คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านั กงาน กศน. (ฉบั บปรั บปรุ ง
ตามงบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรร) จั ดท าขึ้ นตามบทบั ญญั ติ ของพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และ
วิ ธี การบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มี บทบั ญ ญั ติ เกี่ ยวกั บแผนปฏิ บั ติ ราชการ ในหมวด 3
การบริหารราชการเพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ต่ อภารกิ จของรัฐ มาตรา 9 (1) ก าหนดว่า ก่ อนจะด าเนิ นการ
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกาหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่ วนราชการตาม (1) ต้องมี รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จะต้องใช้
ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของภารกิ จ และมาตรา 16 ที่ ก าหนดให้ ส่ วนราชการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี โดยให้ ระบุ
สาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี เมื่อ 21 สิงหาคม 2561
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) 15 ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) คาแถลงนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
ยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายและจุ ดเน้ นของ
กระทรวงศึ กษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (นายณั ฏฐพล ที ปสุ วรรณ) (ร่าง) แผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ (ฉบั บจั ดท าค าขอตั้ งงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี ) แผนปฏิบั ติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี) นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงาน กศน. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สานักงาน กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงาน กศน. ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านั กงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) นี้
จนสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี

สำนักงำน กศน.

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนำ
- ควำมเป็นมำ
- วัตถุประสงค์
- วิธีดำเนินงำน
- ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน.
- ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
- แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
- แผนกำรปฏิรูปประเทศ
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562–2565)
- คำแถลงนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้ำหมำยที่ 4 เป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำ
- แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
- ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
- นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
- (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
- (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
- อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน กศน.
ส่วนที่ 3 สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำน กศน.
- นโยบำยและจุดเน้นกำรดำเนินงำน สำนักงำน กศน.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้ำประสงค์
- ตัวชี้วัด
- นโยบำยเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
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สารบัญ (ต่อ)
- เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด ของสำนักงำน กศน.
- งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
- โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
- ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ กับแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
- แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กับแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
- แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงสำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
ส่วนที่ 4 งำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ตำมแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ และแผนงำนพื้นฐำน
(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพื้นฐำน
(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำน กศน.
- แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
- ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ
- ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ส่วนที่ 5 งำน/โครงกำร ตำมแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
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สารบัญ (ต่อ)
- ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
ส่วนที่ 6 งำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบูรณำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนบูรณำกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบูรณำกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
- แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ส่วนที่ 7 ตำรำงสรุปบัญชีแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปรำยละเอียดโครงกำร (พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
- กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลำง
- สถำนศึกษำขึ้นตรง
- สำนักงำน กศน. จังหวัด/กทม.
- ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
ส่วนที่ 8 กำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำม และประเมินผล ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
ภาคผนวก
 ฟอร์ม กศน-กผ-01
 ฟอร์ม กศน-กผ-02
 ฟอร์ม กศน-กผ-03
 แบบเขียนโครงกำรของสำนักงำน กศน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
 อักษรย่อหน่วยงำน
 คณะผู้จัดทำ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
และมาตรา 16 ได้ ก าหนดให้ ในแต่ ละปี งบประมาณ ส่ วนราชการจะต้ องจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เห็นชอบแนวทาง
การจั ด ท างบประมาณ และการปรั บ ปรุ ง ปฏิ ทิ น งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่ ส านั กงบประมาณเสนอ เพื่ อให้ ส่ วนราชการเตรี ยมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และกาหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการ
จั ดท าแผนปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เบื้ องต้ น (Pre-Ceiling)
ตามยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ สอดคล้ องกั บสอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่ งชาติ (พ.ศ. 2562–2565) คาแถลงนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป้ าหมายที่ 4 เป้ าหมายด้ านการศึ กษา แผนการศึ กษาแห่ งชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (นายณั ฏ ฐพล ที ปสุ วรรณ) (ร่ าง) แผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น
สานักงาน กศน. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตที่เหมาะสม
กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
นโยบำยเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
1. พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
2. เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และการมี ส่ วนร่ วมอย่ างถู กต้ องกั บการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1. ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนให้รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ (First S - curve และ New S - curve)
2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก
3. พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ออนไลน์
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1. สรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้
2. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย
6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้านความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล (Digital Literacy)
7. ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจาการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่น ๆ
8. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
9. เตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
10. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชน
11. ส่งเสริมการรูภ้ าษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. ส่ งเสริ มให้ มี การให้ ความรู้ กั บประชาชนในการรั บมื อและปรั บตั วเพื่ อลดความเสี ยหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างสังคมสีเขียว
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
1. พั ฒนาและปรั บระบบวิธีการปฏิ บั ติ ราชการให้ ทั นสมั ย มี ความโปร่งใส ปลอดการทุ จริ ต
และประพฤติมิชอบ
2. นานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

ภำรกิจต่อเนื่อง
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
2. ด้ านหลั กสู ตร สื่ อ รู ปแบบการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ การวั ดและประเมิ นผล งานบริ การ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สรุปงบประมำณแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต
รวมงบประมำณทั้งหมด
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
2. แผนงำนพืน้ ฐำน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1) ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
2) ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
3. แผนงำนยุทธศำสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4. แผนงำนบูรณำกำร
4.3 แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมำณ
11,485,305,000
5,902,493,600
1,673,897,000
1,673,897,000
869,836,000
804,061,000
3,887,305,800
3,154,606,700
553,272,000
104,425,800
75,001,300
21,608,600
21,608,600

โครงกำรสำคัญ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแผนงาน ดังนี้
1. แผนงำนพื้นฐำน
1.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1.1 กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ
1.1.2 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลาบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
1.1.3 สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สาหรับคนพิการ
1.1.4 โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็ก และเยาวชนที่อาศัย
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
1.1.5 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
1.1.6 โครงการจั ดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุ รกั นดาร เพื่ อสนองงาน
ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1.1.7 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด
1.1.8 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
1.1.9 กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1.10 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
1.1.11 กิจกรรม : ติวเข้มเต็มความรู้
1.1.12 กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล
1.1.13 กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. แผนงำนยุทธศำสตร์
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
2.1.1 โครงการสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการศึ กษาตั้ งแต่ ระดั บอนุ บาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.2.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2) โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3) โครงการพัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน.
4) โครงการคลั งความรู้ กศน. เพื่ อการพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ต (Thailand
Knowledge Portal : TKP)
5) โครงการส่ งเสริ ม สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยสาหรับคนพิการ
6) โครงการขยายผลการส่ งเสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง -พู ดภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร สาหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
7) โครงการธนาคารขยะ กศน. ตาบล
8) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ขจรไกลทั่วหล้า "รา ยอ กี ตอ"
9) ปรับปรุงนิทรรศการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10) นิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานและอวกาศ
11) โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
12) โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก สานักงาน กศน.
13) โครงการพั ฒ นาสื่ อ การเรี ยนออนไลน์ หลั กสู ตรการพั ฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
2.2.2 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) โครงการพั ฒ นาบุ คลากรเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งานในจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้
2) โครงการติ ดตามและประสานแผนการประเมิ นการจั ดกิ จกรรมการเรียนรู้
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
4) โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้
5) โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2.3.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
1) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข
2) โครงการการจัดและส่ งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชี วิตเพื่อคงพัฒนาการ
ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
3) โครงการเพิ่ มพู นศั กยภาพและสานพลั งการสร้างความรอบรู้ให้ คนรุ่นใหม่
เตรียมความพร้อมในทุกมิติ
2.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2.4.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
1) โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
3. แผนงำนบูรณำกำร
3.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.1.1 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
3.1.2 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
3.1.4 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
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บทนำ

ตามที่ พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
ได้กาหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่ อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ ส่ วนราชการปฏิบั ติ คือ (1) ก่อนจะ
ดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกาหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้ าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และมาตรา 16
ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น “ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่ อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อรั ฐมนตรี ให้ ความเห็ นชอบแผนปฏิบั ติราชการของส่ วนราชการใดแล้วให้ ส านั กงบประมาณดาเนินการจัดสรร
งบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการ
มิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ สาหรับภารกิจนั้น” ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงกาหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบื้ องต้น (Pre - Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้ อมทั้ งให้ สอดคล้ องกั บ ยุ ทธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) และคาแถลงนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นั้น
ดั งนั้ น เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธี การบริหารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
พ.ศ. 2546 และสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562–2565) คาแถลงนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์
จั นทร์ โอชา) เป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้ าหมายที่ 4 เป้ าหมาย
ด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายและจุ ดเน้ นของกระทรวงศึ กษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (นายณั ฏฐพล
ทีปสุวรรณ) (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงาน กศน. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น โดยเชื่อมโยงภารกิจของชาติด้านการศึกษา และ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทอานาจหน้าที่ของสานักงาน กศน. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. ให้บรรลุผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่ อใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ งานและจัดท าคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนการปฏิ รู ปประเทศ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562–2565) คาแถลงนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้ าหมายที่ 4 เป้ าหมายด้านการศึกษา
แผนการศึ กษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุ ทธศาสตร์การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 นโยบายและจุดเน้ นของกระทรวงศึ กษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (นายณั ฏฐพล ที ปสุ วรรณ)
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน กศน.
2. ก าหนดกรอบเค้ าโครง แนวทางการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจ
ของหน่วยงาน และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดทาข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจ อานาจหน้าที่ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ยกร่ างแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านั กงาน กศน. (ฉบั บปรั บปรุ ง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
5. เสนอขออนุ มั ติ ใช้ เป็ นแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านั กงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
6. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารรูปเล่มและเอกสารออนไลน์ (E-Book) ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน กศน.
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ส านั กงาน กศน. มี แผนปฏิ บั ติ งานและแผนการจั ดสรร/ใช้ จ่ ายงบประมาณ ส าหรั บใช้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
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บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน.

ส ำนั กงำน กศน. ได้ น ำยุ ทธศำสตร์ ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ทธศำสตร์ ชำติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 – 2565) คำแถลงนโยบำย
รัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้ ำหมำยที่ 4 เป้ ำหมำยด้ ำนกำรศึ กษำ แผนกำรศึ กษำแห่ งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุ ทธศำสตร์กำรจั ดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 (นำยณั ฏฐพล ที ป สุ วรรณ) (ร่ ำง) แผนปฏิ บั ติ รำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2563
ของกระทรวงศึกษำธิกำร (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร และบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยงกับอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน กศน. เพื่อใช้กำหนดเป็น
กรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุง
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
รำชกิจจำนุเบกษำ ได้เผยแพร่พระรำชโองกำรประกำศยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ควำมมั่ นคง หมำยถึ ง หมำยถึ ง กำรมี ควำมมั่ นคงปลอดภั ยจำกภั ยและกำรเปลี่ ยนแปลง
ทั้งภำยในประเทศ และภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้ งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อม และกำรเมือง เช่น ประเทศ
มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตยมีกำรปกครองระบบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน
มีระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล
สั งคม มี ควำมปรองดองและควำมสำมั คคี สำมำรถผนึ กก ำลั งเพื่ อพั ฒนำประเทศ ชุ มชนมี ควำมเข้ มแข็ ง
ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคง พอเพียงกับกำรดำรงชีวิต
มีกำรออมสำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ำ มีที่อยู่อำศัย และควำมปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน
ควำมมั่งคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืน
จนเข้ ำสู่ กลุ่ มประเทศรำยได้ สู ง ควำมเหลื่ อมล้ ำของกำรพั ฒ นำลดลง ประชำกรมี ควำมอยู่ ดี มี สุ ขได้ รั บ
ผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน มีคุณภำพชีวิต
ตำมมำตรฐำนขององค์ กำรสหประชำชำติ ไม่ มี ประชำชนที่ อยู่ ในภำวะควำมยำกจน เศรษฐกิ จในประเทศ
มี ควำมเข้ มแข็ ง ขณะเดี ยวกั นต้ องมี ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั นกั บประเทศต่ ำง ๆ ทั้ งในตลำดโลกและ

ตลำดภำยในประเทศเพื่ อให้ สำมำรถสร้ ำงรำยได้ทั้ งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมี กำรสร้ำง
ฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่ งอนำคตเพื่อให้ สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ ยนแปลงไป และประเทศไทย
มี บทบำทที่ ส ำคั ญในเวที โลก และมี ควำมสั มพั นธ์ ทำงเศรษฐกิ จและกำรค้ ำอย่ ำงแน่ นแฟ้ นกั บประเทศ
ในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุนและ
กำรทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ นอกจำกนั้น ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำ
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และ
ทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมยั่ งยื น หมำยถึ ง กำรพั ฒนำที่ สำมำรถสร้ำงควำมเจริ ญ รำยได้ และคุ ณภำพชี วิ ตของ
ประชำชนให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้ กำรรักษำ และ
กำรฟื้ นฟู ฐำนทรั พยำกรธรรมชำติ อย่ ำงยั่ งยื น ไม่ ใช้ ทรั พยำกรธรรมชำติ จนเกิ นพอดี ไม่ สร้ ำงมลภำวะ
ต่ อสิ่ งแวดล้ อมจนเกิ นควำมสำมำรถในกำรรองรั บและเยี ยวยำของระบบนิ เวศ กำรผลิ ตและกำรบริ โภค
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดม สมบูรณ์
มำกขึ้ น และสิ่ งแวดล้ อ มมี คุ ณ ภำพดี ขึ้ น คนมี ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั งคม มี ควำมเอื้ ออำทร เสี ยสละ
เพื่ อผลประโยชน์ ส่ วนรวม รั ฐบำลมี นโยบำยที่ มุ่ งประโยชน์ ส่ วนรวมอย่ ำงยั่ งยื น และให้ ควำมส ำคั ญกั บ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพและยั่งยืน
โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำย
มิติ พั ฒนำคนในทุ กมิ ติและในทุ กช่ วงวัยให้ เป็ นคนดี เก่ง และมีคุ ณภำพ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ ประกอบด้วย
1) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้
3) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ
4) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม
5) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ
6) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ
ยุ ทธศำสตร์ ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้ วย 6 ยุ ทธศำสตร์ โดยมี สำระส ำคั ญ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับภำรกิจของสำนักงำน กศน. ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพั ฒนำที่สำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง
ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้ มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้ อมู ลขนำดใหญ่ ให้ มี ควำมพร้ อมสำมำรถรั บมื อกั บภั ยคุ กคำมและภั ยพิ บั ติ
ได้ทุ กรูปแบบ และทุ กระดั บควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้ องกันและแก้ ไขปัญหำด้ำนควำมมั่ นคงที่มี อยู่
ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน
ประชำสั งคม และองค์ กรที่ ไม่ ใช่ รั ฐ รวมถึ งประเทศเพื่ อนบ้ ำนและมิ ตรประเทศ ทั่ วโลกบนพื้ นฐำนของ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
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หลั กธรรมำภิ บำล เพื่ อเอื้ ออ ำนวยประโยชน์ ต่อกำรดำเนิ นกำรของยุ ทธศำสตร์ชำติ ด้ ำนอื่น ๆ ให้ สำมำรถ
ขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่กำหนด
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้น
กำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่
1) “ต่ อยอดอดี ต” โดยมองกลั บไปที่ รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิ จ อั ตลั กษณ์ วั ฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติ ที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในด้ำนอื่นๆ นำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่
2) “ปรับปัจจุ บัน” เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ ำนกำรพั ฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ
ในมิติต่ำงๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และ
กำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต
3) “สร้ ำงคุ ณค่ ำใหม่ ในอนำคต” ด้ วยกำรเพิ่ มศั กยภำพของผู้ ประกอบกำร พั ฒ นำ
คนรุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่ อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์
ที่ รองรั บอนำคต บนพื้ นฐำนของกำรต่ อยอดอดี ตและปรั บปั จจุ บั น พร้อมทั้ งกำรส่ งเสริ มและสนั บสนุ น
จำกภำครัฐ ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุน
ในเวที โลก ควบคู่ ไปกั บกำรยกระดั บรำยได้ และกำรกิ นดี อยู่ ดี รวมถึ งกำรเพิ่ มขึ้ นของคนชั้ นกลำงและ
ลดควำมเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 3 ด้ ำนกำรพั ฒนำและเสริมสร้ ำงศั กยภำพทรัพยำกรมนุ ษย์ มี เป้ ำหมำย
กำรพั ฒนำที่ ส ำคั ญเพื่ อพั ฒนำคนในทุ กมิ ติ และในทุ กช่ วงวั ยให้ เป็ นคนดี เก่ ง และมี คุ ณภำพ โดยคนไทย
มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์
ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ ส ำคั ญที่ ให้ ควำมส ำคัญกำรดึ งเอำพลั งของภำคส่ วนต่ ำง ๆ ทั้ งภำคเอกชน ประชำสั งคม ชุ มชน ท้ องถิ่ น
มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชน ในกำรร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม กำรกระจำย
อำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำง ควำมเข้มแข็ง
ของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติ สุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม
และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 5 ด้ ำนกำรสร้ ำงกำรเติ บโตบนคุ ณ ภำพชี วิ ตที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำนสั งคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้โดยเป็นกำรดำเนินกำร บนพื้นฐำนกำรเติบโต
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ร่ วมกั น ไม่ ว่ ำจะเป็ นทำงเศรษฐกิ จ สิ่ งแวดล้ อม และคุ ณภำพชี วิต โดยให้ ควำมส ำคั ญกั บกำรสร้ ำงสมดุ ล
ทั้ง 3 ด้ำน อันจะนำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท หน่วยงำนของรัฐที่ทำหน้ำที่
ในกำรกำกับหรือในกำรให้ บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขันมีขีดสมรรถนะสู ง ยึดหลักธรรมำภิบำล
ปรับวัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีควำมทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่
ระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้ง
มีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนได้ อย่ ำงสะดวก รวดเร็ ว และโปร่ งใส โดยทุ กภำคส่ วนในสั งคมต้ องร่ วมกั นปลู กฝั งค่ ำนิ ยม
ควำมซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ควำมมั ธยั สถ์ และสร้ำงจิ ตส ำนึ กในกำรปฏิ เสธไม่ ยอมรั บกำรทุ จริตประพฤติ มิ ชอบ
อย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จำเป็นมีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล
มีประสิทธิภำพ และ นำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำร
ที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำรอำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม
2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ กำรจั ดท ำยุ ทธศำสตร์ ชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 10 บั ญญั ติ ว่ ำ 1) เมื่ อมี
พระบรมรำชโองกำรประกำศใช้ ยุ ทธศำสตร์ชำติ แล้ วให้ คณะกรรมกำรจัดท ำยุ ทธศำสตร์ชำติ แต่ ละด้ ำน
จั ดท ำแผนแม่ บทเพื่ อบรรลุ เป้ ำหมำยตำมที่ ก ำหนดไว้ในยุ ทธศำสตร์ชำติ เสนอคณะกรรมกำรพิ จำรณำ
ให้ ควำมเห็ นชอบก่ อนเสนอคณะรั ฐมนตรี 3) แผนแม่บทที่ คณะรัฐมนตรีให้ ควำมเห็ นชอบและประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้มีผลผูกพันต่อหน่วยงำนของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดทำ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี ต้ องสอดคล้ องกันแผนแม่ บทด้ วย โดยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ทธศำสตร์ชำติ
ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรประกำศแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ณ วันที่ 18 เมษำยน พ.ศ. 2562 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
(1) ประเด็นควำมมั่นคง ประกอบด้วย แผนย่อยทีเ่ กี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 2 แผน ดังนี้
แผนย่อยที่ 1 กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ
แนวทำงกำรพัฒนำ
2) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ ภำยใต้กำรปกครอง
ระบอบประชำธิป ไตย อัน มีพ ระมหำกษั ตริย์ท รงเป็น ประมุข โดยปลู กฝั งและสร้ำงควำมตระหนัก รู้
ถึงควำมสำคัญของสถำบันหลักของชำติ รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรักและภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทย
และชำติไทย ผ่ำนทำงกลไกต่ำง ๆ รวมถึงกำรศึกษำประวัติศำสตร์ในเชิงสร้ำงสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่
ศำสตร์ พ ระรำชำ หลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมถึ ง แนวทำงพระรำชด ำริ ต่ ำง ๆ ให้ เกิ ด
ควำมเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่ำงกว้ำงขวำง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ
พระรำชกรณียกิจอย่ำงสม่ำเสมอ
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แผนย่อยที่ 2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง
แนวทำงกำรพัฒนำ (ส่วนกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักรและ
กำรพัฒนำประเทศ)
1) ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด มุ่งยึดแนวคิดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ตั้งแต่ต้ นน้ ำ - กลำงน้ ำ - ปลำยน้ ำ ในกำรดำเนิ นกำรอย่ ำงเป็ นระบบ ในเรื่องที่ (5) กำรป้ องกันยำเสพติ ด
ในแต่ ละกลุ่ มเป้ ำหมำยอย่ ำงเหมำะสมเป็ นรู ปธรรม โดยกำรปลู กฝั งค่ ำนิ ยมและองค์ ควำมรู้ ที่ เหมำะสม
อันจะส่งผลกระทบต่อควำมคิดและโน้มน้ำวให้เกิดควำมเห็นที่คล้อยตำมอย่ำงถูกต้อง และ (6) กำรปรับระบบ
นิ เวศ (สภำพแวดล้ อม) ที่ เหมำะสม โดยกำรเสริมสร้ำงปั จจั ยที่ เอื้ อต่ อกำรไม่ เข้ ำไปยุ่ งเกี่ ยวกั บยำเสพติ ด
ของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย อำทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
2) ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหำควำมมั่ นคงทำงไซเบอร์ มุ่ งเน้ นกำรวำงกลยุ ทธ์ /
ยุ ทธวิธีในกำรแก้ ไขปั ญหำด้ำนควำมมั่ นคงทำงไซเบอร์ ให้ ครอบคลุ มสภำพปั ญหำของภั ยคุกคำมทำงไซเบอร์
ซึ่ งได้ แก่ กำรโจมตี ทำงไซเบอร์ ของกลุ่ มแฮกเกอร์ กำรจำรกรรมหรื อเปลี่ ยนแปลงแก้ ไขข้ อมู ล กำรโจมตี
ต่อกลุ่มโครงสร้ำงพื้นฐำนสำคัญทำงสำรสนเทศ และกำรเผยแพร่ข้อมูล เพื่อควำมปั่นป่วนอันกระทบต่อประชำชน
รวมทั้งอำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง
9) ป้ องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มุ่งจัดกำร
กับเงื่อนไขปัญหำที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้ำระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมนำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์พระรำชำ มำเป็นกรอบแนวทำงนำในกำรดำเนินงำนแก้ไขและป้องกันปัญหำ
ตลอดไปจนถึงกำรผลักดันยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” ไปสู่กำรปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม
ให้ ประชำชนเข้ำมำมีส่ วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำที่สำเหตุอย่ำงแท้จริง พร้อมนำควำมสงบสั นติสุ ขอย่ำงยั่งยืน
กลับคืนสู่ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชนทั้งประเทศ และนำนำชำติ
ต่อไป
(3) ประเด็นกำรเกษตร
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรเกษตร ประกอบด้วย แผนย่อยที่เกี่ยวข้อง
กับสำนักงำน กศน.จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อยที่ 5 เกษตรอัจฉริยะ
แนวทำงกำรพัฒนำ
2) พัฒนำศักยภำพเกษตรกรในกำรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทำงกำรเกษตร กำรจั ดกำรภำคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม รวมถึงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรผลิต
และกำรตลำดต่ำง ๆ ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์ จำกเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทั ล
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรเกษตรต่ำงๆ เพื่อกำรวำงแผนกำรเกษตร และพัฒนำเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
อัจฉริยะที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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(9) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย แผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน
3 แผน ดังนี้
แผนย่อยที่ 1 กำรพัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
แนวทำงกำรพัฒนำ
5) พั ฒนำโครงสร้ำงพื้ นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สำหรับกำรทำวิจัยต่อยอดเพื่อขยำยผลงำนวิจัยไปสู่เชิงพำณิชย์ และพัฒนำศูนย์กำรเรี ยนรู้และศูนย์บริกำร
รวมทั้ งจั ดทำหลั กสู ตรกำรเรียนกำรสอน และฝึ กอบรม ต่อยอดโครงสร้ำงพื้ นฐำนให้ เป็ นแหล่ งสนั บสนุ น
กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึงกำรให้บริกำรวิเครำะห์ทดสอบของภูมิภำคอำเซียน
6) พัฒนำเมืองในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกให้ เป็นเมืองอั จฉริยะที่มี
ควำมน่ำอยู่และทันสมัยระดับนำนำชำติ เป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรลงทุนและเศรษฐกิจ สอดคล้อง
กับนโยบำยขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
แผนย่อยที่ 2 กำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้
แนวทำงกำรพัฒนำ
4) ยกระดั บสถำบั นกำรศึ กษำในพื้ นที่ ให้ เป็ นศู นย์ กลำงกำรพั ฒ นำและ
กำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับปำล์ มและยำงพำรำ และศึกษำแนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ทำงทะเล ป่ำไม้และป่ำชำยเลน ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์และสวยงำม
5) รักษำและเผยแพร่วัฒนธรรมพื้ นบ้ ำนและพั ฒนำแหล่ งท่ องเที่ ยวชั้นน ำ
แห่งใหม่กับแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเลียบชำยฝั่งทะเลอ่ำวไทย เชื่อมโยงฝั่งอันดำมัน และพัฒนำเป็นพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภำพ
แผนย่อยที่ 3 กำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
แนวทำงกำรพัฒนำ
2) ส่ งเสริ มให้ เกิ ดกำรพั ฒ นำพื้ นที่ เขตพั ฒ นำเศรษฐกิ จพิ เศษชำยแดน
ตำมศักยภำพ โดยพั ฒนำต่อยอดจำกฐำนทรัพยำกรและกิ จกรรมทำงเศรษฐกิจในพื้ นที่ ที่ มีอยู่เดิ ม รวมทั้ ง
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพื้นที่ให้เอื้อต่อกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่หลัก
ในกำรขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสั งคมในส่วนภู มิภำค ตลอดจนพัฒนำพื้นที่บริเวณ
ชำยแดนให้ มีควำมพร้ อมส ำหรับรองรั บกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่ อนบ้ ำน
ซึ่งจะช่วยสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ ยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในภำพรวม
9) เสริ มสร้ ำงควำมสำมำรถของวิ สำหกิ จชุ มชน และภำคเอกชนในพื้ นที่
เพื่อผลักดันให้เกิดกำรเพิ่มขึ้นของขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต
10) สนั บสนุ นให้ ประชำชนและภำคี กำรพั ฒ นำมี ส่ วนร่ วมในกำรพั ฒ นำ
เพือ่ ยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในพื้นที่
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(10) ประเด็นกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย แผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงำน กศน. จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อยที่ 1 กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะ
และกำรเป็นพลเมืองที่ดี
แนวทำงกำรพัฒนำ
2) บูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อม
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในและนอกสถำนศึกษำ จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมพระรำชดำริ และปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำ จัดให้มีกำรเรียนรู้ทำงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ และภูมิปัญญำ
ท้ องถิ่ น รวมทั้ งกำรตระหนั กรู้ และกำรมี ส่ วนร่ วมด้ ำนทรั พยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อมให้ รองรั บ
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
5) กำรส่งเสริมให้ คนไทยมีจิตสำธำรณะและมีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม
สร้ำงจิตสำธำรณะและจิตอำสำโดยใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรสื่อสำร
เพื่ อรั บผิ ดชอบต่ อส่ วนรวม สร้ ำงเสริ มผู้ น ำกำรเปลี่ ยนแปลง และต้ นแบบที่ ดี ทั้ งระดั บบุ คคลและองค์ กร
โดยกำรยกย่องผู้นำที่มีจิตสำธำรณะและจิตอำสำ และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไก
กำรดำเนิ นงำนในกำรสร้ำงเสริมกำรพัฒนำจิตสำธำรณะและจิตอำสำ เพื่ อสังคมและส่ วนรวม โดยส่ งเสริม
และสนับสนุนองค์กรสำธำรณะที่ไม่หวังผลประโยชน์
(11) ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบด้วยแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงำน กศน. จำนวน 4 แผน ดังนี้
แผนย่อยที่ 1 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์
แนวทำงกำรพัฒนำ
2) ส่ งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ปลูกฝั งและพั ฒนำทั กษะนอกห้ องเรียน
สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะของประชำกรให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของโลกในอนำคต
สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำสังคม
รวมทั้งสนับสนุนด้ำนวิชำกำรและสร้ำงนวัตกรรมที่สนับสนุนกำรพัฒนำและเสริมสร้ ำงศักยภำพคน เพื่อให้
องค์กรเครือข่ำยชุมชนมีควำมเข้มแข็ง และมีกลไกกำรพัฒนำระดับพื้นที่ที่ประชำชน ชุมชน องค์กรภำครัฐ
ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ เฝ้ำระวัง และติดตำมกำรดำเนินงำนส่งผลให้กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม กำรปลูกฝังและพัฒนำทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้
พ่ อแม่ มี วั ฒ นธรรมที่ ปลู กฝั งให้ ลู กเพิ่ มพู นทั กษะกำรเรี ยนรู้ ชี วิ ต ดนตรี กี ฬำ ศิ ลปะ รวมทั้ งส่ งเสริ มให้
ทุกภำคส่วน เปิดพื้นที่แห่งกำรเรียนรู้ และจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและเหมำะสม เอื้อแก่ครอบครัว
ทุกลักษณะ
3) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมเชื่อมโยง
และบู รณำกำรข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงภำคีกำรพัฒนำต่ำง ๆ โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูล
ที่ เกี่ ยวกั บกำรศึ กษำ กำรพั ฒ นำตนเอง สุ ขภำพ และกำรพั ฒ นำอำชี พในตลอดช่ วงชี วิ ต เพื่ อเสริ มและ
สร้ ำงศั กยภำพ ของกำรด ำเนิ นงำนกำรพั ฒ นำทรั พยำกรมนุ ษย์ ตำมพั นธกิ จของแต่ ละหน่ วยงำนให้ มี
ควำมเข้ มแข็ งและตอบโจทย์ ป ระเทศ เป็ นฐำนข้ อมู ลกำรพั ฒ นำทรั พยำกรมนุ ษย์ ของประเทศไทยที่ มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำมำรถประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและศักยภำพบุคคลของประเทศ นำไปสู่กำร
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ตัดสินใจระดับนโยบำยและปฏิบัติ เพื่อพัฒนำคนไทยอย่ำงมีทิศทำงและสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศไทย
ในอนำคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนกำรผลิตกำลังแรงงำนที่มีทักษะตรงต่อควำมต้องกำรของตลำดงำนในอนำคต
และใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรศึกษำต่อ มีธนำคำรคลังสมองเพื่อรวบรวมผู้สูงอำยุที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์
และทักษะเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติ
แผนย่อยที่ 3 กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะ
ทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรทำงำน
ร่วมกับผู้อื่น
2) จั ดให้ มี กำรพั ฒนำทั กษะด้ ำนภำษำ ศิ ลปะ และควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ
3) จัดให้มีกำรพัฒนำทักษะในกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนกำรเงิน ตลอดจน
ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกกำรทำงำน
4) จั ดให้ มี พั ฒนำทั กษะอำชีพที่ สอดคล้ องกั บควำมต้ องกำรของประเทศ
กำรบ่มเพำะกำรเป็นนักคิด นักนวัตกร และกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สำมำรถอยู่ร่วม
และทำงำนภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
แผนย่อยที่ 4 กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) ยกระดั บศั กยภำพ ทั กษะและสมรรถนะของคนในช่ วงวั ยท ำงำนให้ มี
คุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดงำน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภำพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ
2) เสริมสร้ ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ พึ งประสงค์ และควำมรู้ควำมเข้ ำใจ
และทักษะทำงกำรเงิน เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่ดีให้กับวัยทำงำนผ่ำนระบบกำรคุ้มครองทำงสังคมและกำรส่งเสริมกำรออม
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือให้เป็นผู้ประกอบกำรใหม่
และสำมำรถพัฒนำต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ และมีโอกำสและทำงเลือกทำงำนและสร้ำงงำน
5) ส่งเสริมกำรพัฒนำ กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้ำงศักยภำพให้ผู้ที่เคย
กระทำผิดสำมำรถประกอบอำชีพ เป็นกำลังในกำรพัฒนำประเทศ และอยู่ในสังคมอย่ำงสงบสุข
แผนย่อยที่ 5 กำรส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) ส่ งเสริมกำรมีงำนทำของผู้ สูงอำยุให้ พึ่งพำตนเองได้ทำงเศรษฐกิจ และ
ร่วมเป็นพลังสำคัญต่อกำรพั ฒนำเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมำตรกำรจูงใจทำงกำรเงิน
และกำรคลังให้ผู้ประกอบกำรมีกำรจ้ำงงำนที่เหมำะสมสำหรับผู้สูงอำยุ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรพัฒนำทักษะ
ในกำรประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับวัย สมรรถนะทำงกำย ลักษณะงำน และส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในกำร
ทำงำนร่วมกันระหว่ำงกลุ่มวัย
2) ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรออม เพื่อสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิต
หลังเกษียณและหลักประกันทำงสังคมที่สอดคล้องกับควำมจำเป็นพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต
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3) ส่ งเสริ มสนั บสนุ นระบบกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพดู แลผู้ สู งอำยุ พร้ อมทั้ ง
จัดสภำพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ อำทิ สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิตประจำวันที่เหมำะสมกับ
ผู้สูงอำยุ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ ทั้งระบบขนส่งสำธำรณะ อำคำรสถำนที่ พื้นที่สำธำรณะ และที่อยู่อำศัย
ให้เอื้อต่อกำรใช้ชีวิตของผู้สูงอำยุและทุกกลุ่มในสังคม
(12) ประเด็ นกำรพั ฒนำกำรเรี ยนรู้ ประกอบด้วยแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน.
จำนวน 2 แผน ดังนี้
แผนย่อยที่ 1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) ปรั บเปลี่ ยนระบบกำรเรี ยนรู้ ส ำหรั บศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ วย 4
แนวทำงย่อย ได้แก่ (1) พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำที่ใช้ฐำนควำมรู้
และระบบคิดในลั กษณะสหวิทยำกำร มีกำรวิจัยและพัฒนำหลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่เป็น
หลั กสู ตรฐำนสมรรถนะให้ ได้ มำตรฐำนกั บหลั กสู ตรในระบบกำรศึกษำชั้นน ำที่ ได้ รับกำรยอมรับในระดั บ
นำนำชำติอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับกำรนิเทศ กำรติดตำม
ประเมินผล และกำรปรับปรุงหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ
ให้สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนอำชีพ โดยเน้นกำรศึกษำอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี
และกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร ปฏิรูปกำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำโดยเน้นกำรเรียนรู้ที่ผูกกับงำน
เพื่อวำงรำกฐำนให้ มีสถำบั นอุดมศึกษำที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศได้ในหลำกหลำยมิติ
ทั้งในด้ำนกำรผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสำขำที่เป็นที่ต้องกำรของตลำด กำรพัฒนำผู้ประกอบกำร
ยุคใหม่ที่มีศักยภำพในกำรสร้ำงธุรกิจใหม่ที่มีใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสำมำรถไปสู่ตลำดต่ำงประเทศได้
รวมถึ งมี นั กวิ จั ยและนวัตกรที่ สำมำรถสร้ำงสรรค์ ผลงำนวิจั ยและนวัตกรรมที่ มีคุ ณภำพ สำมำรถส่ งเสริม
สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศในด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่ำงดี (2) พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
ทุกระดับกำรศึกษำ รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21 มีกำรผสมผสำน
เทคโนโลยีเข้ำกับเนื้อหำและวิธีกำรสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี กำรเรียนรู้แบบใหม่ในกำรพัฒนำ
เนื้ อหำและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยี เพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลั กษณะที่มีชีวิต มีพลวัต
มีปฏิสัมพันธ์ กำรเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม (3) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติ
มีกำรสะท้ อนควำมคิ ด/ทบทวนไตร่ ตรอง โดยเน้ นกำรเรียนกำรสอนที่ เสริมสร้ำงทั กษะชีวิต และสำมำรถ
นำมำใช้ต่อยอดในกำรประกอบอำชีพได้จริง และ (4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสำมำรถกำกับกำร
เรียนรู้ของตนได้ เพื่อให้สำมำรถนำองค์ควำมรู้ไปใช้สร้ำงรำยได้ รวมถึงมีทักษะด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิต โดย
ใช้สื่อผสมอย่ำงหลำกหลำย ปรับเปลี่ยนตำมควำมสำมำรถและระดับของผู้เรียน มีเนื้อหำที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ
เลื อกประกอบเนื้ อหำได้ เอง ค้ นหำ แก้ ไข จดบั นทึ กได้ เก็ บประวั ติ กำรเรี ยนรู้ อย่ ำงเป็ นระบบ มี ระบบ
กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องกำร
ของตลำดแรงงำน
2) เปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทำงย่อย
ได้แก่ (1) วำงแผนกำรผลิต พัฒนำและปรับบทบำท “ครู คณำจำรย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้”
มีหลักสูตรผลิตครูอำชีวะยุคใหม่ที่ สอดคล้ องกับกรอบมำตรฐำนฝี มือแรงงำนและมำตรฐำนอำชีพ โดยเน้น
กำรเป็ นผู้ เชี่ ยวชำญและมี ประสบกำรณ์ ในกำรปฏิ บั ติ งำนจริงในสถำนประกอบกำรในสำขำที่ ตนเองสอน
(2) ปรับระบบกำรผลิตและพัฒนำครูตั้งแต่กำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครู ปฏิรูประบบ
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กำรผลิตครูยุ คใหม่ โดยใช้หลั กสูตรฐำนสมรรถนะของวิชำชีพครูที่ สำมำรถสร้ ำงทักษะในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนในหลั กสู ตรแกนกลำงกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำนที่ เป็ นหลั กสู ตรฐำนสมรรถนะ และมี ครู ที่ ช ำนำญ
ในด้ ำนกำรสอนภำษำอั งกฤษและภำษำที่ 3 ที่ ได้ มำตรฐำนในระดั บนำนำชำติ ในจ ำนวนที่ เพี ยงพอต่ อ
ควำมต้องกำรของนักเรียน อีกทั้งยังมีระบบกำรอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่ำนกำรศึกษำในระบบเดิม หรือ
ครูภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3 ที่ยังไม่ผ่ำนกำรประเมินมำตรฐำนในระดับนำนำชำติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบกำรพั ฒนำศั กยภำพและสมรรถนะครู อย่ ำงต่ อเนื่ อง ครอบคลุ มทั้ งเงินเดื อน สำยอำชี พและระบบ
สนับสนุน อื่น ๆ ปฏิรูประบบกำรผลิตครูอำชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชำชีพจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชำญ
และมีประสบกำรณ์ ในกำรปฏิบั ติงำนจริงในสถำนประกอบกำรในสำขำที่ตนเองสอน มีควำมรู้ ทักษะ และ
สำมำรถสร้ ำงสมรรถนะที่สอดคล้ องกับกรอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนอำชีพให้ แก่ผู้ เรียน และ
มี อั ตรำก ำลั งเพี ยงพอต่ อควำมต้ องกำรของสถำนศึ กษำตำมเกณฑ์ มำตรฐำนอั ตรำก ำลั งของส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
3) เพิ่ มประสิ ทธิ ภำพระบบบริหำรจั ดกำรศึ กษำในทุ กระดั บ ทุ กประเภท
ประกอบด้ วย 6 แนวทำงย่ อย ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้ำงองค์ กรด้ำนกำรศึกษำให้ มีประสิ ทธิภำพ โดยเน้ น
กำรสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้ำงแรงจูงใจ
และควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบที่เหมำะสม (2) จัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ำ
ของโรงเรี ยนในทุ กระดั บ เพื่ อผลสั มฤทธิ์ ทำงกำรเรียนที่ สู งขึ้ นมี กำรก ำหนดมำตรฐำนขั้ นต่ ำของโรงเรียน
ในทุกระดับ ที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศ ในด้ำนควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน อุปกรณ์ กำรเรียน
กำรสอน กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชำ จำนวนพนักงำนสนับสนุนงำนบริหำรจัดกำร
โรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและเพิ่มคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรปรับปรุง
โครงสร้ ำงกำรศึ กษำที่ เน้ นสำยอำชี พมำกขึ้ น มี กำรเรี ยนกำรสอนและกำรเรียนรู้ที่ ใช้ เทคโนโลยี สมั ยใหม่
เกิดทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภำษำที่ 3 ทักษะและควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพใหม่ ๆ
อย่ ำงคล่ องตัว เพิ่ มประสิ ทธิ ภำพกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็ นรูปธรรม (4) เพิ่ มกำรมีส่ วนร่วม
จำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมภำคประชำสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้
เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต รวมถึงกำรเรียนรู้และทบทวนทักษะพื้นฐำน ได้แก่ กำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
โดยระดมทรัพยำกรจำกภำคเอกชนและภำคประชำสังคม (5) พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยแยก
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำออกจำกกำรประเมินคุณภำพและกำรรับรองคุณภำพและกำรกำกับดูแลคุณภำพ
กำรศึกษำ และปฏิรูประบบกำรสอบที่นำไปสู่กำรวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 มำกกว่ำ
กำรวัดระดับควำมรู้ และ (6) ส่งเสริมกำรวิจัยและใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้ กำรเรียนกำรสอน
และกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ซึ่งรวมถึงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำกับภำคอุตสำหกรรม ชุมชน และภำครัฐ เพื่อเสริมสร้ำงระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทำงย่อย ได้แก่
(1) จัดให้มีระบบกำรศึกษำและระบบฝึกอบรมบนฐำนสมรรถนะที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมำตรกำรจูงใจ
และส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้ำสู่ใฝ่เรียนรู้ พัฒนำตนเอง รวมถึงกำรยกระดับทักษะวิชำชีพ (3) พัฒนำระบบ
กำรเรียนรู้ชุมชนให้ เข้ำถึงได้ทุ กที่ ทุกเวลำ โดยควำมร่วมมือจำกภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำสั งคม
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(4) พั ฒนำระบบเครื อข่ ำยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลและดิ จิ ทั ลแฟลตฟอร์ ม สื่ อดิ จิ ทั ลเพื่ อกำรศึ กษำในทุ กระดั บ
ทุกประเภทกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ และ (5) พัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้ดิจิทัล
มีคุณภำพที่นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองผ่ำน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
5) สร้ ำงระบบกำรศึ ก ษำเพื่ อ เป็ น เลิ ศ ทำงวิ ช ำกำรระดั บ นำนำชำติ
ประกอบด้วย 5 แนวทำงย่อย ได้แก่ (1) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสถำบันกำรศึกษำที่มีควำมเชี่ยวชำญและมี
ควำมโดดเด่นเฉพำะสำขำสู่ระดับนำนำชำติ มีกรอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนอำชีพที่กำหนดสมรรถนะ
และทักษะพื้นฐำนสำหรับสำขำอำชีพต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม โดยเฉพำะใน 10 กลุ่ม
อุ ตสำหกรรมเป้ ำหมำย S-curve และ New S-curve เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในกำรยื นยั น และพั ฒนำสมรรถนะ
ของแรงงำน และมีกรอบแนวคิดในกำรคำดกำรณ์อุปสงค์แรงงำนในอนำคตในสำขำอำชีพต่ำง ๆ และมีแนวทำง
ทบทวนและปรับปรุงให้ แม่นยำมำกขึ้นเป็นระยะ (2) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและแลกเปลี่ยน
นั กเรี ยน นั กศึ กษำและบุ คลำกรในระดั บนำนำชำติ รวมถึงกำรพั ฒนำศูนย์วิจัย ศูนย์ ฝึ กอบรม และทดสอบ
ในระดับภูมิภำค (3) จัดให้มีกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทยและประวัติศำสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มีกำรเรียนรู้
ประวัติศำสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนำกำรของประเทศเพื่อนบ้ำนในสถำนศึกษำ และสำหรับ
ประชำชน และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยำวชน และนักเรียนกับประเทศเพื่อนบ้ำน
ในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์
แผนย่อยที่ 2 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) พั ฒ นำและส่ งเสริ มพหุ ปั ญญำ โดยพั ฒ นำระบบบริ หำรจั ดกำรกลไก
กำรคัดกรองและกำรส่งต่อเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำคนไทยตำมพหุปัญญำให้เต็มตำมศักยภำพ ส่งเสริมสนับสนุน
ครอบครัว ในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถพิเศษตำมควำมถนัดและศักยภำพทั้งด้ำนกีฬำ ภำษำและวรรณกรรม
สุ นทรี ยศิ ลป์ ส่ งเสริ มสนั บสนุ นระบบสถำนศึ กษำและสภำพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อกำรสร้ ำงและพั ฒนำเด็ ก
และเยำวชนที่มีควำมสำมำรถพิเศษบนฐำนพหุปัญญำ และส่งเสริมสนับสนุนมำตรกำรจูงใจแก่ภำคเอกชน และ
สื่อในกำรมีส่วนร่วมและผลักดัน ให้ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ มีบทบำทเด่นในระดับนำนำชำติ
(17) ประเด็นควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม ประกอบด้วยแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงำน กศน. จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อยที่ 1 กำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำนและหลักประกันทำงเศรษฐกิจ สังคม
และสุขภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) ขยำยฐำนควำมคุ้ มครองทำงสั งคม โดยก ำหนดระดั บมำตรฐำนขั้ นต่ ำ
ของสวัสดิกำรแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยให้เหมำะสมและชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชำชนทุกช่วงวัย
ต้องเจอสภำวะควำมยำกจนกรณีประสบเหตุกำรณ์ที่ทำให้ต้องสูญเสียรำยได้ เพื่อเป็นหลักประกันในกำรดำเนิน
ชี วิ ตทำงสั งคมได้ โดยกำรจั ดระบบหรื อมำตรกำรในรู ปแบบต่ ำง ๆ ให้ สำมำรถคุ้ มครองสิ ทธิ ขั้ นพื้ นฐำน
ของประชำชนทุกคน บริกำรสังคม กำรประกันสังคม กำรช่วยเหลือทำงสังคม กำรคุ้มครองอย่ำงเป็นทำงกำร
และไม่เป็นทำงกำร ซึ่งครอบคลุมถึงกำรจัดโครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคม สำหรับผู้ด้อยโอกำสและคนยำกจน
ให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนของภำครัฐได้อย่ำงมีคุณภำพ และกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงทำงสังคมที่เกิดขึ้น
จำกวิกฤตทำงเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่ำง ๆ เพื่อปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมต่ำง ๆ ในประเทศไทย
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(18) ประเด็นควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม ประกอบด้วยแผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงำน กศน. จำนวน 2 แผน ดังนี้
แผนย่อยที่ 3 กำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ
แนวทำงกำรพัฒนำ
3) มุ่งเป้ำสู่กำรลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศในกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของภำครัฐและภำคเอกชน พัฒนำมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศเพื่อเอื้ออำนวยให้ใช้มำตรกำรใหม่ ๆ ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรเงิน และกำรคลัง ในกำรส่งเสริม
และสนั บสนุ นจู งใจให้ ภำคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องสำมำรถลดกำรปล่ อยก๊ ำซเรือนกระจกได้ อย่ ำงมี ประสิ ทธิภำพ
และ กำรปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทำงธรรมชำติอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ได้อย่ำงมีประสิทธิผล กำหนดให้ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ของภำครัฐต้องจัดทำกำรวิเครำะห์ และประเมิน
ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภู มิ อำกำศ เพื่ อออกแบบโครงกำรให้ สอดคล้ องกับสภำพภู มิ อำกำศ
ในปั จจุ บั นและในอนำคต รวมทั้ งควำมเสี่ ยงจำกภั ยพิ บั ติรูปแบบต่ำง ๆ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกั บกำรเปลี่ ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
แผนย่อยที่ 5 กำรยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) ส่ งเสริมคุ ณลั กษณะและพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ ด้ำนสิ่ งแวดล้ อมและ
คุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนำเครื่องมือต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้เอื้อต่อกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชำชนทุกภำคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับกำรเติบโตที่มีคุณภำพในอนำคตสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนั กรู้ และกำรมีส่ วนร่วมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม ให้ รองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล โดยสอดแทรกในหลักสูตรกำรศึกษำและ/หรือกำรจัดกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ
(20) ประเด็ น กำรบริ กำรประชำชนและประสิ ท ธิ ภ ำพภำครั ฐ ประกอบด้ วยแผนย่ อย
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 4 แผน ดังนี้
แผนย่อยที่ 1 กำรพัฒนำบริกำรประชำชน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) พัฒนำรูปแบบบริกำรภำครัฐเพื่ ออำนวยควำมสะดวกในกำรให้ บริ กำร
ประชำชน ผู้ประกอบกำร และภำคธุรกิจ โดยภำครัฐจัดสรรรูปแบบบริกำรให้มีควำมสะดวก มีกำรเชื่อมโยงหลำย
หน่วยงำนแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลำกหลำยรูปแบบตำมควำมต้องกำรของผู้ รับบริกำร รวมทั้งอำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรดำเนินธุรกิจ อำทิ กำรบูรณำกำรขั้นตอนกำรออกใบอนุญำตต่ำง ๆ
กำรให้บริกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำที่มีประสิทธิภำพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
2) พัฒนำกำรให้ บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำรและปฏิบั ติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกลอย่ำงคุ้มค่ำ มีควำมรวดเร็ว โปร่งใส
เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย ลดข้อจำกัดทำงกำยภำพ เวลำ พื้นที่และตรวจสอบได้ ตำมหลักกำรออกแบบที่เป็นสำกล
เพื่อให้บริกำรภำครัฐเป็นไปอย่ำงปลอดภัย สร้ำงสรรค์ โปร่งใส มีธรรมำภิบำลเกิดประโยชน์สูงสุด ปรับวิธีกำร
ทำงำน จำก “กำรทำงำนตำมภำรกิจที่กฎหมำยกำหนด” เป็น “กำรให้บริกำรที่ให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำร”

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.

14

ปรับปรุงวิธีกำรทำงำนเพื่อสนั บสนุ นกำรพัฒนำบริกำรภำครัฐที่มีคุณค่ำและได้มำตรฐำนสำกล โดยเปลี่ ยน
จำกกำรทำงำนด้วยมือ เป็นกำรทำงำนบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐเข้ำด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีกำรพัฒนำบริกำรเดิมและสร้ำงบริกำรใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้อง
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ และขั บเคลื่ อนโดยควำมต้ องกำรของประชำชน ภำคธุรกิจ และผู้ใช้บริกำร และ
เปิดโอกำสให้เสนอควำมเห็นต่อกำรดำเนินงำนของภำครัฐได้อย่ำงสะดวก ทันสถำนกำรณ์
แผนย่อยที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง
แนวทำงกำรพัฒนำ
3) จัดท ำงบประมำณตอบสนองต่อเป้ ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ เพื่ อให้
งบประมำณเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ โดยสนับสนุนบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน
ทั้ งในภำรกิ จพื้ นฐำน ภำรกิ จยุ ทธศำสตร์ ภำรกิ จพื้ นที่ และภำรกิ จอื่ น ๆ ที่ ได้ รั บมอบหมำยให้ สำมำรถ
ด ำเนิ นกำรได้ ตำมเป้ ำหมำยของแต่ ละแผนงำน/โครงกำร และเป้ ำหมำยร่ วมตำมระยะเวลำที่ ก ำหนดไว้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และควำมเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลำ โดยใช้เครื่องมือด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำในทุก ๆ มิติอย่ำงยั่งยืน
5) ก ำหนดให้ มี กำรติ ดตำมประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ ก ำรด ำเนิ นกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงำน/โครงกำร ทั้งในภำรกิจพื้นฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ และ
ภำรกิจพื้ นที่ มี กำรติดตำมประเมินผลทั้งก่ อนเริ่มโครงกำร ระหว่ำงดำเนินกำร และหลั งกำรด ำเนิ นงำน
เป็ นกำรติ ดตำมประเมิ นผลทั้ งระบบ ตั้ งแต่ ปั จจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรด ำเนิ นกำร ผลผลิ ต ผลลั พธ์ และ
ผลกระทบต่ อกำรบรรลุ เป้ ำหมำยตำมยุ ทธศำสตร์ ชำติ โดยพั ฒ นำกำรเชื่ อมโยงข้ อมู ล เพื่ อให้ สำมำรถ
ตรวจสอบ และนำไปสู่กำรปรับแนวทำง กำรดำเนินงำนที่เหมำะสมได้อย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกำส
ให้ ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยเข้ ำมำมี ส่ วนร่ วมในกำรติ ดตำมประเมิ นผล และจั ดให้ มี กำรรำยงำนกำรติ ดตำม
ประเมิ น ผลในกำรบรรลุ เป้ ำหมำยต่ อสำธำรณะเป็ น ประจ ำ รวมทั้ งกำรตรวจสอบ โดยองค์ กรอิ ส ระ
ต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
แผนย่อยที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย เปิดกว้ำง เป็นองค์กร
ขีดสมรรถนะสูง”สำมำรถปฏิบั ติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมคุ้มค่ำ เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รองรับ
สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมหลำกหลำยซับซ้อนและทันกำรเปลี่ยนแปลง โดยกำรนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล กำรพัฒนำให้มีกำรนำข้อมูลและข้อมูลขนำดใหญ่มำใช้ในกำรพัฒนำนโยบำย กำรตัดสินใจ
กำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรพัฒนำนวัตกรรมภำครัฐ รวมถึงกำรเชื่อมโยงกำรทำงำนและข้อมูล
ระหว่ำงองค์กรทั้งภำยในและภำยนอกภำครัฐแบบอัตโนมัติ อำทิ กำรสร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภำครัฐสำมำรถ
ใช้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐให้มี
มำตรฐำนเดี ยวกั นและข้ อมู ลระหว่ ำงหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนเพื่ อให้ ภำคธุ รกิ จ ภำคเอกชน และ
ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลในกำรขยำยโอกำสทำงกำรค้ำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
2) กำหนดนโยบำยและกำรบริ หำรจัดกำรที่ ตั้งอยู่บนข้อมู ลและหลั กฐำน
เชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีควำมโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนำดใหญ่
ระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัล มำใช้ในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ มีกำรพัฒนำข้อมูลเปิดภำครัฐให้ทุกภำคส่วน
สำมำรถเข้ำถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเหมำะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ควำมรู้ในแบบสหสำขำวิชำ
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เข้ ำมำประยุ กต์ ใช้ เพื่ อสร้ ำงคุ ณค่ ำและแนวทำงปฏิ บั ติ ที่ เป็ นเลิ ศในกำรตอบสนองกั บสถำนกำรณ์ ต่ ำง ๆ
ได้อย่ำงทันเวลำ พร้อมทั้งมีกำรจัดกำรควำมรู้และถ่ำยทอดควำมรู้อย่ำงเป็นระบบเพื่อพัฒนำภำครัฐให้ เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ กำรพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริม
กำรพัฒนำระบบบริกำรและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐอย่ำงเต็มศักยภำพ
3) ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบกำรจั ดโครงสร้ ำงองค์ กำรและออกแบบระบบ
กำรบริหำรงำนใหม่ ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สำมำรถตอบสนองต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลง
ได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรแบบรำชกำรและวำงกฎเกณฑ์มำตรฐำนกลำงอย่ำงตำยตัว
มีขนำดที่เหมำะสมกับภำรกิจ ปรำศจำกควำมซ้ำซ้อนของกำรดำเนินภำรกิจ สำมำรถปรับเปลี่ยนบทบำท ภำรกิจ
โครงสร้ ำงองค์ กำร ระบบกำรบริ หำรงำน รวมทั้ งวำงกฎระเบี ยบได้ เองอย่ ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
ที่ เปลี่ ยนแปลงไป เน้ นท ำงำนแบบบู รณำกำรไร้ รอยต่ อและเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ ำยกั บทุ กภำคส่ วน ทั้ งนี้
เพื่อมุ่งไปสู่ควำมเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง สำมำรถปฏิบัติงำนและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมำตรฐำนระดับ
สำกล นอกจำกนี้ ยังมีควำมเป็นสำนักงำนสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่เพื่อวิเครำะห์คำดกำรณ์
ล่ วงหน้ ำและท ำงำนในเชิ งรุ ก สำมำรถน ำเทคโนโลยี อั นทั นสมั ยเข้ ำมำประยุ กต์ ใช้ เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภำพ
และสร้ำงคุณค่ำในกำรทำงำน
แผนย่อยที่ 5 กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
แนวทำงกำรพัฒนำ
2) เสริมสร้ ำงควำมเข้ มแข็ งในกำรบริ หำรงำนบุ คคลในภำครั ฐให้ เป็ นไป
ตำมระบบคุณธรรมอย่ำงแท้จริง โดยกำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคุณธรรมจริยธรรม
และจิ ตส ำนึ กสำธำรณะ มี ระบบบริ หำรจั ดกำรและพั ฒนำบุ คลำกรให้ สำมำรถสนองควำมต้ องกำรในกำร
ปฏิบัติงำน มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ สำมำรถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงำนในภำครัฐ โดยมีกำรประเมินผลและ
เลื่อนระดับตำแหน่งของบุคลำกรภำครัฐตำมผลสัมฤทธิ์ของงำนและพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน โดยมีกลไก
กำรป้ องกั นกำรแทรกแซงและกำรใช้ ดุ ลยพิ นิ จโดยมิ ชอบ กำรสร้ำงควำมก้ ำวหน้ ำให้ กั บบุ คลำกรภำครั ฐ
ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน และกำรสร้ำงกลไกให้บุคลำกรภำครัฐสำมำรถโยกย้ำย
และหมุนเวียนได้อย่ำงคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภำครัฐ รวมถึงกำรพัฒนำระบบกำรจ้ำงงำนบุคลำกรภำครัฐ
ทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลำกหลำยเหมำะสมกับภำรกิจในรูปต่ำง ๆ อำทิ กำรจ้ำงงำนที่มีลักษณะชั่วครำว
ให้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในภำครัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม มีมำตรฐำน เหมำะสมสอดคล้องกับภำระงำน โดยปรับปรุงวิธีกำรกำหนดและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ ของบุ คลำกรภำครัฐให้ มี มำตรฐำน เหมำะสมกับลั กษณะงำนและภำรกิ จ
รวมถึ งสำมำรถเที ยบเคี ย งกั บ ตลำดกำรจ้ ำงงำนได้ อย่ ำงสมเหตุ ส มผล โดยไม่ ให้ เกิ ดควำมเหลื่ อ มล้ ำ
ของค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ระหว่ำงบุคลำกรของรัฐ
3) พัฒนำบุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง มีทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์และกำรปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีระบบกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรภำครัฐ
ให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษและภำษำที่สำม ทักษะด้ำนดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบควำมคิด
ในกำรทำงำนเพื่อให้บริกำรประชำชนและอำนวยควำมสะดวกภำคเอกชนและภำคประชำสังคมเพื่อประโยชน์
ของกำรพั ฒนำประเทศ สำมำรถรองรั บกำรเปลี่ ยนแปลงบริบทกำรพั ฒนำ มีกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรม กำรปรับเปลี่ยนแนวคิดให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นมืออำชีพ มีจิตบริกำร ทำงำนในเชิงรุกและมองไป
ข้ำงหน้ำ สำมำรถบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกับภำคส่วนอื่นได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในกำรปฏิบัติงำน
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ด้ วยควำมรั บผิ ดรั บชอบและควำมสุ จริ ต ปฏิ บั ติ งำนตำมหลั กกำรและหลั กวิ ชำชี พด้ วยควำมเป็ น ธรรม
และเสมอภำค กล้ำยืนหยัดในกำรกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ของส่วนตน
ตลอดจนส่ งเสริ มให้ มี กำรคุ้ มครองและปกป้ องบุ คลำกรภำครั ฐที่ กล้ ำยื ดหยั ดในกำรกระท ำที่ ถู กต้ อง
และมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนตำมจริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
4) สร้ำงผู้ น ำทำงยุ ทธศำสตร์ในหน่ วยงำนภำครัฐทุ กระดั บอย่ ำงต่ อเนื่ อง
และเป็ นระบบ เพื่อให้ ผู้ น ำและผู้ บริหำรภำครัฐมีควำมคิดเชิงกลยุทธ์ มีควำมเข้ำใจสภำพเศรษฐกิจ สั งคม
และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลก มีควำมสำมำรถในกำรนำหน่วยงำน
และมีคุณธรรม จริยธรรมในกำรบริหำรงำนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทำงควำมรู้และควำมคิด
ผลักดันภำรกิจ นำกำรเปลี่ยนแปลง พัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ เป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้ร่วมงำนและต่อสังคม
เพื่อรองรับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติระยะยำว โดยต้องได้รับกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงควำมคิด
ให้ตนเอง มีควำมเป็นผู้ประกอบกำรสำธำรณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อันจะช่วยทำให้สำมำรถแสดงบทบำทของกำรเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้ำงคุณค่ำและประโยชน์สุขให้แก่
ประชำชน
(21) ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย แผนย่อยที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงำน กศน. จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อยที่ 1 กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) ปลู กและปลุ กจิ ตส ำนึ กกำรเป็ นพลเมื องที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จริ ต และ
กำรปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นกำรปรับพฤติกรรม
“คน” โดยกำร “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สำมำรถแยกแยะได้ว่ำ
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีควำมละอำยต่อกำรกระทำควำมผิด ไม่เพิกเฉยอดทน
ต่อกำรทุจริต และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงวัฒนธรรม
และค่ำนิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่ำนิยมที่ยึดประโยชน์สำธำรณะมำกกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพำะกำรส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่ำนหลักสูตรกำรศึกษำภำคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษำ เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนำคต” ให้ มีควำมเป็นพลเมืองเต็มขั้น สำมำรถ
ทำหน้ำที่ควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบ
วินัย และเคำรพกฎหมำย
2) ส่ งเสริ ม กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข องข้ ำ รำชกำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ
ให้ มี ควำมใสสะอำด ปรำศจำกพฤติกรรมที่ ส่ อไปในทำงทุ จริต โดยกำรปฏิ บั ติ หน้ ำที่ รำชกำรอย่ำงเปิ ดเผย
โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่กำรงำน กำรสร้ำงธรรมำภิบำล
ในกำรบริหำรงำน ตลอดจนกำรสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่บุคลำกรขององค์กร
โดยกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่รัฐเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน
ภำครัฐ เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวัง สอดส่อง ติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบำะแส เพื่อสกัดกั้น
มิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมำตรกำรสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส
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(22) ประเด็ นกฎหมำยและกระบวนกำรยุ ติ ธรรม ประกอบด้ วยแผนย่ อยที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
สำนักงำน กศน. จำนวน 1 แผน ดังนี้
แผนย่อยที่ 1 กำรพัฒนำกฎหมำย
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) พั ฒนำกฎหมำย กฎระเบี ยบ ข้ อ บั งคั บ และมำตรกำรต่ ำ ง ๆ
ให้ สอดคล้ องกั บ บริ บ ทและเอื้ อต่ อกำรพั ฒ นำประเทศ โดยประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ทบทวนควำมจ ำเป็ น
และควำมเหมำะสมของกฎหมำยที่มีอยู่ทุกลำดับชั้นของกฎหมำย แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยให้ทันสมัย ยกเลิก
กฎหมำยที่ มี เนื้ อหำไม่ จ ำเป็ นหรื อเป็ นอุ ปสรรคต่ อกำรพั ฒ นำประเทศ เพื่ อให้ กฎหมำยช่ วยสร้ ำงสรรค์
ควำมเป็ นธรรม ลดควำมเหลื่ อมล้ ำ และกระจำยควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสั งคม มีควำมสอดคล้ องกั บ
ข้อตกลงระหว่ำงประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชำชนโดยรวม ให้เอื้อต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ในกำรพัฒนำประเทศ เพื่อรองรับกำรพัฒนำภูมิภำคและจังหวัดที่มีประสิทธิภำพ เอื้อต่อกำรใช้นวัตกรรม
ทั้งในภำครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ
ทั้งในภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร และกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะกำรกำหนดวงรอบในกำรทบทวนปรับปรุง
แก้ไขกฎหมำยให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ รวมทั้งกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยทุกรอบระยะเวลำที่กำหนด
2) มีวิธีกำรบัญญั ติกฎหมำยอย่ำงมีส่ วนร่วม ต้องดำเนินกำรให้ มีกำรรับฟั ง
ควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ต่อประชำชน และนำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำร
ตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนำกฎหมำยทุกฉบับและทุกลำดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออำนวยต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรดำเนินงำนของภำครัฐที่เหมำะสม กำรพัฒนำ
ประเทศ กำรให้บริกำรประชำชน กำรประกอบธุรกิจ และกำรแข่งขันระหว่ำงประเทศ
3) พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทั ล และนวัตกรรม
สมัยใหม่มำใช้ในกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
และก่อให้ เกิดควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ สำมำรถกล่ำวหำและจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด และเป็นธรรม
4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนกำรกฎหมำย สนับสนุน
กำรใช้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมในกำรพั ฒ นำกฎหมำย กำรบั งคั บ ใช้ และกำรปฏิ บั ติ ตำมกฎหมำย
เพื่ อให้ เป็ นไปอย่ ำงมี ประสิ ทธิ ภำพ และสนั บสนุ นให้ ประชำชนมี ส่ วนร่ วมในกำรกระบวนกำรทำงกฎหมำย
โดยเพิ่ มช่ องทำงกำรมี ส่ วนร่ วม ของประชำชนตั้ งแต่ ต้ นจนจบกระบวนกำร เพื่ อให้ กฎหมำยเป็ นเครื่ องมื อ
ในกำรพัฒนำประเทศ และมีเนื้อหำเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
(23) ประเด็ น กำรวิ จั ย และพั ฒ นำนวั ต กรรม ประกอบด้ ว ยแผนย่ อ ยที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
สำนักงำน กศน. จำนวน 2 แผน ดังนี้
แผนย่อยที่ 2 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม ด้ำนสังคม
แนวทำงกำรพัฒนำ
1) พั ฒ นำและเสริ มสร้ ำงศั กยภำพทรั พ ยำกรมนุ ษย์ โดยกำรส่ งเสริ ม
กำรวิจัย พัฒนำและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในกำรพัฒนำศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย
(ปฐมวัย วัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงำน วัยสูงอำยุ) กำรตระหนักถึงพหุ ปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย เพื่อให้
ประชำชนไทยมี ทั กษะควำมรู้ และเป็ นก ำลั งในกำรพั ฒนำประเทศ โดยมี ประเด็ นกำรวิ จั ยที่ ส ำคั ญ อำทิ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.

18

โภชนำกำรและสุขภำวะในช่วงปฐมวัย กำรปลูกฝังควำมเป็นคนดี วินัย และจิตสำธำรณะในวัยเรียน กำรพัฒนำ
ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ในวัยเรียนและวัยแรงงำน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครู หลักสูตร
และกระบวนกำรสอน กำรส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ ระบบบริกำรสำธำรณสุข และวิทยำศำสตร์ทำงกำรกีฬำ
แผนย่อยที่ 5 ด้ำนปัจจัยสนับสนุนในกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
แนวทำงกำรพัฒนำ
5) กำรเพิ่ มจ ำนวนและคุ ณภำพบุ คลำกรวิ จั ยและนวั ตกรรม เพื่ อผลิ ต
(เชิงปริมำณ) และพัฒนำศักยภำพ (เชิงคุณภำพ) ของบุคลำกรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติให้ เพียงพอทั้งภำคกำรผลิต บริกำร สั งคมและชุมชน เพื่ อรองรับกำรเพิ่ มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
3. แผนกำรปฏิรูปประเทศ
รั ฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจั กรไทย มำตรำ 65 ก ำหนดให้ รั ฐจั ดให้ มี ยุ ทธศำสตร์ชำติ เพื่ อเป็ น
เป้ำหมำยระยะยำวในกำรพัฒนำประเทศ ประกอบกับมำตรำ 257 และมำตรำ 259 กำหนดให้ทำกำรปฏิรูป
ประเทศเพื่ อวำงรำกฐำนกำรพั ฒ นำไปสู่ ประเทศที่ มี ควำมสำมั คคี ปรองดอง มี ก ำรพั ฒ นำอย่ ำงยั่ งยื น
ตำมหลั กปรั ชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และมี ควำมสมดุ ล ประชำชนในสั งคมมี โอกำสทั ดเที ยมกั น
และมีคุ ณภำพชีวิตที่ ดี รวมทั้ งมีส่ วนร่ วมในกำรพั ฒนำประเทศและกำรปกครอง ในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินกำรปฏิรูปอย่ำงต่อเนื่องในช่วงห้ำปีข้ำงหน้ำ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ในแผนกำรปฏิรูปแต่ละด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
3) ด้ำนกฎหมำย 4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 5) ด้ำนเศรษฐกิจ 6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
7) ด้ ำนสำธำรณสุ ข 8) ด้ ำนสื่ อ สำรมวลชน เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ 9) ด้ ำนสั งคม 10) ด้ ำนพลั งงำน
11) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 12) ด้ำนกำรศึกษำ และ 13) ด้ำนตำรวจ
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของสำนักงำน กศน. จำนวน 8 ด้ำน ดังนี้
1. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง
กำรธำรงไว้ซึ่งกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ที่มีควำมมั่นคง มีควำมชอบธรรม มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิผล ก่อให้ เกิดประโยชน์สุ ขแก่ประเทศชำติ
บ้ำนเมืองและประชำชน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับควำมเห็นที่แตกต่ำงกัน พรรคกำรเมืองดำเนินกิจกรรม
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนำเป็นสถำบันทำงกำรเมืองของประชำชน ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน และสร้ำงให้เกิด
กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงำน กศน. ดังนี้
เป้ ำหมำยที่ 1 ให้ ประชำชนมี ควำมรู้ควำมเข้ ำใจที่ ถู กต้ องเกี่ ยวกั บกำรปกครองระบอบ
ประชำธิ ป ไตย อั น มี พระมหำกษั ตริ ย์ ทรงเป็ นประมุ ข มี ส่ วนร่ วมในกำรด ำเนิ นกิ จกรรมทำงกำรเมื อง
รวมตลอดทั้ งกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ รู้ จักยอมรับในควำมเห็ นทำงกำรเมืองโดยสุจริตที่แตกต่ำงกัน
และให้ประชำชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชำมติโดยอิสระปรำศจำกกำรครอบงำไม่ว่ำด้วยทำงใด
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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พันธกิจที่ 1 กำรให้กำรศึกษำและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง
กลยุทธ์ที่ 1 กำรให้กำรศึกษำและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 จั ด ให้ มี ก ำรให้ ค วำมรู้ ท ำงด้ ำนกำรเมื อ งกำรปกครอง (Political
Education) วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยฯ
2. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
มุ่ งสร้ ำง “ภำครั ฐของประชำชนเพื่ อประชำชน” บนหลั กธรรมำภิ บำลเพื่ อให้ ภำครั ฐได้ รั บ
ควำมเชื่ อถื อไว้ วำงใจจำกประชำชน (Public Trust) โดยมี เป้ ำหมำยและประเด็ นกำรปฏิ รู ปที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
สำนักงำน กศน. ดังนี้
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทลั
กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรรำชกำร
แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำหรือนำระบบดิจิทัลมำใช้ปฏิบัติงำนและกำรบริหำรรำชกำร
เป้ำหมำย : หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถดำเนินงำนตำมภำรกิจได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้งำน
กิจกรรม : พั ฒนำหรือน ำระบบดิจิ ทั ล เพื่ อรองรับท ำงำนตำมภำรกิ จเฉพำะ
ของหน่ วยงำน พั ฒนำหรื อน ำระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อรองรั บงำนพื้ นฐำนของหน่ วยงำน เช่ น งำนสำรบรรณ งำนแผน
และงบประมำณ งำนพัสดุ งำนบริหำรบุคคล เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
แผนงำนที่ 1 กำรปรับปรุงพัฒนำ กำรจัดทำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัล
ของหน่วยงำนภำครัฐ
เป้ำหมำย 1 : หน่วยงำนของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ที่สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรม : กำหนดให้ มีผู้ รับผิดชอบหลักในกำรกำหนดชุดข้อมูลสำคัญ
กำรจัดทำ กำรรวบรวม กำรวิเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพข้อมูลของหน่วยงำน (Chief Data Officer)
เป้ ำหมำย 2 : หน่ วยงำนภำครัฐมี กำรจั ดท ำข้อมู ลส ำคั ญตำมมำตรฐำนที่ ก ำหนด
และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนภำยนอกได้
กิจกรรม : จัดท ำชุดข้อมูลส ำคัญของหน่ วยงำนให้ อยู่ในรูปแบบดิจิทั ล
ที่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
เป้ำหมำย 3 : หน่วยงำนภำครัฐมีข้อมูลสำคัญที่ใช้ในกำรตัดสินใจ และกำรจัดอันดับ
ของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ
กิ จกรรม : ข้ อมู ลส ำคั ญ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บบริ ก ำรที่ กระทบต่ อชี วิ ตและ
ควำมเป็นอยู่ของประชำชน หรือภำรกิจของหน่วยงำน, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงำนสนับสนุน เช่น งำนสำรบรรณ
งำนแผนและงบประมำณ งำนพัสดุ ข้อมูลกำลังคนภำครัฐ
เป้ ำหมำย 4 : ผู้ บริ หำรระดั บสู งมี ข้ อมู ลที่ ถู กต้ อง ครบถ้ วน ทั นสมั ย ส ำหรั บ
ใช้ในกำรตัดสินใจและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
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กิจกรรม : เชื่ อมโยงข้อมู ลส ำคั ญของต้ นเข้ ำสู่ ศู นย์ ข้ อมู ลกลำงภำครั ฐ
เพื่อให้ผู้บริหำรระดับสูงสำมำรถนำไปใช้ในกำรตัดสินใจและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
แผนงำนที่ 3 สนับสนุนให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
กำรบริกำรประชำชน และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
เป้ำหมำย 1 : หน่วยงำนมีผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวม จัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูล
กิจกรรม : กำหนดให้มี “กลุ่มงำนสำรสนเทศ” ที่รับผิดชอบกำรรวบรวข้อมูล
จำกหน่ วยงำนในสังกัด/ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน
เป้ ำหมำย 2 : บุ คลำกรภำครั ฐมี สมรรถนะด้ ำนกำรบริ ห ำรจั ดกำรข้ อมู ล
กำรวิเครำะห์และนำเสนอข้อมูล
กิจกรรม : พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรภำครัฐในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
กำรวิเครำะห์และนำเสนอข้อมูลและกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ประเด็ น กำรปฏิ รู ปที่ 3 โครงสร้ ำงภำครั ฐกะทั ดรั ด ปรั บตั วได้ เร็ วและระบบงำน
มีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุ งและพั ฒนำโครงสร้ำงและระบบบริ หำรงำนของรัฐ และลด/
ละลำยควำมเป็นนิติบุคคลของกรม
แผนงำนที่ 1 กำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิรูปองค์กำร
เป้ำหมำย : ส่วนรำชกำรมีกำรจัดทำแผนปฏิรูปองค์กำร โดยมีกำรทบทวน 4 ด้ำน
ได้แก่ โครงสร้ำง กระบวนงำน บุคลำกร และกฎหมำย
กิจกรรม : กำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิรูปองค์กำร
แผนงำนที่ 2 กำรปฏิรูประบบรำชกำร (Government Reform)
เป้ำหมำย : ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริกำรภำครัฐ
กิจกรรม : กำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริกำรภำครัฐ (Service Reform)
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่
แผนงำนที่ 3 ทบทวนและปรับเปลี่ยนกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรเป็นภำค/
เขต ให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจและพื้นที่รับผิดชอบ (Rezoning)
เป้ำหมำย : ดำเนินกำรตำมแผนได้ 100%
กิจกรรม : จัดทำข้อเสนอเบื้องต้นในกำรจัดทำโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำร
แบบภำค/จังหวัด
ประเด็ น กำรปฏิ รู ป ที่ 4 ก ำลั งคนภำครั ฐมี ขนำดที่ เหมำะสมและมี สมรรถนะสู ง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำลังคนให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นในกำรบริกำรสำธำรณะที่สำคัญ
และขับเคลื่อนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
แผนงำนที่ 1 วำงแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบำทของภำครัฐทิศทำงกำรปฏิรูป
ประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ
เป้ำหมำย : กำลังคนที่เหมำะกับงำน/ชนิด/คุณภำพในเวลำที่ต้องกำร ที่สอดคล้อง
กับบทบำทของภำครัฐและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้ำงควำมพร้อมเชิงกลยุ ทธ์ให้กับ
กำลังคนภำครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
แผนงำนที่ 2 พั ฒ นำปรั บเปลี่ ยนทั กษะและสมรรถนะก ำลั งคนเพื่ อพร้ อมรั บ
กำรเปลี่ยนแปลงบริบทกำรจัดกำรภำครัฐ
เป้ ำหมำย : ภำครัฐมีกำลั งคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ทันสมัย และเป็นสำกล
แผนงำนที่ 3 เตรี ยมก ำลั งคนเพื่ อรองรั บกำรเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ ำงอำยุ และ
กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
เป้ ำหมำย : ภำครัฐมีแผนและแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์กำลั งคนสู งอำยุที่ มี
ศักยภำพ
แผนงำนที่ 4 สร้ำงวัฒนธรรม ค่ำนิยม และอุดมกำรณ์สำหรับกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐยุคใหม่อย่ำงต่อเนื่อง
เป้ ำหมำย : ข้ ำรำชกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐ มี ค่ ำนิ ย มและอุ ด มกำรณ์
ที่ กล้ ำยื นหยั ดกระท ำในสิ่ งที่ ถู กต้ องแยกผลประโยชน์ ส่ วนตนออกจำกประโยชน์ สำธำรณะ และด ำรงตน
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)และมีจิตวิญญำณ
กำรเป็ นผู้ประกอบกำรสำธำรณะ (Public Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมำตรกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ ำที่
จำกกำรใช้อำนำจที่ไม่เป็นธรรมโดยผู้บังคับบัญชำ
กิจกรรม : จัดหลักสูตรผู้นำคุณธรรมที่เป็นตัวอย่ำง, จัดกิจกรรมที่เน้นกำร
เปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม
กลยุทธ์ที่ 4 ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรใช้กำลั งคนในส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนของรัฐ (Workforce Audit)
แผนงำนที่ 1 พั ฒนำระบบกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรใช้กำลั งคน
ในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ (Workforce Audit)
เป้ำหมำย : รัฐบำลมีสำรสนเทศสำหรับกำรตัดสินใจเพื่อให้กำรใช้กำลังคนภำครัฐ
มีประสิทธิภำพประสิทธิผล
แผนงำนที่ 2 ทบทวนกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคล กำลังคน(จำนวน สำยงำน
ตำแหน่งระดับ) และระบบกำรโยกย้ำย แต่งตั้งให้สอดคล้องกับควำมจำเป็นตำมภำรกิจและเป็นไปตำมระบบ
คุ ณธรรม (อำทิ กำรทบทวนสั ดส่ วนของจ ำนวนต ำแหน่ งระดั บสู ง และต ำแหน่ งปฏิ บั ติ ให้ สอดคล้ องกั บ
ควำมจำเป็น เป็นต้น)
เป้ำหมำย : ส่วนรำชกำรมีสำยงำนตำแหน่ง และระดับสอดคล้องกับควำมจำเป็น
ของภำรกิจภำครัฐ
ประเด็ นกำรปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหำรงำนบุคคลที่สำมำรถดึงดูด สร้ำง และรักษำคนดี
คนเก่งไว้ในภำครัฐ
กลยุ ทธ์ ที่ 1 ดึ งดู ดผู้ มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถและมี จิ ตสำธำรณะเข้ ำมำทำงำน
ในหน่วยงำนของรัฐ
แผนงำนที่ 1 กำรเพิ่มช่องทำงและรูปแบบกำรจ้ำงงำนเพื่อดึงดูดและจูงใจผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถสูงเข้ำมำปฏิบัติงำนในภำครัฐ
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เป้ำหมำย : มีระบบ รูปแบบกำรจ้ำงงำน และช่องทำงกำรสรรหำบุคลำกรภำครัฐ
ที่ หลำกหลำยเหมำะสมกั บภำรกิ จ รวมทั้ งวิ ถี กำรท ำงำนและกำรใช้ ชี วิ ตของคนรุ่ นใหม่ และผู้ ที่ มี ควำมรู้
ควำมสำมำรถสูง
กิจกรรม : พัฒนำระบบกำรจ้ำงงำนและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลคู่ขนำน
(Dual Tracks) ที่แยกสำหรับผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูงเป็นกำรเฉพำะ
แผนงำนที่ 2 สร้ ำงแรงดึ งดู ดคนดี คนเก่ งมำสมั ครงำนโดยกำรพั ฒ นำจุ ดเด่ น
ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจ (Inspiration)
เป้ำหมำย : ส่วนรำชกำรมีกำรพัฒนำจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้ำงแรงบันดำลใจ
ให้กับผู้สมัครงำน
แผนงำนที่ 3 เพิ่มประสิทธิผลและควำมคล่องตัวในกำรสรรหำและเลือกสรรบุคลำกร
เข้ำสู่ภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป้ำหมำย : มีระบบกำรจัดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แผนงำนที่ 4 พัฒนำระบบกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน สำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกประเภท
เป้ำหมำย : มีระบบกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และคุณลักษณะกำรเป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันของบุคลำกรภำครัฐทุกประเภท
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม จูงใจ และรักษำผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีจิตสำธำรณะไว้ในภำครัฐ
แผนงำนที่ 1 พัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน
(Performance Management System)
เป้ ำหมำย : กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนเที่ ยงตรง เป็ น รู ปธรรม และ
มีควำมเป็นธรรม, มำตรกำรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมเข้มข้น และสำมำรถคัดกรองบุคลำกรที่ไม่มี
ประสิทธิภำพให้ออกจำกรำชกำร
กิจกรรม : พัฒนำระบบกำรประเมินผลงำนให้วัดประเมินได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
และมีควำมเป็นธรรม, วำงระบบกำรบริหำรและกำรพัฒนำผู้ที่มีผลงำนไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวังของหน่ วยงำน
(Managing Underperformers)
กลยุ ทธ์ ที่ 3 พั ฒนำขี ดควำมสำมำรถและสร้ ำงควำมผู กพั นต่ อองค์ กร (Engagement)
ของบุคลำกรภำครัฐ
แผนงำนที่ 1 พั ฒ นำบุ คลำกรทุ กระดั บและสำยอำชี พ เพื่ อสร้ ำงกำรเรี ยนรู้
อย่ำงต่อเนื่องตลอดอำยุกำรทำงำน
เป้ ำหมำย : เจ้ ำหน้ ำที่ ของรัฐทุ กระดั บ (อำทิ เจ้ ำหน้ ำที่ ใหม่ระดั บมื ออำชี พ
นั กบริ หำรระดั บต้ น นั กบริ หำรระดั บกลำง และนั กบริ หำรระดั บสู ง) ได้ รับกำรพั ฒนำอย่ ำงต่ อเนื่ องและ
สอดคล้องกับสำยอำชีพ ช่วงอำยุ และพื้นที่ทำงำน
แผนงำนที่ 2 พัฒนำเพื่อเตรียมควำมพร้อมเป็นข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐยุคใหม่
เป้ ำหมำย : หลั กสูตรปฐมนิเทศระหว่ำงกำรทดลองงำน (Induction Training)
มีประสิทธิผลในกำรสร้ำงสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในกำรทำงำนภำครัฐ (New Mindsets)
แผนงำนที่ 3 ปรั บปรุ งระบบกำรพั ฒนำบุ คลำกรภำครั ฐให้ มี ประสิ ทธิ ภำพและ
เกิดประสิทธิผล
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เป้ ำหมำย : กำรพั ฒ นำบุ คลำกรภำครั ฐนำไปสู่ กำรปรั บปรุ งและพั ฒ นำ
ผลกำรปฏิบัติงำน, กำรลงทุนในกำรพัฒนำบุคลำกรมีควำมคุ้มค่ำ
กิจกรรม : พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินประสิทธิผลของกำรพัฒนำ
บุคลำกร (Development Evaluation), เพิ่มประสิทธิภำพและลดควำมซ้ำซ้อนในกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วย/
สถำบันฝึกอบรมภำครัฐ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
แผนงำนที่ 2 จัดทำมำตรฐำนทำงจริยธรรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย
เป้ำหมำย : ทุกองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลหรือหน่วยงำนของรัฐนำประมวล
จริยธรรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล
แผนงำนที่ 3 ส่งเสริมกำรใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในกำรบริหำรงำนบุคคล
เป้ำหมำย : องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลกำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้พฤติกรรม
คุณธรรมและจริยธรรมในกำรเลื่อนตำแหน่ง กำรลดตำแหน่ง กำรย้ำยตำแหน่ง เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำรดำรงตำแหน่ง
แผนงำนที่ 3 ส่ งเสริ มกำรหมุ นเวี ยนบุ คลำกรในแต่ ละสำยอำชี พข้ ำมหน่ วยงำน
ในภำครัฐ เพื่อสร้ำงเสริมประสบกำรณ์กำรทำงำนทั้งในด้ำนกว้ำงและลึก
เป้ ำหมำย : ทุ กสำยอำชีพมีเส้ นทำงควำมก้ ำวหน้ ำที่ เปิ ดกว้ ำง มี โอกำสและ
ประสบกำรณ์ ท ำงำนที่ หลำกหลำย ท ำให้ ภำครัฐสำมำรถระดมสรรพก ำลั งควำมเชี่ ยวชำญมำใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงสูงสุด
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 6 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกัน
กำรทุจริตทุกขั้นตอน
กลยุทธ์ที่ 1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ปรับปรุงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้ มี
ควำมคล่องตัว และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
แผนงำนที่ 2 เชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน และผู้ประกอบกำร
เป้ ำหมำย : หน่ วยงำนของรั ฐสำมำรถเชื่ อมโยงระบบข้ อมู ลกำรจัดซื้ อจั ดจ้ ำง
ของตนกับระบบของกรมบัญชีกลำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กิจกรรม : หน่วยงำนภำครัฐเชื่อมโยงระบบข้อมูลของหน่วยงำนตน และระบบ
ของกรมบัญชีกลำง เพื่อใช้ในกำรติดตำมกำรดำเนินงำน
3. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
กฎหมำยเป็ น เครื่องมือสนั บสนุน กำรเพิ่ มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ให้ทันต่อกำรพัฒนำตำมกระแสโลกำภิวัฒน์ เป็นธรรม และขจัดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีเป้ำหมำย
และประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
เป้ำหมำยที่ 1 มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็นกฎหมำยที่ดีและเท่ำที่จำเป็น รวมทั้ง
มีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำยที่ มีผ ลบั งคับ แล้ วเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับหลั กกำร ตำมมำตรำ 77 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
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ประเด็น กำรปฏิ รูป ที่ 1 มี กลไกให้ ก ำรออกกฎหมำยเป็ น กฎหมำยที่ ดี และเท่ ำที่
จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำย ที่มีผลบังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำร ตำมมำตรำ
77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
กิจกรรม จัดทำกฎหมำยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
กำรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำย กำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง กำรวิเครำะห์ ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบกำร
จัดทำร่ำงกฎหมำยรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับแล้ว
6. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรรักษำ ฟื้นฟูให้ สมบูรณ์ และยั่งยืน เป็นรำกฐำน
ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมดุลทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรคุ้มครองรักษำและกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งมีระบบ
กำรบริ หำรจั ดกำรทรั พยำกรที่ มี ประสิ ทธิ ภำพบนพื้ นฐำนกำรมี ส่ วนร่วมของภำคส่ วนต่ ำง ๆ โดยมี เป้ ำหมำย
และประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
เป้ำหมำยที่ 1 ระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภำพส่งผลต่อคุ ณภำพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีสำหรับประชำชน
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภำพ
กิจกรรมที่ 2 ให้ ควำมรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในกำรคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท รวมทั้งผนวกควำมรู้เรื่องกำรคัดแยกขยะเข้ำไปในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
8. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรสร้ ำงดุ ล ยภำพระหว่ ำงเสรี ภ ำพของกำรท ำหน้ ำที่ ของสื่ อบนควำมรั บ ผิ ด ชอบ
กับกำรกำกั บที่ มี ควำมชอบธรรม และกำรใช้ พื้ นที่ ดิ จิ ทั ลเพื่ อกำรสื่ อสำรอย่ ำงมี จรรยำบรรณ ด ำรงรั กษำ
เสรี ภำพของกำรแสดงออก กำรรั บรู้ ของประชำชน ด้ วยควำมเชื่ อว่ ำเสรีภำพของกำรสื่ อสำร คื อ เสรีภำพ
ของประชำชนตำมแนวทำงของประชำธิ ปไตย สื่ อเป็ นโรงเรียนของสั งคม ในกำรให้ ควำมรู้แก่ ประชำชน
ปลูกฝังวัฒนธรรมของชำติ และปลูกฝังทัศนคติที่ ดี โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิ รูปที่ เกี่ยวข้องกั บ
สำนักงำน กศน. ดังนี้
เป้ำหมำย
1. มุ่งเน้นกำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรทำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบ
กับกำรกำกับที่มีควำมชอบธรรม และกำรใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงมีจรรยำบรรณ ดำรงรักษำเสรีภำพ
ของกำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเชื่อว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำร คือ เสรีภำพของประชำชน
ตำมแนวทำงของประชำธิปไตย
2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชำติ
และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
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ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 กำรปฏิรูปกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน
กิจกรรม กำรจัดสั มมนำเรื่อง “กำรรู้เท่ำทั นสื่อ” ในโรงเรียนและในมหำวิทยำลั ย
และในสถำนที่ สำธำรณะส ำหรั บกลุ่ มเป้ ำหมำยที่ อยู่ นอกสถำนศึกษำในกรุงเทพมหำนครและต่ ำงจั งหวั ด
อย่ำงต่อเนื่อง
9. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม
คนไทยมีหลักประกันทำงรำยได้ในวัยเกษียณที่เพี ยงพอต่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
และมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่กำรมีจิตสำธำรณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกำสและไม่แบ่งแยก
ภำครัฐมีข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนสังคมที่บูรณำกำรทุกหน่วยงำนและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้
และให้ ชุ มชนท้ องถิ่ นมี ควำมเข้ มแข็ ง โดยสำมำรถบริ หำรจั ดกำรชุ มชนได้ ด้ วยตนเอง โดยมี เป้ ำหมำย
และประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
เป้ำหมำย คนไทยมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่กำรมีจิตสำธำรณะเพิ่มขึ้น
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5 กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ กำรรับรู้และกำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงสังคม
กิจกรรมที่ 2 สร้ำงพลังแผ่นดิน
11. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริต มีมำตรกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน
ภำครั ฐและเอกชน และยกระดั บกำรบั งคั บใช้ มำตรกำรทำงวิ นั ยและกฎหมำยต่ อเจ้ ำพนั กงำนของรั ฐ
โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
เป้ำหมำย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตสำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม
กิ จกรรมที่ 1.9 สร้ ำงทั ศนคติ ควำมรู้ และปลู กฝั งเยำวชนในสถำนศึ กษำ
ทุกระดับให้รังเกียจกำรทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่อประเทศชำติ
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 2 ด้ำนกำรป้องปรำม
กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ
มี มำตรกำรเสริ มสร้ ำงวั ฒ นธรรมองค์ กรในกำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ
และเป็ นตัวอย่ ำงในกำรบริหำรงำนด้ วยควำมซื่ อตรงและรับผิ ดชอบ กรณี ปล่ อยปละละเลยไม่ ด ำเนิ นกำร
ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดอำญำ
กิจกรรมที่ 2.2 ปลุ กจิ ตส ำนึ กให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ของรัฐมี คุ ณธรรมควำมซื่ อตรง
(Integrity) โดยเน้นควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตำมเป้ำหมำยอย่ำงดีที่สุด) และซื่อตรงต่อประชำชน
กลยุ ทธ์ ที่ 3 เสริ มสร้ ำงหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในให้ เป็ นกลไกอิ สระและ
มีกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในหน่วยงำน
กิจกรรมที่ 3.3 วำงระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนรำชกำรเป็นประจำทุกปี และรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำเหนือตนตำมระยะเวลำที่กำหนด
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กลยุทธ์ที่ 4 ทำให้กำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ำรังเกียจไม่พึงกระทำ
กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนำแนวทำงกำรกำหนดมำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
เพื่อใช้ในองค์กรภำครัฐและเอกชนในกำรป้องกันกำรให้ สินบนและกำรเรียกรับสินบนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในทุกรูปแบบ
12. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
คณะกรรมกำรอิ สระเพื่ อกำรปฏิ รู ปกำรศึ กษำ (กอปศ.) ได้ ด ำเนิ นกำรทบทวนบริ บท
ตำมข้ อก ำหนดของรั ฐธรรมนู ญและกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง ข้ อเสนอกำรปฏิ รูปของสภำปฏิ รูปแห่ งชำติ (สปช.)
สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) รวมถึงสภำวกำรณ์แนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่อกำรศึกษำ ควำมสอดคล้อง
เชื่ อมโยงของยุ ทธศำสตร์ ชำติ แผนกำรปฏิ รู ปประเทศ แผนพั ฒนำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564) และแผนกำรศึ กษำแห่ งชำติ (พ.ศ. 2560-2579) รวมทั้ งรั บฟั งควำมคิ ดเห็ นจำกหน่ วยงำน
ที่เกี่ยวข้ องและผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยในกำรจัดกำรศึ กษำ เพื่ อเป็ นแนวทำงชี้น ำที่ส ำคัญในกำรปฏิ รูปกำรศึกษำ
ของประเทศ อันจะน ำไปสู่ กำรพั ฒนำกำรศึ กษำให้ มี คุณภำพ ประสิ ทธิภำพ ลดควำมเหลื่ อมล้ ำทำงกำรศึกษำ
และมีศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ
วัตถุ ประสงค์ กำรปฏิ รูปประเทศด้ ำนกำรศึ กษำประกอบด้ วย 4 ด้ ำน 1) ยกระดั บคุ ณภำพ
ของกำรจัดกำรศึกษำ (enhance quality of education) 2) ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ (reduce disparity in
education) 3) มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ (leverage excellence and
competitiveness) 4) ปรั บปรุ งระบบกำรศึ กษำให้ มี ประสิ ทธิ ภำพในกำรใช้ ทรั พยำกร เพิ่ มควำมคล่ องตั ว
ในกำรรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล (improve Efficiency, agility and
good governance) ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ข้ำงต้นครอบคลุมถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 7 เรื่อง 29 ประเด็น ซึ่งสำมำรถสรุปสำระสำคัญ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับภำรกิจของสำนักงำน กศน. ได้ดังนี้
เรื่องที่ 1 กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ
เป้ำหมำยรวม/รำยกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. ประเทศไทยมีกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเป็นกลไกสำคัญต่อกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับ (ร่ำง) พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... : ตัวชี้วัด
มีกำรจัดทำ แก้ไข และปรับปรุง (ร่ำง) กฎหมำยลำดับรองที่มีควำมสำคัญ และ (ร่ำง) พ.ร.บ. กำรศึกษำภำคบังคับ
พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับ (ร่ำง) พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... ที่กำหนดดำเนินกำรภำยใน 2 ปี (ภำยในปี 2564)
2. ภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนมีควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงสมดุล
และภำคเอกชนมี ส่ วนร่ วมในกำรจั ดกำรศึ กษำในรู ปแบบต่ ำงๆ เพิ่ มขึ้ น : ตั วชี้ วั ด สั ดส่ วนของกำรจั ดกำรศึ กษำ
ในระดับต่ำง ๆ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภำคเอกชน หรือโดยควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือภำคเอกชนทั้งในด้ำนสัดส่วนของจำนวนผู้เรียน จำนวนสถำนศึกษำ และมูลค่ำของทรัพยำกรที่ใช้
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญตำมเป้ำหมำยระยะสั้น (ภำยในปี 2564)
3. มี กำรบู รณำกำรกำรดำเนิ น งำนร่ วมกั น ของหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ องกั บ กำรศึ กษำ
เพื่อกำรดำรงชีวิตและกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ำยควำมร่วมมือ : ตัวชี้วัด มีกำรพัฒนำ
ดัชนีกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของระบบกำรศึกษำไทย และผลกำรดำเนินกำรตำมดัชนีมีระดับเพิ่มขึ้น
อย่ำงมีนยั สำคัญ (ภำยในปี 2564)
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำแนกตำมประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1.1) กำรมีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .... และมีกำรทบทวน จัดทำ แก้ไข
และปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ...
ประเด็ นที่ 1.2) กำรสร้ ำงควำมร่ วมมื อระหว่ ำงรั ฐ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นและเอกชน
เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ
- จัดทำข้อเสนอว่ำด้วย บทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดกำรศึกษำ
- จัดทำข้อเสนอว่ำด้วยกำรเพิ่มบทบำทของเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบต่ำง ๆ
และกำรกำกับดูแลที่เหมำะสม
- จั ดท ำข้ อเสนอว่ ำด้ วย แผนควำมร่ วมมื อในกำรจั ดกำรศึ กษำระดั บปฐมวั ย
ครอบคลุมกำรจัดกำรทำงกำรคลัง และผู้จัดกำรศึกษำ
- จัดทำข้อเสนอว่ำด้วย แนวทำงสนับสนุนงบประมำณและงบลงทุนให้สถำนศึกษำ
เอกชนในรูปแบบควำมร่วมมือรัฐและเอกชน สำหรับเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำตำมข้อเสนอว่ำด้วยบทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรจัดกำรศึกษำ
- ปรั บปรุ งแก้ ไขกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรจั ดกำรศึ กษำโดยภำคเอกชน
ตำมข้อเสนอว่ำด้วยกำรเพิ่มบทบำทของภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ กำรกำกับดูแลที่เหมำะสม
- จั ดท ำและขั บเคลื่ อนตำมข้ อเสนอแนวทำงกำรสร้ ำงและเพิ่ มสั ดส่ วน
ของควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ
ประเด็ นที่ 1.3) กำรขั บเคลื่ อนกำรจั ดกำรศึ กษำเพื่ อกำรพั ฒ นำตนเองและกำรศึ กษำ
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
- จั ดท ำดั ชนี กำรศึ กษำเพื่ อกำรเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตของกำรศึ กษำไทย (Thailand
Lifelong Education Index: TLEI)
- บู รณำกำรกำรด ำเนิ นงำนร่ วมกั นของหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรศึ กษำ
เพื่อกำรพัฒนำตนเอง และกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ำยควำมร่วมมือ
- ระบบกำรเทียบเคียง/เทียบโอนคุณวุฒิ ทำงกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนอำชีพ
และคุณวุฒิวิชำชีพ
เรื่องที่ 2 กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน
เป้ำหมำยรวม/รำยกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ สำมำรถเข้ำถึง และ
ได้รั บกำรดู แลและกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ ำงเหมำะสม มี คุณภำพ ทั่ วถึ ง และเท่ ำเที ยมกั น รวมถึงมี ระบบ
คัดเลือกเด็กเข้ำเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับช่วงวัย มีระบบฐำนข้อมูล
ที่เอื้อต่อกำรดูแลที่ เชื่อมโยงกันได้ระหว่ำงหน่ วยงำน และมี กำรพั ฒนำบุ คลำกรที่ เกี่ ยวข้ อง มีกลไกขับเคลื่ อน
และบูรณำกำรกำรทำงำนระหว่ำงกระทรวงและหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภำพ : ตัวชี้วัด ร้อยละ
ของเด็กปฐมวัยที่สำมำรถเข้ำถึง ได้รับกำรดูแลและกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงเหมำะสม มีคุณภำพ ทั่วถึง และ
เท่ำเทียมกัน (ภำยในปี 2565)
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2. พ่อ แม่ ผู้ปกครองและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนกรอบคิด (Mind Set) เกี่ยวกับควำมรู้
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรตั้งครรภ์ กำรเลี้ยงดู ดูแลและพัฒนำเด็กปฐมวัย : ตัวชี้วัด
ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรเลี้ ยงดู ดูแล และพัฒนำเด็กปฐมวัย (ภำยใน
ปี 2565)
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำแนกตำมประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 2.1) กำรพัฒนำระบบกำรดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ เด็กปฐมวัยได้รับ
กำรพัฒนำ ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้ สมกับวัย
- จั ดท ำแนวทำงกำรคั ดเลื อกเด็ กเข้ ำเรี ยนระดั บชั้ นประถมศึ กษำปี ที่ 1
ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับช่วงวัย
- จั ดท ำระบบคั ดกรอง และกลไกกำรติ ดตำมและประเมิ นผลส ำหรับเด็ กที่ มี
ควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
- กำรจัดทำแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงรอยเชื่อมต่อ (transition period) ระหว่ำง
วัย 2 - 6 ปี
- กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรร่วมกันระหว่ำงกระทรวงหลัก ๔ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย
- กำรจัดทำข้อเสนอแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำรยกระดับคุณภำพของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก
- กำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมที่สอดคล้องกับหลักกำรดูแล พัฒนำ
และจัดกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ประเด็นที่ 2.2) กำรสื่อสำรสังคมเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
- กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
เรื่องที่ 3 กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
เป้ำหมำยรวม/รำยกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. เด็ก เยำวชน และประชำชน ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำสทุกคน มีควำมเสมอภำค
ในโอกำสพัฒนำตนเองตำมศักยภำพและเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ รวมถึงเสริมสร้ำงพัฒนำครูและสถำนศึกษำ
ให้ มี ประสิ ทธิภำพและคุ ณภำพ ตลอดจนวิจั ยพั ฒนำองค์ ควำมรู้ที่ น ำไปใช้ ได้ จริ งเพื่ อยกระดั บควำมสำมำรถ
ของคนไทยได้ อย่ ำงยั่ งยื น: ตั วชี้ วัด 1. ร้อยละผู้ ขำดแคลนทุ นทรัพย์และด้อยโอกำสในระบบกำรศึกษำที่ ได้รับ
กำรอุ ดหนุ นเงินทุนเพื่ อบรรเทำอุ ปสรรคกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่ สอดคล้ องกับควำมจำเป็ นรำยบุ คคลจนส ำเร็จ
กำรศึ กษำและกำรพั ฒนำได้ เต็ มตำมศั กยภำพ (มำกกว่ำร้อยละ 95 ภำยในปี 2564) 2. ตั วชี้วั ดทำงกำรศึ กษำ
ของเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก (SDG4) ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในปี 2030
3. ระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) ที่เชื่อมโยงและบูรณำกำร 6 กระทรวง เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องแม่นยำ
และสนับสนุนกำรวิเครำะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (ครอบคลุมข้อมูลเด็กเยำวชน
ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกำสมำกกว่ำร้อยละ 75 ของประเทศ ภำยในปี 2564)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.

29

2. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทน สวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
อื่ นที่ เหมำะสม โดยให้ ค ำนึ งถึ งกำรปฏิ บั ติ งำนที่ มี ควำมยำกล ำบำก หรื อกำรปฏิ บั ติ งำนในพื้ นที่ ที่ เสี่ ยงภั ย
หรือห่ำงไกล : ตัวชี้วัด จำนวนครูที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้ง กระจำยตัวออกไปในพื้นที่ที่มีควำมขำดแคลนครู
(ภำยในปี 2564)
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำแนกตำมประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 3.1) กำรดำเนินกำรเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
- ส่งเสริมโอกำสและพัฒนำคุณภำพนักเรียน เพื่อบรรเทำอุปสรรคกำรมำเรียน
ของนักเรียนยำกจนพิเศษและยำกจน ให้มีควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำจนสำเร็จกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
ตำมศักยภำพ
- สนับสนุนให้ เด็กเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำกลั บเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำและ
พัฒนำทักษะอำชีพ กิจกรรม 5 ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู
- พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อกำรจัดกำรเชิงระบบเพื่อควำม-เสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
- ส่ งเสริ มกำรมี ส่ วนร่ วมของทุ กภำคส่ วน เพื่ อสร้ ำงสั งคมแห่ งโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
ประเด็นที่ 3.3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพื้ นที่ห่ ำงไกล หรือในสถำนศึกษำ
ที่ต้องมีกำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน
- พัฒนำระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจำยตัวออกไปในพื้นที่ที่มีควำม
ขำดแคลนครู
เรื่องที่ 4 กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตคัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูอำจำรย์
เป้ำหมำยรวม/รำยกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. มี แผนกำรผลิ ตและพั ฒนำครู ตำมควำมต้ องกำรของประเทศ (demand-side financing)
โดยให้มีกำรจัดแผนอัตรำกำลังครูและบุคลำกรกำรศึกษำระดับชำติและระดับพื้นที่ ตลอดจนวำงระบบคัดเลือก
และจั ดสรรอั ตรำก ำลั งครู โดยเฉพำะในพื้ นที่ ที่ มี ควำมขำดแคลน และมี กำรวิ เครำะห์ อั ตรำก ำลั งในกำรผลิ ต
และพัฒนำครู เพื่อขอจัดสรรทุนกับกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ: ตัวชี้วัด มีกำรบรรจุครูครบตำมอัตรำ
ที่กำหนดในสถำนศึกษำ (ภำยในปี 2567 – 2572)
2. มี ระบบข้ อมู ลครู (Teacher Data System) เพื่ อรวบรวมข้ อมู ลกำรผลิ ต กำรใช้ และ
กำรคำดกำรณ์ อั ตรำก ำลั งครู ในสำขำที่ ขำดแคลน : ตั วชี้ วั ด ระบบข้ อมู ล ครู (Teacher Data System)
มีควำมน่ำเชื่อถือและถูกต้องสอดคล้องกับสภำพกำรณ์จริง อย่ำงน้อยร้อยละ 80 (ภำยในปี 2562)
3. มีหน่วยงำนกลำงภำยในกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
ให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีระบบและกลไกให้ครูมีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง มีระบบ
ในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจุเป็นครูชำนำญกำร มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ขับเคลื่ อนเครือข่ำยครู National Professional Teacher Platform (NPTP): ตัวชี้วัด 1. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีแผนในกำรพัฒนำทำงวิชำชีพที่เหมำะสม (ภำยในปี 2562) 2. ครูทุกคนสำมำรถเข้ ำถึง
ระบบกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง (ภำยในปี 2565) 3. ร้อยละ 80 ของครูชำนำญกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญ
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ตำมมำตรฐำนที่ กำหนด (ภำยในปี 2565) 4. ร้อยละ 80 ของจ ำนวนครูทั่ วประเทศเข้ ำร่วมมี ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ำยครู National Professional Teacher Platform (NPTP) (ภำยในปี 2565)
4. มีระบบในกำรพิ จำรณำค่ำตอบแทนที่ เหมำะสม รวมทั้ งมีกลไกในกำรเลื่ อนวิทยฐำนะ
ที่ได้รับกำรปรับปรุงใหม่ และกำรคงวิทยฐำนะของครู: ตัวชี้วัด ครูทุกคนได้รับกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน รวมทั้ง
กำรเลื่อนและกำรคงวิทยฐำนะตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด (ภำยในปี 2564)
5. มี กำรก ำหนดสมรรถนะหลั กของผู้ บริ หำร มี มำตรฐำนกำรปฏิ บั ติ งำนของผู้ บริ หำร
ในด้ำนต่ำง ๆ มีระบบกำรเลื่อนระดับของผู้บริหำร โดยพิจำรณำถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำและกำรยกระดับคุณภำพของผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งมีระบบกำรคงวิทยฐำนะให้ ผู้บริหำรพัฒนำ
ทำงวิชำชีพ: ตัวชี้วัด 1. มีข้อกำหนดสมรรถนะหลัก และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร (ภำยในปี 2562)
2. มี แผนอั ตรำก ำลั งและกำรพั ฒนำศั กยภำพของผู้ บริ หำร มี ระบบคั ดกรองและพั ฒนำผู้ บริ หำรที่ น ำไปใช้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ภำยในปี 2563)
6. มีข้อเสนอในกำรปรับบทบำทหน้ำที่และอำนำจของส ำนักงำน ก.ค.ศ. และยกร่ำงหรือ
ปรับแก้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ : ตัวชี้วัด 1. ดัชนีควำมเชื่อมั่นของข้ำรำชกำรครู
ในเรื่องควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพอย่ำงเป็นธรรมบนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน(ภำยในปี 2564) 2. ระบบกำรเลื่อน
วิทยฐำนะเป็นไปอย่ำงถูกต้องเป็นธรรม ตอบสนองต่อกำรพัฒนำของผู้เรียน (ภำยในปี 2564) 3. ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรดำเนินงำนของ ก.ค.ศ. (ภำยในปี 2563) 4. ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบังคับใช้กฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ภำยในปี 2563)
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำแนกตำมประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 4.1) กำรผลิตครู และกำรคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภำพตรงกับควำมต้องกำร
ของประเทศ และมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู
- ครู รุ่ นใหม่ ที่ ได้ รับกำรบรรจุ ไม่ น้ อยกว่ำกึ่ งหนึ่ งจบกำรศึ กษำโดยผ่ ำนแผน
กำรผลิตและพัฒนำครู
- มีระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพื่อรวบรวมข้อมูลกำรผลิต กำรใช้
และกำรคำดกำรณ์อัตรำกำลังครูในสำขำที่ขำดแคลน
ประเด็นที่ 4.2) กำรพัฒนำวิชำชีพครู
- จัดตั้งหน่วยงำนกลำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำทำงวิชำชีพให้กับครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- จั ดท ำระบบและกลไกใหม่ เพื่ อให้ ครู มี กำรพั ฒ นำตนเองหรื อวิ ชำชี พ
อย่ำงต่อเนื่อง
- จัดทำระบบในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะหลักสำหรับครูชำนำญกำร
- จั ด ท ำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศขั บ เคลื่ อนเครื อข่ ำยครู National
Professional Teacher Platform (NPTP)
ประเด็นที่ 4.3) เส้นทำงวิชำชีพครูเพื่อให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำได้รับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
ที่เหมำะสม
- แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน กำรเลื่อนวิทยฐำนะ และ
กำรคงวิทยฐำนะของครู
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ประเด็ นที่ 4.4) กำรพั ฒนำผู้ บริ หำรสถำนศึ กษำ เพื่ อยกระดั บคุ ณภำพกำรจั ดกำรศึ กษำ
ในสถำนศึกษำ
- จัดทำข้อกำหนดสมรรถนะหลัก และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
- จัดทำแผนอัตรำกำลังและกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร
- ระบบคั ดกรองและพั ฒนำผู้ บริ หำร ให้ มี สมรรถนะหลั กและได้ มำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
ประเด็นที่ 4.5) องค์กรวิชำชีพครู และปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- ก ำหนดบทบำทหน้ ำที่ และอ ำนำจของ ก.ค.ศ. โดยเน้ นระบบคุ ณธรรมในกำร
บริหำรงำนบุคคล
- ยกร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ....
เรื่องที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้ำหมำยรวม/รำยกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. กำรจั ดกำรศึ กษำทุ กระดั บใช้ หลั กสู ตรที่ เป็ นหลั กสู ตรฐำนสมรรถนะ และแนวทำง
กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน : ตัวชี้วัด จำนวนครูที่มีสมรรถนะในกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุก แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มุ่งเน้นสมรรถนะ (ภำยใน
ปี 2562)
2. ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกได้ ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถ
ออกแบบรำยวิชำเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้ ศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถให้ คำแนะนำ
หรือช่วยเหลือครูออกแบบรำยวิชำเพิ่มเติมหรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกำรนำไปจัดกำรสอนหรือจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียน : ตัวชี้วัด 1. จำนวนครูที่ได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกได้ (ภำยในปี 2562) 2. จำนวนครู
ที่ได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถออกแบบรำยวิชำเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้ (ภำยในปี 2562) 3. จำนวน
ศึกษำนิเทศก์ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือครูออกแบบรำยวิชำเพิ่มเติมหรือกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน และกำรนำไปจัดกำรสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน (ภำยในปี 2562)
3. จั ดตั้ งคลั งชุ ดกำรสอนส ำเร็จรู ปรำยวิ ชำเพิ่ มเติ ม และกิ จกรรมพั ฒนำผู้ เรียนที่ ผ่ ำน
กำรคัดกรองจำกผู้เชี่ยวชำญให้ครูเข้ำถึงเพื่อนำไปใช้และเรียนรู้เพื่อพัฒนำขึ้นเองได้ สถำนศึกษำมีรำยวิชำเพิ่มเติม
หรื อกิ จกรรมพั ฒนำผู้ เรี ยนที่ พั ฒนำขึ้ นเอง สอดคล้ องกั บจุ ดมุ่ งหมำยของหลั กสู ตร ควำมพร้ อม จุ ดเน้ น
ของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร : ตัวชี้วัด 1. จำนวนชุดกำรสอนสำเร็จรูปรำยวิชำเพิ่มเติมและกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนที่ผ่ำนกำรคัดกรองจำกผู้เชี่ยวชำญให้ครูเข้ำถึง เพื่อนำไปใช้และเรียนรู้เพื่อพัฒนำ ขึ้นเองได้ (ภำยในปี
2562) 2. จำนวนรำยวิชำเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ซึ่งสถำนศึกษำพัฒนำขึ้นใช้เองที่ผ่ำนกำรประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชำญเห็นว่ำสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ควำมพร้อม จุดเน้น ของสถำนศึกษำและเกณฑ์กำรจบ
หลักสูตร (ภำยในปี 2562)
4. จั ดให้ มี ศู นย์ รวบรวมสื่ อและเทคโนโลยี กำรศึ กษำ เพื่ อให้ ครู และนั กเรี ยนเลื อกใช้
ได้อย่ ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ กำรเรียนรู้ : ตัวชี้วัด 1. มีกำรจั ดตั้งศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
(ภำยในปี 2562) 2. จำนวนสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ (ภำยในปี 2562)
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5. จั ดให้ มีระบบเพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform
เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบั ติที่ดีและแนวปฏิบั ติที่เป็นเลิศในกำรจัดกำรศึกษำเพื่ อบรรลุผลด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ
และจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน ทั้งในระบบกำรศึกษำ และกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม
และสำระกำรเรียนกำรสอนเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน : ตัวชี้วัด 1. มีระบบกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนชัดเจน (ภำยในปี 2565) 2. มีกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนที่ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้ เรียนได้เพิ่มมำกขึ้น (ภำยในปี 2565) 3. มีกำรจัดสิ่ งแวดล้ อม
ในสถำนศึกษำที่เอื้อต่อกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน (ภำยในปี 2565)
6. จั ดท ำจรรยำบรรณ (Code of conduct) ที่ มุ่ งส่ งเสริ มกำรประพฤติ ปฏิ บั ติ อย่ ำงมี
คุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ : ตัวชี้วัด ครู ผู้บริหำร และบุคลำกร
ในสถำนศึกษำปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ (Code of conduct) ที่กำหนด (ภำยในปี 2563)
7. ร่ วมปรั บปรุ งกำรทดสอบระดั บชำติ และพั ฒ นำนำแบบทดสอบให้ วั ดสมรรถนะ
ตำมหลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพ โดยเน้นควำมสอดคล้องระหว่ำงสมรรถนะที่คำดหวังตำมหลักสูตรกับเครื่องมือ/
ข้อคำถำมที่ใช้วัด ผู้เรียนได้รับกำรจัดสรรโอกำสและได้เข้ำศึกษำต่อด้วยด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย : ตัวชี้วัด วิธีกำร
จัดสรรโอกำสและกำรคัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อที่หลำกหลำย มีควำมเป็นธรรม และสำมำรถลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ (ภำยในปี 2562)
8. สถำนศึ กษำสำมำรถจั ดกำรศึ กษำได้ อย่ ำงมี คุ ณภำพ ประสิ ทธิ ภำพ มี ธรรมำภิ บำล
เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ตำมปรัชญำและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ และมีระบบ
ควำมรับผิดชอบทำงกำรศึกษำ (Educational Accountability) บนพื้นฐำนสมรรถนะหลักของผู้เรียน สถำนศึกษำ
มี แนวปฏิ บั ติ กำรประกั นคุ ณภำพ กำรประเมิ นคุ ณภำพ และกำรรั บรองคุ ณภำพกำรศึ กษำ เป็ นระบบที่ มี
ควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้ำงภำระต่อสถำนศึกษำและกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดกำรเรียนของครู สถำนศึกษำ
ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพอย่ ำงต่อเนื่ อง สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนได้ และ
เกิดวัฒนธรรมคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำของครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ : ตัวชี้วัด 1. มีข้อเสนอว่ำ
ด้ วยกำรพั ฒนำคุ ณภำพของกำรจั ดกำรศึ กษำโดยวั ดจำกร้ อยละของสถำนศึ กษำที่ มี กำรพั ฒนำในตั วชี้ วั ด
ที่สถำนศึกษำกำหนด (ภำยในปี 2562) 2. มีประกำศ/กฎกระทรวง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และข้อกำหนด
ด้ำนคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำสำหรับกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (ภำยในปี 2562)
3. สถำนศึกษำมีควำมเท่ำเทียมด้ำนคุณภำพกำรศึกษำมำกขึ้น (ภำยในปี 2563)
9. สถำนศึกษำระดับต่ำงๆ มีระบบคุ้มครองด้ำนควำมปลอดภัย สุ ขภำพ และสวัสดิภำพ
อย่ำงเหมำะสม มีแอพพลิเคชั่นสำหรับกำรติดตำม ดูแล คุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำ ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำมีศักยภำพในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำ ผู้เรียนได้รับกำรช่วยเหลือดูแล และ
คุ้มครองทั้งด้ำนควำมปลอดภัย สุ ขภำพและสวัสดิภำพ สถำนศึกษำมีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่ มีประสิ ทธิ ภำพ :
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน ทั้งด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพ และสวัสดิภำพ (ภำยใน
ปี 2562) 2. มี แอพพลิ เคชั่ นที่ ครู ผู้ เรี ยน และนั กเรียน สำมำรถเข้ ำถึ งได้ รวดเร็ว ครอบคลุ มทุ กสถำนศึ กษำ
ในทุกพื้นที่ (ภำยในปี 2562) 3. จำนวนผู้ เรียนที่ ได้รับกำรบริกำรดูแลและคุ้มครอง (ภำยในปี 2565) 4.ร้อยละ
ของสถำนศึกษำที่มีระบบคุ้มครองผู้เรียน (ภำยในปี 2563)
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำแนกตำมประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 5.1) กำรปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ
- พัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และกำรวัดประเมินผล เพื่อพัฒนำผู้เรียน
รวมทั้งกำรพัฒนำควำมรู้ และสมรรถนะด้ำนเนื้อหำสำระที่สอน ด้ำนศำสตร์กำรสอน ด้ำนกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
กำรเรียนรู้และกำรสอน ด้ำนกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด้ำนบทบำทของครูในยุคใหม่
- สนับสนุนชุดกำรสอน สื่อ ตัวอย่ำงรำยวิชำ สนับสนุนชุดกำรสอน สื่อ ตัวอย่ำง
รำยวิชำเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรำยวิชำเพิ่มเติม
- จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ประเด็นที่ 5.2) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
- จัดทำข้อเสนอแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพื่อ
เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน
- ปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
- จั ดท ำจรรยำบรรณ (Code of conduct) ที่ มุ่ งส่ งเสริมกำรประพฤติ ปฏิ บั ติ
อย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ
ประเด็นที่ 5.3) กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับชำติและระบบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ
- จัดทำข้อเสนอว่ำด้วยกำรปรับระบบกำรทดสอบระดับชำติ
- จัดทำข้อเสนอให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงวิธีกำรในกำรจัดสรรโอกำสและกำร
คัดเลือกเข้ำศึกษำต่อและประกำศใช้
ประเด็นที่ 5.4) กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ
- จัดทำข้อเสนอว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนกำรประกัน
คุณภำพ กำรประเมินคุณภำพ และกำรรับรองคุณภำพ
- ประกำศ/กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และข้อกำหนดด้ำนคุณภำพ
ของกำรจัด กำรศึกษำสำหรับกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำนำไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
- จั ดสรรงบประมำณ และมีระบบสนับสนุนกำรดำเนินงำน เพื่อพัฒนำระบบ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
ประเด็นที่ 5.5) ระบบควำมปลอดภัยและระบบสวัสดิกำรของผู้เรียน
- พัฒนำระบบกำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำที่มีควำมทันสมัยและรวดเร็ว
เพื่อให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้ำถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหำฉุกเฉินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
- พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้ระบบ
กำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำ
- จั ดบริกำรกำรดูแลคุ้มครองผู้ เรียน ทั้ งในด้ ำนควำมปลอดภั ย สุ ขภำพ และ
สวัสดิภำพ ครอบคลุมสถำนศึกษำทุกสังกัดทั่วประเทศ
- ส่งเสริมสนับสนุนระบบกำรคุ้มครองผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพต่อเนือ่ งและยั่งยืน
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เรื่องที่ 6 กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ
เป้ำหมำยรวม/รำยกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. สถำนศึ กษำของรั ฐมี ควำมเป็ นอิ สระและมี ธรรมำภิ บำลในกำรบริหำรและจั ดกำรศึ กษำ
ครอบคลุมด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร บริหำรงบประมำณ บริหำรงำนบุคลำกร บริหำรงำนทั่วไป และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ มีร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำไปยังสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล และ
กำรบริหำรงำนทั่วไป : ตัวชี้วัด มีกฎกระทรวง 2 ฉบับ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและบังคับใช้เป็นกฎหมำย
(ภำยในปี 2563)
2. กระทรวงศึ กษำธิ กำรมี โครงสร้ ำงที่ แบ่ งแยกอ ำนำจและหน้ ำที่ เพื่ อรองรั บรู ปแบบใหม่
ที่แยกควำมรับผิดชอบในด้ำนนโยบำย ด้ำนกำกับดูแลส่งเสริม ด้ำนกำรสนับสนุนต่ำง ๆ และด้ำนกำรดำเนินกำร
หรือกำรปฏิบัติกำร มุ่งเน้นกำรกระจำยอำนำจ ธรรมำภิบำลรับผิดชอบต่อกำรสนับสนุนสถำนศึกษำ และมีบทบำท
หน้ำที่ และอำนำจสอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ : ตัวชี้วัด มีกำรปรับโครงสร้ำง
กระทรวงศึกษำธิกำรภำยในกรอบเวลำที่กำหนด (ภำยในปี พ.ศ.2564)
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำแนกตำมประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 6.1) สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
- จัดทำร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรทั้ง 4 ด้ำน
(วิชำกำร งบประมำณ บุคคล และบริหำรงำนทั่วไป)
ประเด็นที่ 6.3) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร
- จั ดท ำข้ อเสนอกำรปรั บปรุ งบทบำทหน้ ำที่ และอ ำนำจที่ สอดคล้ องกั บ
บทบัญญัติของกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่
เรื่องที่ 7 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization
for Educational and Learning Reform) มี 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และตอบสนองเป้ำหมำยรวม : ตัวชี้วัด ดังนี้
เป้ำหมำยรวม/รำยกิจกรรมและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
1. มีแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในลักษณะ Social
Enterprise และคนทุกช่วงวัยนำไปใช้อย่ำงแพร่หลำย เกิดเครือข่ำยทั่วประเทศและนำไปสู่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของคนไทยไปสู่สำกล : ตัวชี้วัด 1. มีโครงสร้ำงพื้นฐำนของแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
(ภำยในปี 2563) 2.มีแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุ กภำคส่วนในลั กษณะ Social
Enterprise และคนทุ กช่วงวัยน ำไปใช้ อย่ ำงแพร่หลำย เกิดเครือข่ำยทั่ วประเทศ และน ำไปสู่ กำรเรียนรู้ตลอดชี วิ ต
และกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของคนไทยไปสู่สำกล (ภำยในปี 2563)
2. มีระบบข้อมูลรำยบุคคลของผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน และ
กระบวนกำรที่ เกี่ ยวข้ องในทุ กระดั บกำรศึ กษำ ทุ กระบบกำรศึ กษำ สำมำรถใช้ ประกอบกำรจั ดสรรงบประมำณ
ด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงครอบคลุมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิตำมระบบ ระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จั ดกำรศึ กษำ (Education Management Information System : EMIS) ซึ่ งมี ฐำนข้ อมู ลกลำงรำยบุ คคลที่ อ้ ำงอิ ง
จำกเลขบั ตรประจ ำตั วประชำชน 13 หลั ก เป็ นรู ปแบบเดี ยวกั นของทุ กหน่ วยงำนที่ จั ดกำรศึ กษำทั้ งในและนอก
กระทรวงศึกษำธิกำร และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลได้ ประกำศกฎหมำยกำรบริหำรข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ,
จัดโครงสร้ำงองค์กรศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำแห่งชำติ : ตัวชี้วัด 1. ร้อยละควำมสำเร็จของฐำนข้อมูลกลำง
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รำยบุ คคล ได้แก่ 1) ผู้ เรียน 2) ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ 3) สถำนศึกษำ 4) หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้ องในทุกระดั บ
กำรศึ กษำและทุ กระบบกำรศึ กษำ (บั งคั บใช้ ระบบสำรสนเทศเพื่ อบริหำรกำรศึ กษำ ภำยในปี 2562 ส่ วนรำชกำร
ที่จัดกำรศึกษำส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำแก่ศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำแห่งชำติ ตำมกฎหมำย
ที่กำหนด ภำยในปี 2565) 2.ร้อยละควำมสำเร็จของกำรจัดทำกฎหมำยกำรบริหำรข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
(ภำยในปี 2564)
3. เสริมสร้ำงทักษะกำรรู้ดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน กำหนดสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและ
กำรรู้เท่ำทันสื่อ (Digitaland media literacy) ที่ปรับตำมควำมจำเป็นในแต่ละช่วงวัยที่เหมำะสม บูรณำกำรหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ ำนดิจิ ทัลและกำรรู้เท่ ำทั นสื่ อ คู่มื อควำมรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้ำนดิจิ ทั ล
และกำรรู้เท่ำทันสื่อ สำหรับผู้ปกครอง นักเรียน วัยทำงำน ผู้สูงอำยุ ดำเนินงำนร่วมกับศูนย์กำรเรียน และศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน ในกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลให้กับประชำชน เน้นกลุ่มผู้สูงอำยุ นำร่องกำรประเมินระดับสมรรถนะด้ำนดิจิทัล
และกำรรู้เท่ำทันสื่ อแต่ละช่วงวัย และทบทวนแก้ไข ปรับปรุง ประชำชนในวัยเรียนและผู้สู งอำยุมีระดับสมรรถนะ
ด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่ออยู่ในระดับดีมำก ตัวชี้วัด 1. จัดทำข้อเสนอว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนดิจิทัล
และกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชนแล้วเสร็จ (ภำยใน ปี 2562) 2. มีกำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ(ภำยในปี 2565) 3. ร้อยละ 60 ของประชำชนในวัยเรียนและผู้สูงอำยุมีระดับ
สมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่ออยู่ในระดับดีมำก (ภำยในปี 2565)
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำแนกตำมประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 7.1) กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ
- นำผลกำรใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมำประมวล และดำเนินกำรผูกรวม
และนำมำพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
- ขยำยเครือข่ำยแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล โดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP)
ประเด็นที่ 7.2) ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (Big Data for Education)
- จัดทำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (Big Data In Education)
- จัดทำกฎหมำยกำรบริหำรข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ประเด็ นที่ 7.3) กำรพั ฒนำควำมเป็ นพลเมื องดิ จิทั ล (digital citizenship) ในด้ ำนควำมฉลำด
รู้ ดิ จิ ทั ล (digital literacy) ควำมฉลำดรู้สำรสนเทศ (information literacy) ควำมฉลำดรู้สื่ อ (media literacy)
เพื่ อกำรรู้ วิธีกำรเรี ยนรู้ (learning how to learn) ในกำรเรียนรู้ตลอดชี วิต ตลอดจนกำรมี พฤติ กรรมที่ สะท้ อน
กำรรู้กติกำ มำรยำท จริยธรรมเกี่ยวกับกำรใช้สื่อและกำรสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต
- จั ดท ำข้ อเสนอว่ ำด้ วยกำรเสริ มสร้ ำงสมรรถนะด้ ำนดิ จิ ทั ลและกำรรู้ เท่ ำทั นสื่ อ
ของประชำชน
- เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ
- ประเมินสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อของคนไทย
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4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชำติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
มีหลักกำรที่สำคัญ คือ
1. ยึ ด “หลั กปรั ชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” เพื่ อให้ เกิ ดบู รณำกำรกำรพั ฒนำในทุ กมิ ติ
อย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ที่จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ
มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดี มีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์
2. ยึด “คนเป็ นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีสำหรับคนไทย
พั ฒนำคนให้ มี ควำมเป็ นคนที่ สมบู รณ์ มี วิ นั ย ใฝ่ รู้ มี ควำมรู้ มี ทั กษะ มี ควำมคิ ดสร้ ำงสรรค์ มี ทั ศนคติ ที่ ดี
รับผิ ดชอบต่อสั งคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พั ฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ สังคมผู้ สูงอำยุ
อย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
3. ยึ ด “วิ สั ยทั ศน์ ภำยใต้ ยุ ทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ” มำเป็ นกรอบของวิสั ยทั ศน์ ประเทศไทย
ในแผนพั ฒนำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บที่ 12 วิ สั ยทั ศน์ “ประเทศไทยมี ควำมมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น
เป็ นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลั กปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติ
ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
มำเป็ นกรอบในกำรก ำหนดเป้ ำหมำยที่ จะบรรลุ ใน 5 ปี แรก และเป้ ำหมำยในระดั บย่ อยลงมำ ควบคู่ กั บ
กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโต
จำกกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม”
6. ยึ ด “หลั กกำรน ำไปสู่ กำรปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ อย่ ำงจริ งจั งใน 5 ปี ที่ ต่ อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่ อให้ คนไทยมี ควำมมั่ นคงทำงเศรษฐกิ จและสั งคม ได้ รับควำมเป็ นธรรมในกำรเข้ ำถึ ง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พึง่ พำตนเองได้
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3. เพื่ อให้ เศรษฐกิ จเข้มแข็ง แข่ งขันได้ มี เสถียรภำพ และมี ควำมยั่งยื น สร้ำงควำมเข้มแข็ ง
ของฐำนกำรผลิ ตและบริ กำรเดิ มและขยำยฐำนใหม่ โดยกำรใช้ นวัตกรรมที่ เข้ มข้ นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้ มแข็ ง
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
4. เพื่ อรั กษำและฟื้ นฟู ทรั พยำกรธรรมชำติ และคุ ณภำพสิ่ งแวดล้ อมให้ สำมำรถสนั บสนุ น
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
5. เพื่ อให้ กำรบริ หำรรำชกำรแผ่ นดิ นมี ประสิ ทธิ ภำพ โปร่ งใส ทั นสมั ย และมี กำรท ำงำน
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ
6. เพื่ อให้ มี กำรกระจำยควำมเจริ ญไปสู่ ภู มิ ภำคโดยกำรพั ฒนำภำคและเมื องเพื่ อรองรั บ
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในระดับ
อนุ ภู มิ ภำค ภู มิ ภำค และนำนำชำติ ได้ อย่ำงสมบู รณ์ และมี ประสิ ทธิภำพ รวมทั้ งให้ ประเทศไทยมี บทบำทน ำ
และสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค
ภูมิภำค และโลก
เป้ ำหมำยรวม เพื่ อให้ เป็ นไปตำมวั ตถุ ประสงค์ ดั งกล่ ำว ได้ ก ำหนดเป้ ำหมำยรวมกำรพั ฒนำ
ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน
ที่ ดี ของสั งคม มี ควำมเป็ นพลเมื องตื่ นรู้ มี ควำมสำมำรถในกำรปรั บตั วได้ อย่ ำงรู้ เท่ ำทั นสถำนกำรณ์
มีควำมรับผิดชอบและทำประโยชน์ ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย
2. ควำมเหลื่ อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่ มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็ง
สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบกำรผลิตและให้บริกำร
จำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตร
กั บสิ่ งแวดล้ อมและชุ มชน รวมทั้ งกระจำยฐำนกำรผลิ ตและกำรให้ บริ กำรสู่ ภู มิ ภำคเพื่ อลดควำมเหลื่ อมล้ ำ
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ
4. ทุ นทำงธรรมชำติ และคุ ณภำพสิ่ งแวดล้ อม สำมำรถสนั บสนุ นกำรเติ บโตที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
5. มี ควำมมั่ นคงในเอกรำชและอธิ ปไตย สั งคมปลอดภั ย สำมั คคี สร้ ำงภำพลั กษณ์ ดี และ
เพิ่มควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำย อำนำจ
และมีส่วนร่วมจำกประชำชน
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ยุ ท ธศำสตร์ ข องแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 12 ประกอบด้ วย
10 ยุทธศำสตร์ โดยมีสำระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 9 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 1 กำรเสริ มสร้ ำงและพั ฒ นำศั กยภำพทุ นมนุ ษย์ ให้ ควำมส ำคั ญ กั บ
กำรวำงรำกฐำนกำรพั ฒนำคนให้ มี ควำมสมบู รณ์ เพื่ อให้ คนไทยมี ทั ศนคติ และพฤติ กรรมตำมบรรทั ดฐำนที่ ดี
ของสั งคม ได้ รั บกำรศึ กษำที่ มี คุ ณภำพสู งตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองอย่ ำงต่ อเนื่ อง
มีสุขภำวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรสร้ ำงควำมเป็ นธรรม ลดควำมเหลื่ อมล้ ำในสั งคม มุ่งเน้ นลดปั ญหำ
ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน แก้ไขปัญหำควำมยำกจน เพิ่ม
โอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำก ให้มีควำม
เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรสร้ ำงควำมเข้ มแข็ งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน เน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพและมีเสถียรภำพ ภำคส่งออกมีกำรพัฒนำจนสำมำรถขยำยตัวและเป็นกลไกสำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น กำรลงทุนภำครัฐและเอกชน มีกำรขยำยตัว
อย่ ำงต่ อเนื่ องและมำจำกควำมร่ วมมื อกั นมำกขึ้ น ประชำชนและผู้ ประกอบกำรเข้ ำสู่ ระบบภำษี มำกขึ้ น และ
ประเทศไทยมี ขี ดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั นทำงเศรษฐกิ จสู งขึ้ น นอกจำกนี้ ยั งเน้ นให้ เศรษฐกิ จรำยสำขำ
มีกำรเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง ภำคกำรเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น มีกำรพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมนิ เวศ กำรท่ องเที่ ยวสำมำรถท ำรำยได้และแข่ งขั นได้ มำกขึ้น วิสำหกิ จขนำดกลำงและขนำดย่ อม
มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจมำกขึ้น ภำคกำรเงินมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำร
รักษำและฟื้ นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ำ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำให้ มี
ประสิทธิภำพ กำรสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ
กำรเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพกำรลดก๊ ำซเรื อนกระจกและขี ดควำมสำมำรถในกำรปรั บตั วต่ อกำรเปลี่ ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ และลดควำมสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัย
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่ งยืน เน้ นในเรื่ องกำรปกป้ องและเชิ ดชู สถำบั นพระมหำกษั ตริย์ ให้ เป็ นสถำบั นหลั กของประเทศ สั งคม
มีควำมสมำนฉันท์ ประชำชนมี ส่ วนร่วมป้องกั นแก้ไขปั ญหำควำมมั่ นคง ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น ประเทศ
ไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำง ๆ
ควบคู่ไปกับกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติมี ควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัยคุกคำม ทั้งภัยคุกคำมทำงทหำรและ
ภัยคุกคำมอื่น ๆ และแผนงำนด้ำนควำมมั่นคงมีกำรบูรณำกำรสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครั ฐ กำรป้ องกั นกำรทุจริ ตประพฤติ มิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย เร่งปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
กำรลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วน

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.

39

ท้ องถิ่ น กำรปรั บคะแนนดั ชนี กำรรั บรู้ กำรทุ จริ ตให้ อยู่ ในระดั บที่ ดี ขึ้ น และกำรลดจ ำนวนกำรด ำเนิ นคดี
กับผู้มิได้กระทำควำมผิด
ยุทธศำสตร์ ที่ 9 กำรพั ฒนำภำค เมื อง และพื้ นที่ เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้ องใช้ประโยชน์
จำกศักยภำพและภู มิ สั งคมเฉพำะของพื้ นที่ และกำรดำเนิ นยุ ทธศำสตร์เชิ งรุก เพื่ อเสริมจุ ดเด่ นในระดั บภำค
และจั งหวั ดในกำรเป็ นฐำนกำรผลิ ตและบริ กำรที่ ส ำคั ญ ประกอบกั บกำรขยำยตั วของประชำกรในเขตเมื อง
จะเป็นโอกำสในกำรกระจำยควำมเจริญและยกระดับรำยได้ของประชำชน โดยกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่และ
มี ศั กยภำพในกำรรองรั บ กำรค้ ำกำรลงทุ น รวมทั้ งลดแรงกดดั น จำกกำรกระจุ ก ตั วของกำรพั ฒนำ
ในกรุ งเทพฯ และภำคกลำงไปสู่ ภู มิ ภำค นอกจำกนี้ กำรเป็ นส่ วนหนึ่ งของประชำคมเศรษฐกิ จอำเซี ยน
ยั งเป็ นโอกำสในกำรเปิ ดพื้ นที่ เศรษฐกิ จใหม่ บริ เวณชำยแดน เชื่ อมโยงกำรค้ ำกำรลงทุ นในภู มิ ภำคของไทย
กับประเทศเพื่อนบ้ำนอีกด้วย
5. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้ วยควำมมั่ นคงแห่ งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ได้ ประกำศ
ในรำชกิจจำนุ เบกษำ ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแผนหลักของชำติที่เป็นกรอบทิศทำง
กำรดำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำมเพื่อธำรงไว้ ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติ
กรอบแนวคิ ดนโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้ วยควำมมั่ นคงแห่ งชำติ (พ.ศ.2562 - 2565)
รวม 7 กรอบแนวคิด ชุดที่ 1) ข้อกฎหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 พระรำชบัญญัติ
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2559 พระรำชบัญญัติกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2560 ชุดที่ 2) น้อมนำ
ศำสตร์พระรำชำเป็นหลักกำรทำงำนด้ำนควำมมั่นคง ชุดที่ 3) กำรให้ควำมสำคัญกับควำมมั่นคงแบบองค์รวม
(Comprehensive Security) ชุ ดที่ 4) ควำมเชื่ อมโยงยุ ทธศำสตร์ ชำติ แผนระดั บชำติ และยุ ทธศำสตร์
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 5) ประชำรัฐ ชุดที่ 6) ควำมมั่นคงภำยในประเทศ ชุดที่ 7) กำรรักษำดุลยภำพ
สภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับนำนำประเทศ
วิ สั ยทั ศน์ “มี เสถี ยรภำพภำยในประเทศ มี ศั กยภำพในกำรลดภั ยข้ ำมเขตพรมแดนไทย
มีบทบำทสร้ำงสรรค์ในภูมิภำคและประชำคมโลก”
นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ ประกอบด้วย 16 นโยบำย
นโยบำยที่ 1 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลั กของชำติและกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นโยบำยที่ 2 : สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ
นโยบำยที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขกำรก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
นโยบำยที่ 4 : จัดระบบกำรบริหำรจัดกำรชำยแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำข้ำมพรมแดน
นโยบำยที่ 5 : สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ
นโยบำยที่ 6 : ปกป้อง รักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล
นโยบำยที่ 7 : จัดระบบ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง
นโยบำยที่ 8 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน
นโยบำยที่ 9 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต
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นโยบำยที่ 10 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
นโยบำยที่ 11 : รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
นโยบำยที่ 12 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำร
นโยบำยที่ 13 : พัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ
นโยบำยที่ 14 : เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ
นโยบำยที่ 15 : พัฒนำระบบงำนข่ำวกรองให้มีประสิทธิภำพ
นโยบำยที่ 16 : เสริมสร้ำงดุลยภำพในกำรดำเนินควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ ประกอบด้วย 19 แผน
1. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์
2. แผนกำรข่ำวกรองและกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนควำมมั่นคง
3. แผนกำรเสริ มสร้ ำงควำมมั่นคงของสถำบั นหลั กของชำติ ภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. แผนกำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ
5. แผนกำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ
6. แผนกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
7. แผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
8. แผนกำรบริหำรจัดกำรผู้หลบหนีเข้ำเมือง
9. แผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์
10. แผนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
11. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยทุจริต
12. แผนกำรรักษำควำมมั่นคงพื้นที่ชำยแดน
13. แผนกำรรักษำควำมมั่นคงทำงทะเล
14. แผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ
15. แผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์
16. แผนกำรรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ
17. แผนกำรรักษำควำมมั่นคงทำงพลังงำน
18. แผนกำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและน้ำ
19. แผนกำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ภำรกิจสำนักงำน กศน. เกี่ยวข้องนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ
(พ.ศ. 2560 - 2564) จำนวน 6 แผน ดังนี้
1. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ
เป้ ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภั ยในกำรดำรงชีวิต
มีส่วนร่วมและมีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
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ตัวชี้วัด
(1) ระดับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีของคนในชำติ
(2) ระดับกำรมีส่วนร่วมของหน่ วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์กรภำคประชำสังคม และประชำชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงำนด้ำนควำมมั่นคง
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่
(5) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ค่ำนิยม
ที่ดีงำม ควำมภูมิใจในชำติ กำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยกำรเรียนกำรสอนทั้งในระบบและนอกระบบ
สถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้ำนควำมมั่นคง
3. แผนกำรเสริมสร้ ำงควำมมั่ นคงของสถำบั นหลักของชำติภำยใต้ กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบำยที่ 1 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบัน
หลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ สถำบันพระมหำกษัตริย์ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับกำรธำรงรักษำด้วยกำรปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่ำงสมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด
(1) ระดับประสิทธิภำพในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์
(2) ระดับควำมเข้ำใจของทุกภำคส่วนเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 2 กลยุทธ์ ได้แก่
(2) ส่งเสริมทุกภำคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่ำงประเทศให้ตระหนักรู้และเข้ำใจถึง
บทบำทและคุณค่ำของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในฐำนะศูนย์รวมจิตใจของชำติ รวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจถึง
หลักกำร เหตุผล และควำมจำเป็นในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์
(3) น ำศำสตร์ พระรำชำและหลั กปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปประยุ กต์ ใช้ เพื่ อกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน รวมถึงขยำยผลตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนให้แพร่หลำยเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่ำงประเทศ
7. แผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รองรับนโยบำย
ควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วัด
(1) จำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
(2) อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจชำยแดนภำคใต้
(3) ระดับควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชำยแดนภำคใต้ภำยในประเทศ และ
กำรกล่ำวถึงปัญหำกำรก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ในเวทีนำนำชำติ ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
แก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของรัฐบำล
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 2 กลยุทธ์ ได้แก่
(1) บูรณำกำรกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภำพ และเปิดโอกำส
ให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศำสตร์พระรำชำเป็นหลักในกำรปฏิบัติ รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับ
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กำรดำเนิ นงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล พัฒนำองค์ควำมรู้ นำหลักวิชำกำรสำกลมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไข
ปัญหำ ตลอดจนติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อ
สำเหตุหลักของปัญหำ
(5) ส่งเสริมสภำวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทำงสันติวิธี
และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ รวมทั้งภำคประชำสังคมในพื้นที่ให้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรเฝ้ำระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว
สตรี เยำวชน ทั้งในและนอกสถำนศึกษำซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่และในต่ำงประเทศอย่ำงทั่วถึง ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีกำรจัดระบบกำรศึกษำที่เกื้อหนุนให้เกิดสภำวะสันติสุข
10. แผนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด รองรับนโยบำยที่ 5 : สร้ำงเสริมศักยภำพ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ และนโยบำยที่ 8 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ควำมมั่นคงภำยใน
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดลดลง และสังคมไทยมีควำมปลอดภัย
จำกยำเสพติด
ตัวชี้วัด
(1) ระดับควำมสำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
(2) ระดั บควำมส ำเร็ จของกลไกควำมร่ วมมื อระหว่ำงประเทศในกำรป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหำยำเสพติด
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่
(4) รณรงค์ ให้ เด็ ก เยำวชน ผู้ ใช้ แรงงำน และประชำกรกลุ่ มเสี่ ยง ตระหนั กรู้ ถึ งโทษ
ของยำเสพติด เพื่อป้องกันกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำร
เฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชำรัฐ
11. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยทุจริต รองรับนโยบำยที่ 9 : เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำรทุจริต รวมทั้ง
ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ
ตัวชี้วัด
(1) ค่ำดัชนีชี้วัดกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
(2) ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่
(4) รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนและปฏิเสธกำรทุจริต
19. แผนกำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบำย
ที่ 11 : รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เป้ ำหมำยเชิ งยุ ทธศำสตร์ กำรบริ ห ำรจั ดกำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อม
เพื่อเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
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ตัวชี้วัด
(1) ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
เพื่อเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล
(2) ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพและสำมำรถป้องกันหรือลด
ผลกระทบต่อชุมชนจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน
ระดับสำกลและพันธกรณีของไทย
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่
(2) เสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้ำที่ในกำรมีส่วนร่วม
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตำมแนวทำงประชำรัฐ
6. คำแถลงนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
นำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 ไว้ 12 ด้ำน โดยมีนโยบำยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
นโยบำยหลัก
นโยบำยหลักที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
1.1 สื บสำน รั กษำ ต่ อยอดศำสตร์ พระรำชำและโครงกำรอั นเนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มำเป็นหลักสำคัญในกำรบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชำชน และพัฒนำ
ประเทศตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักกำรทรงงำน กำรนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
และกำรพัฒนำประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้ำง รวมทั้งเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
1.2 ต่ อยอดกำรด ำเนิ นกำรของหน่ วยพระรำชทำนและประชำชนจิ ตอำสำพระรำชทำน
ตำมแนวพระรำชดำริ ให้เป็นแบบอย่ำงกำรบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ในพื้นที่ต่ำง ๆ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
แก้ไขปั ญหำให้ แก่ประชำชน และพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชน โดยระดมพลั งควำมรัก ควำมสำมั คคี
ทัง้ ของหน่วยงำนในพระองค์ หน่วยงำนรำชกำรภำคเอกชน และชุมชน
1.3 สร้ำงควำมตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพื่อประชำชน ตลอดจนพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์ เพื่อก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย
นโยบำยหลักที่ 2 กำรสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ
2.2 ปลู กจิ ตส ำนึ ก เกี ยรติ ภู มิ และศั กดิ์ ศรี ควำมเป็ นชำติ ไทย กำรมี จิ ตสำธำรณะและ
กำรมี ส่ ว นร่ ว มท ำประโยชน์ ให้ ป ระเทศ รั ก ษำผลประโยชน์ ข องชำติ ค วำมสำมั ค คี ป รองดองและ
ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ระหว่ำงกันของประชำชน โดยสถำบันกำรศึกษำสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยของคนในชำติ
หลั กคิ ดที่ ถู กต้ อง สร้ ำงค่ ำนิ ยม “ประเทศไทยส ำคั ญ ที่ สุ ด” กำรเคำรพกฎหมำยและกติ กำของสั งคม
ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ
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2.4 สร้ ำงควำมสงบและควำมปลอดภั ย ตั้ งแต่ ระดั บชุ มชน โดยก ำหนดให้ หน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้องเฝ้ำระวัง ดูแล และรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน ควำมสงบสุขของ
ประชำชน และปัญหำยำเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมกับภำครัฐในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในพื้นที่
2.5 แก้ไขปั ญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังทั้งระบบ ด้วยกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
ปรำบปรำมแหล่ งผลิตและเครื อข่ำยผู้ ค้ำยำเสพติด โดยเฉพำะผู้ มีอิทธิพลและเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้อง
อย่ ำงเด็ ดขำด ป้ องกั นเส้ นทำงกำรน ำเข้ ำส่ งออกโดยร่ วมมื อกั บประเทศเพื่ อนบ้ ำน กำรลดจ ำนวนผู้ ค้ ำ
และผู้ เสพรำยใหม่ และให้ ควำมรู้ เยำวชนถึ งภั ยยำเสพติ ดอย่ ำงต่ อเนื่ อง รวมทั้ งฟื้ นฟู ดู แล รั กษำผู้ เสพ
ผ่ำนกระบวนกำรทำงสำธำรณสุข
นโยบำยหลักที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย
5.3.3 พัฒนำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่ม ทักษะกำรประกอบกำรและ
พัฒนำควำมเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพำะด้ำนกำรตลำด
กำรค้ ำออนไลน์ ระบบบั ญชี เพื่ อขยำยฐำนกำรผลิ ตและฐำนกำรตลำดของสถำบั นเกษตรกรให้ เข้ มแข็ ง
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั้งกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อกำรพัฒนำภำค
เกษตรได้อย่ำงมั่นคงต่อไปในอนำคต
5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนำเครือข่ำย
วิสำหกิจให้ เป็ นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และ
กำรพัฒนำเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภำพ รวมทั้งพัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และ
สถำบันกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและทำธุรกิจกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มำกขึ้น อำทิ
กำรพัฒนำยุวมัคคุเทศก์
5.8 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม
นโยบำยหลักที่ 6 กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค
6.1.1 พัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกอย่ำงต่อเนื่องโดยพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่ทันสมัยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย พัฒนำพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหำนครกำรบิน ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์
ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีควำมน่ำอยู่และทันสมัยระดับนำนำชำติ ยกระดับภำคกำรเกษตรให้เชื่อมโยงกับ
อุตสำหกรรม พำณิ ชยกรรม คมนำคม ดิจิทัล วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนำบุคลำกร รวมทั้ ง
ทบทวนกฎระเบี ยบเพื่ อรองรั บและส่ งเสริมอุตสำหกรรมเป้ ำหมำยที่ ใช้เทคโนโลยีขั้ นสู งอย่ำงโปร่งใสและ
เป็นธรรม
6.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ และกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
โดยพั ฒ นำโครงสร้ ำงพื้ นฐำนด้ ำนกำรขนส่ งและโลจิ สติ กส์ เพื่ อเพิ่ มช่ องทำงกำรส่ งออกสิ นค้ ำทำงทะเล
ของประเทศและของภำคใต้ โดยเฉพำะกำรส่งออกไปยังเอเชียใต้พัฒนำกำรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ฝั่งอันดำมันกับฝั่งอ่ำวไทย และพัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูปกำรเกษตรจำกทรัพยำกรในพื้นที่
และประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม และกำรพัฒนำ
เมืองน่ำอยู่
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6.1.3 เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภำค อำทิ กำรพัฒนำเศรษฐกิ จหลักเชิง
พื้นที่ในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ และพื้นที่ที่มีควำมได้เปรียบเชิงที่ตั้ง
ที่สำมำรถพัฒนำเป็ นฐำนอุตสำหกรรมในอนำคต โดยพัฒนำให้ สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพื้นที่
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องในกำรยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิต
ของประชำชนในพื้นที่ รวมทั้งกำรจัดกำรผลกระทบที่อำจมีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.1.4 เร่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนอย่ำงต่อเนื่อง โดยสนับสนุน
และยกระดับกำรพั ฒนำกิ จกรรมทำงเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสู งขึ้น สอดคล้ องกับศักยภำพของพื้ นที่ และ
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนกำรให้สิ ทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ตำมศักยภำพพื้นที่พัฒนำเมืองชำยแดนให้มีควำมน่ำอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรดูแลด้ำนควำมมั่นคง
และรักษำควำมปลอดภัยในพื้นที่และส่งเสริมให้ภำคประชำชนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
นโยบำยหลักที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้ นกำรพั ฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู เพิ่ มประสิ ทธิภำพระบบบริหำร
จัดกำรศึกษำในทุกระดับบนพื้นฐำนกำรสนับสนุนที่คำนึงถึงควำมจำเป็นและศักยภำพของสถำบันกำรศึกษำ
แต่ละแห่ ง พร้อมทั้งจั ดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัดผลโรงเรียนและครู
ที่สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คื นครูให้ นักเรียนโดยลดภำระงำนที่ไม่จำเป็น รวมถึง
จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียน
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนำช่องทำงให้ภำคเอกชน
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้ มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสร้ ำงสรรค์ที่ เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ แบบเปิดที่หลำกหลำย เพื่ อส่ งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอุทยำนกำรเรียนรู้
สำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย
8.6.3 ลดควำมเหลื่ อมล้ ำทำงกำรศึ กษำ โดยบู รณำกำรกำรด ำเนิ นงำนระหว่ำงหน่ วยจั ด
กำรศึกษำกับกองทุ นเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้นกลุ่ มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
กำรศึกษำ ปรั บเปลี่ ยนกำรจั ดสรรงบประมำณให้ สอดคล้ องกับควำมจำเป็ นของผู้ เรียนและลักษณะพื้ นที่
ของสถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับโรงเรียน
ขนำดเล็ กเพื่ อยกระดับคุ ณภำพกำรศึกษำ และกำรส่ งเสริมให้ ภำคเอกชน ชุ มชนในพื้ นที่ เข้ำมำมี ส่ วนร่ วม
ในกำรออกแบบกำรศึกษำในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน
แก้ไขปั ญหำหนี้ สินทำงกำรศึกษำ โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ และทบทวน
รูปแบบกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่เหมำะสม
8.6.4 พั ฒ นำทั กษะอำชี พทุ กช่ วงวั ย โดยก ำหนดระบบที่ เอื้ อต่ อกำรพั ฒ นำทั กษะและ
เพิ่มประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุ ฒิ
วิชำชีพ โดยมีกลไกกำรวั ดและประเมิ นผลเพื่ อเที ยบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ หน่ วยกำรเรียนที่ ชัดเจน
ส่งเสริมเยำวชนที่มีศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ กำรกำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
กำรจั ดให้ มี ระบบที่ สำมำรถรองรั บควำมต้ องกำรพั ฒนำปรับปรุงทั กษะอำชี พของทุ กช่ วงวั ย เพื่ อรองรั บ
กำรเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีในอนำคต
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8.6.5 ส่ งเสริมหลั กคิ ดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลู กฝังวินัยและอุ ดมกำรณ์ ที่ถูกต้ อง
ของคนในชำติ หลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะกำรเคำรพกฎหมำย และกติกำ
ของสังคมเข้ำไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดทำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอำชีพของคนทุกช่วงวัย
ในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็นกำรเรียน
เก็บหน่ วยกิตของวิชำเรียนเพื่อให้ ผู้เรียนสำมำรถเรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ หรือทำงำน
ไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพำะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสำมำรถ
พัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรศึกษำและกำรดำรงชีวิต
นโยบำยหลักที่ 9 กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม
9.4 สร้ำงหลักประกันทำงสังคม ที่ครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ กำรมีงำนทำที่เหมำะสม
กับประชำกรทุกกลุ่ม มีกำรลงทุนทำงสังคมแบบมุ่งเป้ำหมำย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
โดยตรง จัดให้มีระบบบำเหน็จบำนำญหลังพ้นวัยทำงำน ปฏิรูประบบภำษีให้ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงสังคม
สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำผ่ำนกลไกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงำนทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับควำม
ปลอดภัยและมีสุขอนำมัยที่ดีในกำรทำงำน ได้รับรำยได้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่กำรดำรงชีพ
นโยบำยหลักที่ 10 กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน
10.5 แก้ไขปัญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดย
มุ่งเน้นกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก สร้ำงสังคมคำร์บอนต่ำและปลอดฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน
กำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเผำพื้นที่เพื่อทำกำรเพำะปลูกปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติทั้งระบบ และ
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชนในกำรรับมือและปรับตัวเพื่ อลดควำมเสี ยหำยจำกภั ยธรรมชำติ
และผลกระทบที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภู มิ อำกำศ สนั บสนุ นกำรลงทุ นในโครงสร้ำงพื้ นฐำน
ของภำครัฐและภำคเอกชนที่ เป็ นมิตรต่อสภำพภูมิ อำกำศ ส่ งเสริมให้ ทุกภำคส่วนมี ส่ วนร่วมในกำรพั ฒนำ
ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำย
ตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ไทยเข้ำร่วมและให้สัตยำบันไว้
10.8 แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเป็นระบบ โดยเริ่มจำกกำรส่งเสริมและ
ให้ควำมรู้ในกำรลดปริมำณขยะในภำคครัวเรือนและธุรกิจ กำรนำกลับมำใช้ซ้ำกำรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำง
เพื่อลดปริมำณและต้นทุนในกำรจัดกำรขยะของเมือง และสำมำรถนำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ได้โดยง่ำย รวมทั้ง
พัฒนำโรงงำนกำจัดขยะและของเสียอันตรำยที่ได้มำตรฐำน
นโยบำยหลักที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
11.1 พั ฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมั ยใหม่โดยพั ฒนำให้ ภำครัฐ
มีขนำดที่เหมำะสม มีกำรจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมำะสมกับบริบทของประเทศ
รวมทั้งจัดอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหน่วยงำนและภำรกิจงำนที่เปลี่ยนแปลงไป
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พั ฒนำศั กยภำพของเจ้ ำหน้ ำที่ รั ฐให้ สำมำรถรองรับบริบทกำรเปลี่ ยนแปลง และตอบสนองควำมต้ องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้เกิดควำมเชื่อมโยง
สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวำงแผนกำรนำไปปฏิบัติ กำรติดตำมประเมินผล กำรปรับปรุงกำรทำงำนให้มีมำตรฐำน
สูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำรที่มีควำมสำคัญต่อกำรประกอบ
ธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัลและสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนกำร พร้อมทั้งพัฒนำโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้อย่ำงทันที
และทุกเวลำ
11.3 พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีระบบกำรวิเครำะห์ และ
แบ่งปันข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ในระบบบริกำร
ประชำชนที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรเฉพำะตัวบุคคลมำกขึ้น
11.4 เปิ ดเผยข้อมูลภำครัฐสู่ สำธำรณะ โดยหน่ วยงำนของรัฐในทุกระดั บต้องเปิดเผยและ
เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐด้วยกันเองและระหว่ำงหน่วยงำนรัฐกับประชำชน
เพื่อให้ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของประเทศที่มีควำมซับซ้อน
ปรับเปลี่ยนให้เป็นกำรทำงำนเชิงรุก เน้นกำรยกระดับไปสู่ควำมร่วมมือกันของทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจัง แสวงหำ
ควำมคิดริเริ่มและสร้ำงนวัตกรรม โดยมีกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและผลกระทบที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้ำ เพื่อให้ สำมำรถเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลันในด้ำนต่ำง ๆ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ
และส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรทำงควำมคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติและเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง พร้อมกับยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมและธรรมำภิบำล มีสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน ดำเนินกำร
ปรับปรุงสวัสดิภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ตลอดจนสร้ำงขวัญกำลังใจและควำมผูกพันในกำรทำงำน
11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร กำรอำนวยควำมสะดวก ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
กฎหมำย กฎ และระเบี ยบต่ ำง ๆ ของภำครัฐ ให้ สำมำรถ สนั บสนุ นและเอื้ อต่ อกำรประกอบธุรกิ จทั้ งภำยใน
และภำยนอกประเทศและเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนกำรตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจ
จนถึ งกำรปิ ดกิ จกำร พร้ อมทั้ งก ำกั บและส่ งเสริ มให้ หน่ วยงำนภำครั ฐปฏิ บั ติ ตำมและบั งคั บใช้ กฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภำค เท่ำเทียม ถูกต้องตำมหลักนิติธรรม และเป็นไปตำมปฏิญญำสำกล ตลอดจน
เร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมเชื่อมโยงกัน อย่ำงไร้รอยต่อ
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถติดต่อรำชกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
นโยบำยหลักที่ 12 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำร
ยุติธรรม
12.1 แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรแก้ไข
ปั ญหำทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบอย่ ำงเป็ นระบบ พร้ อมทั้ งเร่ งสร้ ำงจิ ตส ำนึ กของคนในสั งคมให้ ยึ ดมั่ น
ในควำมซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.

48

นโยบำยเร่งด่วน
นโยบำยเร่งด่วนที่ 6 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต โดยต่อยอดอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยและวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
ดึงดูดกำรลงทุนของภำคเอกชนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และกำรลงทุน
ในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัย รวมทั้งวำงรำกฐำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสื่ อสำรไร้สำยในระบบ 5G ควบคู่ไปกับ
กำรพัฒนำทักษะของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม และชุมชนในกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศและตลำดโลก
ผ่ ำนแพลตฟอร์มพำณิ ชย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ และกำรใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่ อสำรสมัยใหม่ ในกำรให้ บริกำร
สำธำรณสุ ขและกำรศึ กษำทำงไกล กำรสร้ำงผู้ ประกอบกำรอั จฉริยะทั้ งในส่ วนผู้ ประกอบกำรขนำดกลำงและ
ขนำดย่ อม เกษตรกร รวมถึ งผู้ ประกอบกำรยุ คใหม่ พร้ อมทั้ งส่ งเสริ มกำรใช้ ปั ญญำประดิ ษฐ์ เพื่ อเป็ นฐำน
ในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญำประดิษฐ์ในอนำคต
นโยบำยเร่ งด่ วนที่ 7 กำรเตรี ยมคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้มุ่งสู่ ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ด้ำนวิศวกรรม
คณิ ตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์และภำษำต่ ำงประเทศ ส่ งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดั บ
ประถมศึกษำ กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกตำบล ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำค
ธุรกิจ สร้ ำงนั กวิจั ยใหม่ และนวัตกรเพื่ อเพิ่ มศั กยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ ำใจกำรใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สื่ อออนไลน์ และโครงข่ ำยสั งคมออนไลน์ ของคนไทย เพื่ อป้ องกั นและ
ลดผลกระทบในเชิ งสั งคม ควำมปลอดภั ย อำชญำกรรมทำงไซเบอร์และสำมำรถ ใช้ เทคโนโลยี เป็ นเครื่ องมื อ
ในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ และควำมสำมัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่จำเป็นในกำรดำเนินชีวิต
นโยบำยเร่งด่วนที่ 8 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร ทั้งฝ่ำยกำรเมือง และ
ฝ่ำยรำชกำรประจำ โดยเร่งรัดกำรดำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู่ไปกับมำตรกำรทำงกฎหมำยเมื่อพบผู้กระทำ
ผิดอย่ำงเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวัง กำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด
และเร่งรัดดำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย เมื่อพบผู้กระทำผิดอย่ ำงเคร่งครัด เพื่อให้ภำครัฐปลอดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบำยเร่งด่วนที่ 9 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
โดยเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และกำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและประเทศ ทุกภูมิภำค ปรำบปรำมแหล่งผลิต
และเครื อข่ ำยผู้ ค้ ำยำเสพติ ด ทั้ งบริ เวณชำยแดนและพื้ นที่ ภำยใน ฟื้ นฟู ดู แลรั กษำผู้ เสพผ่ ำนกระบวนกำร
ทำงสำธำรณสุข สร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้ และกำรยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรฟื้นฟูและเร่งสร้ำง
ควำมสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมนำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลัก
ในกำรดำเนินกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ และสังคม
ที่ สอดคล้ องกั บควำมต้ องกำรของประชำชนในพื้ นที่ เร่งรัดกำรให้ ควำมช่ วยเหลื อเยี ยวยำผู้ ได้ รั บผลกระทบ
จำกควำมไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นกำรแก้ไขปัญหำภำยใน
ของประเทศด้วยกฎหมำยไทยและหลักกำรสำกล
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7. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้ำหมำยที่ 4 เป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำ
ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) ในกำรประชุมสุดยอดสหประชำชำติสมัยสำมัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกำ เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้ำหมำย (Goals) 169 เป้ำประสงค์
(Targets) มี ระยะเวลำด ำเนิ นกำรตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2558 - 2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทย
ได้ดำเนินกำรเพื่อกำหนดและจัดทำกรอบแนวทำงตำมกลไกติดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดกลไก
กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมี
นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน และคณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ
เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและครอบคลุม และ
ส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประกอบด้วย เป้ำประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสำร
ประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดทำตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ ในส่วนของประเทศไทย
SDG 4 National Indicators วันที่ 7 - 8 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของสำนักงำน กศน. ใน 6 เป้ำประสงค์ ดังนี้
เป้ำประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้ำงหลักประกันให้ชำยและหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ รวมถึงมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพในรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ดังนี้
4.3.1 อั ตรำกำรเข้ ำเรี ยนของเยำวชนและผู้ ใหญ่ ทั้ งในระบบนอกระบบกำรศึ กษำ
ตัวชี้วัดหลัก ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้
4.3.1.3 จำนวนผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบระดับ ปวช. (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก/
กศน. : หน่วยสนับสนุน)
4.3.1.4 จำนวนนักศึกษำ/ผู้รับบริกำรหลักสูตรกำรอบรม (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน)
เป้ำประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรศึกษำสำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุข และไม่ใช้ควำม
รุนแรง กำรเป็ นพลเมืองของโลก และควำมนิยมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและกำรมีส่ วนร่ วมของ
วัฒนธรรมต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
4.7.1 มีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ (i) กำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมืองโลก และ (ii) กำรจัด
กำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมถึงควำมเสมอภำคทำงเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ควำมสำคัญทุก
ระดับใน (a) นโยบำยกำรศึกษำของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับกำรศึกษำของครูและ (d) กำรประเมินผล
นักเรียน (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก)
เป้ำประสงค์ที่ 4.A (SDG 4.A) : สร้ำงและยกระดับอุปกรณ์ และเครื่องมือทำงกำรศึกษำ
ที่ อ่ อนไหวต่ อเด็ ก ผู้ พิ กำร และเพศภำวะ และให้ มี สภำพแวดล้ อมทำงกำรเรี ยนรู้ ที่ ปลอดภั ย ปรำศจำก
ควำมรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
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4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีกำรเข้ำถึง (a) ไฟฟ้ำ (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน (d) โครงสร้ำงพื้นฐำนและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับกำรปรับให้เหมำะสม
กับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน)
8. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนที่วำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจั ดกำรศึกษำที่มีประสิ ทธิภำพ พั ฒนำคนให้ มีสมรรถนะในกำรทำงำนที่สอดคล้ องกับ
ควำมต้ องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพั ฒนำประเทศ แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่ งชำติ
ยึดหลักสำคัญในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน (Education for All) หลักกำร
จัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy) และหลั กกำรมี ส่ วนร่ วมของสั งคม (All For Education) อี กทั้ งยึดตำมเป้ ำหมำยกำรพั ฒนำที่ ยั่งยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็ น ภำยในประเทศ (Local Issues) อำทิ คุ ณ ภำพ
ของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ำของกำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติ
ด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม โดยน ำยุ ทธศำสตร์ ชำติ มำเป็ นกรอบควำมคิ ดส ำคั ญในกำรจั ดท ำแผนกำรศึ กษำแห่ งชำติ
โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
คนไทยทุ กคนได้ รั บกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชี วิตอย่ ำงมีคุ ณภำพ ดำรงชี วิตอย่ำงเป็ นสุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่ อพั ฒ นำคนไทยให้ เป็ นพลเมื องดี มี คุ ณ ลั กษณะ ทั กษะและสมรรถนะที่ สอดคล้ อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ
3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสำมัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อน ำประเทศไทยก้ ำวข้ ำมกั บดั กประเทศที่ มี รำยได้ ปำนกลำง และควำมเหลื่ อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของสำนักงำน กศน. ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
เป้ำหมำย
1. คนทุ กช่ วงวั ยมี ควำมรั กในสถำบั นหลั กของชำติ และยึ ดมั่ นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่
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แนวทำงกำรพัฒนำ
1. พั ฒ นำกำรจั ดกำรศึ กษำเพื่ อเสริ มสร้ ำงควำมมั่ นคงของสถำบั นหลั กของชำติ
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
3. ยกระดับคุณภำพและส่ งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพื้ นที่ พิ เศษ (พื้ นที่ สู ง
พื้นที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้ อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว)
4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่
อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุ นแรงในรู ปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภั ยพิ บัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบั ติใหม่
ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 2 กำรผลิ ตและพั ฒ นำก ำลั งคน กำรวิ จั ย และนวั ตกรรม เพื่ อสร้ ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้ำหมำย
1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น และมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถำบั นกำรศึกษำและหน่วยงำนที่ จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและ
เป็นเลิศเฉพำะด้ำน
3. กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพิ่ม
ทำงเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ผลิตและพัฒนำกำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
3. ส่ งเสริ มกำรวิ จั ยและพั ฒ นำเพื่ อสร้ ำงองค์ ควำมรู้ และนวั ตกรรมที่ สร้ ำงผลผลิ ต
และมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลั กษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
มำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ
3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
ได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน และ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
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5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ
6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล
7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ คนทุ กช่ วงวั ยมี ทั กษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และกำรพั ฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ
5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
2. กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุ ม ถูกต้อง เป็นปั จจุบั น
เพื่อกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมินและรำยงำนผล
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย
1. คนทุ กช่ วงวั ย มี จิ ตส ำนึ กรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และน ำแนวคิ ด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
2. หลั กสู ตร แหล่ งเรี ยนรู้ และสื่ อกำรเรี ยนรู้ ที่ ส่ งเสริ มคุ ณ ภำพชี วิ ตที่ เป็ น มิ ตร
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
3. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นกำรสร้ ำงจิ ตส ำนึ กรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
และนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. โครงสร้ำง บทบำทและระบบกำรบริหำรจั ดกำรกำรศึกษำ มี ควำมคล่ องตั ว ชั ดเจน
และสำมำรถตรวจสอบได้
2. ระบบกำรบริ หำรจั ดกำรศึ กษำมี ประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิ ผล ส่ งผลต่ อคุ ณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
3. ทุ กภำคส่ วนของสั งคมมี ส่ วนร่ วมในกำรจั ดกำรศึ กษำที่ ตอบสนองควำมต้ องกำร
ของประชำชนและพื้นที่
4. กฎหมำยและรู ปแบบกำรบริ หำรจั ดกำรทรั พยำกรทำงกำรศึ กษำรองรั บลั กษณะ
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรกำลังแรงงำนของประเทศ
5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรม
สร้ำงขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ
4. ปรั บ ปรุ งกฎหมำยเกี่ ยวกั บ ระบบกำรเงิ น เพื่ อ กำรศึ ก ษำที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ภำพ
และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ยุทธศำสตร์กำรจั ดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทำขึ้น
เพื่อให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรเสนอขอจัดสรรงบประมำณ โดยกำหนดไว้ 6 ยุทธศำสตร์ และ
รำยกำรค่ำดำเนินกำรภำครัฐ โดยได้กำหนดแผนงำนบูรณำกำร 15 แผนงำน ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
1. แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
2. แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
4. แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
5. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมสู่สำกล
6. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
7. แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก
8. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์
9. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
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3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
10. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
11. แผนงำนบูรณำกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
12. แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
13. แผนงำนบูรณำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
14. แผนงำนบูรณำกำรจัดกำรมลพิษและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
15. แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
10. นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณั ฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้ประกำศนโยบำยและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2562 โดยมีสำระสำคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสำนักงำน กศน. ดังนี้
หลักกำร
1. ให้ ควำมส ำคั ญกับประเด็ นคุณภำพและประสิ ทธิภำพในทุ กมิ ติ ทั้ งผู้ เรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรพลเรือน และผู้บริหำรทุกระดับ ตลอดจนสถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภท
และเป็นกำรศึกษำตลอดชีวิต
2. บู รณำกำรกำรท ำงำนร่ วมกั นระหว่ ำงส่ วนรำชกำรหลั ก องค์ กำรมหำชนในก ำกั บ
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรให้มีควำมคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
ภูมิ ภำคให้ สำมำรถปฏิ บั ติงำนร่วมกันได้ เพื่ อดำเนิ นกำรปฏิ รูปกำรศึ กษำร่วมกั บภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำชน ตำมนโยบำยประชำรัฐ
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
มุ่งสร้ำงโอกำสให้ประชำชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สำมำรถมีงำนทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้กำรใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหำช่องทำงในกำรสร้ำงอำชีพ
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนำอำชีพที่เหมำะสมสำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย
กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
มุ่งสร้ำงโอกำสให้ประชำชนผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตร สำมำรถมีงำนทำ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ทุ กหน่ วยงำนในสั งกั ดกระทรวงศึ กษำธิ กำร ต้ องปรั บ ปรุ งแผนปฏิ บั ติ รำชกำร
ให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล และวำงแผนกำรใช้งบประมำณเป็นรำยไตรมำส รวมทั้งใช้จ่ำยงบประมำณ
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำฐำนข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนทั้งระบบ เน้นกำรเรียนรู้และ
กำรบริหำรจัดกำร
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4. ปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรให้ เกิดควำมคล่ องตัว หำกติดขัดในเรื่อง
ข้อกฎหมำย ให้ผู้บริหำรระดับสูงร่วมหำแนวทำงกำรแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงำนระดับกรมกำหนดแผนงำนสนับสนุนทรัพยำกร งบประมำณ อัตรำกำลัง
ตำมควำมต้องกำรจำเป็นให้แก่หน่วยงำนในพื้นที่ภูมิภำค
6. ใช้กลไกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มำบูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกับ
หน่วยจัดกำรศึกษำ
7. เร่งทบทวน (ร่ำง) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. …. โดยปรับปรุงสำระสำคัญ
ให้เอื้อต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล
8. ในระดับพื้นที่ หำกเกิดปัญหำข้อติดขัดกำรปฏิ บัติงำน ต้องศึกษำ ตรวจสอบข้อมูล/
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่น จำนวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจำเป็นต้องมี กำรควบรวมโรงเรียน ให้พิจำรณำสื่อสำร
อธิบำยทำควำมเข้ำใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วำงแผนกำรใช้อัตรำก ำลั งครู โดยเฉพำะครูระดับอนุ บำล และครูระดับอำชีวศึกษำ
ให้ มีประสิ ทธิภำพ และจัดทำแผนกำรประเมินครูอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งจัดทำหลักสูตรกำรพัฒนำครูให้ มี
องค์ควำมรู้และทักษะในด้ำนพหุปัญญำของผู้เรียน
10. ให้ ศึ กษำธิ กำรจั งหวั ดจั ดท ำแผนกำรจั ดกำรศึ กษำของแต่ ละจั งหวั ดน ำเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
11. ให้ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และศึกษำธิกำรภำค มีบทบำทหน้ำที่ตรวจ
รำชกำร ติดตำม ประเมินผลในระดับนโยบำย และจัดทำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
11. (ร่ำง) แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดสำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
วิสัยทัศน์
ผู้ เรี ยนทุ กช่ วงวั ยได้ รั บกำรพั ฒนำในทุ กมิ ติ ให้ เป็ นคนดี คนเก่ ง มี คุ ณภำพพร้ อมขั บเคลื่ อน
กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับและประเภทเทียบเท่ำระดับสำกล
2. สร้ำงควำมเสมอภำคและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
4. ผลิ ต พั ฒนำและสร้ ำงเสริ มศั กยภำพก ำลั งคนให้ มี ควำมพร้ อมรองรั บกำรพั ฒนำประเทศ
ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ
5. วิจัยและพัฒนำ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เป้ำประสงค์หลัก
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล
2. ผู้ เรี ยนมี คุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ตำมมำตรฐำนกำรศึ กษำของชำติ และมี ทั กษะที่ จ ำเป็ น
ในศตวรรษที่ 21
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3. ครู คณำจำรย์ และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำมี คุ ณภำพตำมมำตรฐำนวิ ชำชี พ มี จิ ตวิ ญญำณ
ควำมเป็ นครู มี สมรรถนะสู งสอดคล้ องกั บกำรจั ดกำรเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เพื่ อให้ สำมำรถปฏิ บั ติ หน้ ำที่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. ผู้ เรี ยนทุ กช่วงวั ยได้รั บโอกำสเข้ ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่ มี คุ ณภำพอย่ำงทั่ วถึ ง เสมอภำค
และเหมำะสมกับช่วงวัย
5. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำน และกำรพัฒนำประเทศ
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
6. องค์ ควำมรู้ สิ่ งประดิ ษฐ์ งำนวิ จั ย เทคโนโลยี และนวั ตกรรม สำมำรถน ำไปใช้ ประโยชน์
เชิงสำธำรณะหรือเชิงเศรษฐกิจ
7. ผู้ เรี ยนได้ รั บกำรพั ฒ นำและปลู กจิ ตส ำนึ กที่ ถู กต้ องเกี่ ยวกั บควำมมั่ นคง และรู้ เท่ ำทั น
กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่
8. ผู้ เรี ยนมี จิ ตส ำนึ กรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม น้ อมน ำแนวคิ ดตำมหลั กปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
สู่กำรปฏิบัติ
9. ระบบบริ หำรจั ดกำรศึ กษำมีประสิ ทธิภำพ ตำมหลั กธรรมำภิ บำล ทั นสมัย สนับสนุ นกำรจั ด
กำรศึกษำที่หลำกหลำยตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและกำรพัฒนำประเทศ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนั บสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลั ก
ของชำติ กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและสร้ำงเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ กำรพัฒนำ
ทักษะกำรสร้ำงอำชีพ และกำรใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
และในพื้นที่พิเศษ
3. ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นกำรจั ดกำรศึ กษำเพื่ อป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหำภั ยคุ กคำม
ในรูปแบบใหม่ (ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ ภัยจำกไซเบอร์ ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์
1. ผลิ ตและพั ฒนำก ำลั งคนให้ มี ทั กษะ สมรรถนะตรงตำมควำมต้ องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำประเทศ
2. พั ฒ นำทั กษะและสมรรถนะของก ำลั งแรงงำนให้ สอดคล้ องกั บควำมต้ องกำร
ของตลำดแรงงำน ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี และรองรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกระบวนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน
4. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และพั ฒ นำกำรวิ จั ย สิ่ งประดิ ษฐ์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติและแก้ไขปัญหำสังคม
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยพัฒนำและปรับปรุงหลั กสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
กิจกรรมเสริมทักษะในรูปแบบที่หลำกหลำย เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย และสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พั ฒนำระบบและกลไกกำรติ ดตำม กำรวั ดและประเมิ นผลผู้ เรี ยนในทุ กระดั บและ
ประเภทกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ปรั บระบบกำรผลิ ตและพั ฒ นำครู อำจำรย์ อย่ ำงเป็ นระบบ และสอดคล้ องกั บ
ควำมต้องกำร ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ
4. สร้ ำงเสริ มและปรั บเปลี่ ยนกำรจั ดกำรเรี ยนรู้ ให้ ผู้ เรี ยนมี คุ ณลั กษะที่ พึ งประสงค์
มีควำมเป็นพลเมือง และดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์
1. เพิ่ มโอกำสในกำรเข้ ำถึ งบริ กำรกำรศึ กษำและกำรเรี ยนรู้ ที่ มี คุ ณ ภำพตอบสนอง
ควำมต้องกำรผู้เรียนทุกช่วงวัยและผู้ที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
2. ระดมทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำในทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ
3. พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
4. พั ฒนำกระบวนกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ และระบบ
กำรรำยงำนผลของฐำนข้ อมู ลโดยเชื่ อมโยงข้ อมู ลกำรศึ กษำทุ กระดั บและประเภทกำรศึ กษำที่ เป็ นเอกภำพ
เป็นปัจจุบันและมีมำตรฐำนเดียวกัน
5. เร่งสร้ำงระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
6. พั ฒนำแหล่ งเรี ยนรู้ ที่ เอื้ อต่ อกำรเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตอย่ ำงมี คุ ณภำพ สอดคล้ องกั บ
ควำมสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย
ในกำรดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. สร้ ำงเครื อข่ ำยควำมร่ วมมื อกั บภำคส่ วนต่ ำง ๆ ในกำรอนุ รั กษ์ ทรั พยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์
1. เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงเครือข่ำย/
ควำมเป็นภำคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ รวมทั้งสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำทั้งในระดับส่วนกลำง และในพื้นที่ ระดับ
ภำค/จังหวัด ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
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3. ปรับปรุงกลไกและกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้ ทันสมัย เหมำะสมต่อกำรเปลี่ยนแปลง
คล่องตัว มีประสิทธิภำพ
4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
12. (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดสำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้
วิสัยทัศน์
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรมีประสิทธิภำพ ผู้เรียนได้รับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงมีคุณภำพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น กำรบริ ห ำรและจั ดกำรศึ กษำแบบบู รณำกำร ทุ กระดั บ ทุ กพื้ นที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
2. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริม สนับสนุ นกำรสร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง
ตำมศักยภำพของผู้เรียน เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำสมรรถนะของข้ำรำชกำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ค่ำนิยม TEAMWINS
T = Teamwork กำรทำงำนเป็นทีม
E = Equality of Work ควำมเสมอภำคในกำรทำงำน
A = Accountability ควำมรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity กำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์
W = Willful ควำมมุ่งมั่นตั้งใจทำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ
I = Improvement กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication กำรเป็นเครือข่ำยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind กำรมีจติ มุ่งบริกำร
เป้ำประสงค์รวม
1. ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึ กษำธิ กำรมี กำรบริหำรและกำรจั ดกำรศึ กษำแบบบู รณำกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค
4. ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
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ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวมและค่ำเป้ำหมำย (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กศน.)
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวม
ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับกำรศึกษำของผลกำรทดสอบ
ร้อยละ 38
กศน.
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ขึ้นไป
แต่ละภำคเรียน เพิ่มขึ้น
4. จำนวนประชำชนเข้ำถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัด
10,000,000
กศน.
กำรศึกษำในรูปแบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
คน
5. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับ
ร้อยละ 80
กศน./สคบศ./สช.
กำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ สำมำรถนำผลกำรพัฒนำไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำน
6. ร้อยละของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ร้อยละ 80 กศน./สอ./ศทก./สช./
พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ สำมำรถ
ก.ค.ศ
นำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (.)
ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์และกลยุทธ์รำยประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และ
สมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมำะสม
กับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ในแต่ละบริบท

กลยุทธ์
1. ปลูกฝังค่ำนิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้ำงเสถียรภำพ
สถำบันหลักของชำติ ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และ
พัฒนำสมรรถนะกำรเรียนรู้/วิขำชีพ ด้วยศำสตร์พระรำชำและ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตำมตะเข็บชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล
ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ
และแรงงำนต่ำงด้ำว)
3. พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดหรือภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 2. พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกร 1. พัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือตรงกับควำมต้องกำร
ทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะที่ตอบสนอง ของตลำดแรงงำนในพื้นที่และภูมิภำค (อำทิ เกษตรกรรม
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ
อุตสำหกรรม ท่องเที่ยว พื้นที่เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ)
กำรแข่งขันของประเทศ
2. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะภำษำอังกฤษ เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้และกำรอำชีพ
รูปแบบใหม่ผ่ำนระบบดิจิทัล
3. ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
และพัฒนำบุคลำกรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะและสมรรถนะ
กำรเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะ
ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์
1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสะเต็ม
ศึกษำ
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำกระบวนกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติ
3. สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพและ
ทักษะชีวิต ที่เท่ำทันและสำมำรถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
4. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่และ
กำรพัฒนำสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21
3. หน่วยงำนและสถำนศึกษำมีกิจกรรม 5. บูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงหลักคิดและ
ส่งเสริมคุณลักษณะ
ทัศนคติที่ถูกต้องด้ำนระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิต
ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำธำรณะ ควำมเป็นพลเมือง
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำไทย ภำษำถิ่น
(ภำษำแม่) ต่อยอดกำรเรียนรู้และกำรประกอบอำชีพ
7. ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก
ในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มี 1. เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และ
คุณภำพ อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำคด้วย กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำร
รูปแบบหลำกหลำย
เรียนทีม่ ีคุณภำพได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
กลุ่มเป้ำหมำย
2. ส่งเสริมพัฒนำโปรแกรมประยุกต์และสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ
ดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมำะสมต่อกำรเข้ำถึงและพัฒนำกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
1. หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำร 1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้
ที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำม
ในกำรบริหำรรำชกำร/บริกำรประชำชน
ต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก 2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมูลกลำง
รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล
ด้ำนกำรศึกษำ ให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน
และทันต่อกำรใช้งำน
3. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
ในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ และกำรมีส่วนร่วม
กับทุกภำคส่วนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5. ปรับปรุงโครงสร้ำงและอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้มี
ควำมยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะองค์กร
6. พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง และติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงกำรทุจริต
7. พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อยกระดับสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน
ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยรำยประเด็นยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์/
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยรำยประเด็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
1. ร้อยละของสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
ควำมรักและกำรธำรงรักษำสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กศน./สช.)
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
หรือสมรรถนะด้ำนอำชีพ สำมำรถนำผลกำรพัฒนำไปประกอบอำชีพได้ (กศน.)
* 5. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดหรือภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
มีควำมรู้ ทัศนคติที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น (สช./กศน./สสก.)

ค่ำเป้ำหมำย
ปี 2563
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยรำยประเด็นยุทธศำสตร์
ปี 2563
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 2. พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
6. ร้อยละของผู้เรียนทีผ่ ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศ เพื่อกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ/
ร้อยละ 80
ด้ำนกำรเรียนรู้ สำมำรถสื่อสำรได้ถูกต้องมำกขึ้น (กศน./สช.)
7. ร้อยละของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทีผ่ ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ
ร้อยละ 80
ภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ สำมำรถสื่อสำรได้ถูกต้องมำกขึ้น
(กศน./สช./สคบศ.)
8. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรอบรมเครือข่ำยเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (กศน.)
ร้อยละ 90
* 9. ร้อยละของผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำที่เผยแพร่ต่อสำธำรณชน ร้อยละ 80
(สนย. และทุกหน่วยงำนในสังกัด สป.)
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ให้มีคุณภำพ
11. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับกำรศึกษำของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ
ร้อยละ
กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภำคเรียน เพิ่มขึ้น (กศน.)
38 ขึ้นไป
14. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
ร้อยละ 80
วิชำชีพ สำมำรถนำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (สคบศ./ กศน./ สช.)
18. ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำจัดกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้ จิตสำนึกและ
ร้อยละ 80
วินัยกำรบริหำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติเพิ่มคุณภำพสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น (ทุกหน่วยงำน/สถำนศึกษำสังกัด สป.)
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคทำงสังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
19. จำนวนประชำชนเข้ำถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรเรียนรู้ 10,000,000 คน
ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)
20. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น สำมำรถนำควำมรู้
ร้อยละ 80
ไปประกอบอำชีพ/พัฒนำงำนได้ (กศน.)
21. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ร้อยละ 100
เทียบกับเป้ำหมำย (กศน./สช.)
ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
23. จำนวน ร่ำง กฎหมำยลำดับรอง (กฎ ระเบียบ ประกำศ ข้อบังคับ) ที่ได้รับกำรปรับปรุง ไม่น้อยกว่ำ
แก้ไข หรือพัฒนำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ (สน./สช./กศน./ก.ค.ศ.)
2 ฉบับ
24. ร้อยละของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น พนักงำนรำชกำร
ร้อยละ 80
และลูกจ้ำง ทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ สำมำรถนำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
(สอ../ศทก./กศน./ สช./ก.ค.ศ.)

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.

63

13. อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน กศน.
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ มกำรศึ กษำนอกระบบและกำรศึ กษำตำมอั ธยำศั ย พ.ศ. 2551
มำตรำ 14 ให้มีสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยขึ้น ในสำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึ กษำธิ กำร เรี ยกโดยย่ อว่ ำ “ส ำนั กงำน กศน.” โดยมี เลขำธิ กำรส ำนั กงำนส่ งเสริมกำรศึ กษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เรียกโดยย่อว่ำ “เลขำธิกำร กศน.” ซึ่งมีฐำนะเป็นอธิบดี และเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง และรับผิดชอบกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
1. เป็ นหน่ วยงำนกลำงในกำรด ำเนิ นกำรส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และประสำนงำนกำรศึ กษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร*1
2. จั ดท ำข้ อเสนอแนะนโยบำย ยุ ท ธศำสตร์ แผน และมำตรฐำนกำรศึ กษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต่อคณะกรรมกำร
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรพัฒนำหลักสูตร
และนวั ตกรรมทำงกำรศึ กษำ บุ คลำกรและระบบข้ อมู ลสำรสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรศึ กษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
4. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และด ำเนิ นกำรเที ยบโอนผลกำรเรี ยน กำรเที ยบโอนควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ และกำรเทียบระดับกำรศึกษำ
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และองค์กรอื่นรวมกันเป็นภำคี
เครือข่ำยเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
6. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์เครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สถำนีวิทยุ
โทรทั ศน์ เพื่ อกำรศึ กษำ วิ ทยุ ชุ มชน ศู นย์ วิ ทยำศำสตร์ เพื่ อกำรศึ กษำ ห้ องสมุ ดประชำชน พิ พิ ธภั ณ ฑ์
ศู น ย์ กำรเรี ย นชุ ม ชน และแหล่ งกำรเรี ยนรู้ อื่ น เพื่ อส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู้ และกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต
อย่ำงต่อเนื่องของประชำชน
7. ด ำเนิ น กำรเกี่ ยวกั บกำรติ ดตำมตรวจสอบ และประเมิ นผลกำรด ำเนิ นงำนกำรศึ กษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
8. ปฏิ บั ติ งำนอื่ นใดตำมพระรำชบั ญญั ติ นี้ หรื อกฎหมำยอื่ นบั ญญั ติ ให้ เป็ นอ ำนำจหน้ ำที่
ของสำนักงำน หรือตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย

1

*

คณะกรรมกำร คือ คณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน และประสำนควำมร่วมมือกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.

64

ส่วนที่

3

สาระสาคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

จากภารกิจของชาติด้านการศึกษา และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงาน กศน. จึงได้กาหนด
กรอบแนวทางในการดาเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
โดยมีสาระสาคัญดังนี้
นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตที่เหมาะสม
กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ยกระดั บ การศึ ก ษา พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ข องประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และก้าวสู่การเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริม สนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบต่างๆ
ให้กับประชาชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึ กษา และนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล
ในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ที่มีคุณ ภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย

2. ประชาชนได้ รั บ การยกระดั บ การศึ ก ษา สร้ า งเสริ ม และปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความเป็นพลเมือง ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุม ชน เพื่อพัฒ นาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนได้ รั บ โอกาสในการเรี ย นรู้ และมี เจตคติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างสร้างสรรค์
4. ประชาชนได้ รั บการสร้างและส่ งเสริมให้ มี นิ สั ยรักการอ่ านเพื่ อพั ฒนาการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง
5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
6. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน
7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒ นาคุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
8. หน่ ว ยงานและสถานศึกษามีระบบการบริห ารจัดการองค์กรที่ทั นสมัย มีประสิ ทธิภ าพ
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
9. บุคลากร กศน.ทุกประเภททุกระดับ ได้รับการพัฒ นาเพื่ อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการปฏิบัติงานตามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตามสิทธิที่กาหนดไว้
2. จานวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ
3. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
4. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย
: สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา)
5. จ านวนประชาชน เด็ ก และเยาวชนในพื้ นที่ สู ง และชาวไทยมอแกน ในพื้ นที่ 5 จั งหวั ด
11 อาเภอ ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจากศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดสานักงาน กศน.
6. จานวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวติ
7. จานวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
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8. จานวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถสร้างหรือพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้
9. จานวน ครู กศน. ตาบล ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
10. จานวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
11. จานวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
12. จานวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน
13. จานวนศูนย์การเรียนชุมชน กศน. บนพื้นที่สูง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การฟัง พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ร่วมกันในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตชด. และกศน
14. จ านวนหลั ก สู ต รหรือ สื่ อ ออนไลน์ ที่ ให้ บ ริก ารกั บ ประชาชน ทั้ งการศึ ก ษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET)
ทุกรายวิชาทุกระดับ
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย
3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
เทียบกับเป้าหมาย
4. ร้ อ ยละของผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรม/พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ระยะสั้ น สามารถน าความรู้ ไปใช้
ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ
ด้านอาชีพ สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพได้
6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถนาความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย
8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/
ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กาหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย
9. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
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นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งน้อมนาและ
เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ
1.2 เสริ มสร้า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ และการมีส่ วนร่ว มอย่ างถูก ต้องกับ การปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ในบริ บ ทของไทย มี ค วามเป็ น พลเมื อ งดี
ยอมรับและเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์
1.3 ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การจัด การศึ กษาเพื่ อป้ อ งกั น และแก้ไขปั ญ หาภั ยคุ กคาม
ในรูปแบบใหม่ ทั้งยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ
1.4 ยกระดั บคุณ ภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดนอื่น ๆ
1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนให้
รองรั บอุ ตสาหกรรมเป้ าหมายของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) โดยเฉพาะในพื้ น ที่ เขต
ระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ สาหรับพื้นที่ปกติให้พัฒนาอาชีพที่เน้น
การต่อยอดศักยภาพและตามบริบทของพื้นที่
2.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนให้
จบการศึกษาอย่างน้อยการศึกษาภาคบังคับ สามารถนาคุณวุฒิที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รองรับ
การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
กศน. ออนไลน์ พร้อมทั้งประสานความร่ว มมือกับ ภาคเอกชนในการเพิ่ มช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 สรรหา และพั ฒนาครู และบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดกิ จกรรมและการเรี ยนรู้
เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อ
การเปลี่ ยนแปลงของสั งคม และเป็ น “ผู้ อ านวยการการเรี ย นรู้ ” ที่ สามารถบริ ห ารจั ดการความรู้ กิ จกรรม
และการเรียนรู้ที่ดี
1) เพิ่มอัตราข้าราชการครูให้กับสถานศึกษาทุกประเภท
2) พัฒนาข้าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ
3) พัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
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4) พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) พั ฒ นาบุ คลากรทุ กระดั บทุ กประเภทให้ มี ความรู้ และทั กษะเรื่ องการใช้ ประโยชน์
จากดิจิทัล และภาษาต่างประเทศที่จาเป็น รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
(First S - Curve และ New S - Curve)
3.2 พั ฒ นาหลักสูต รการจัดการศึกษาอาชีพ ระยะสั้น ให้ มีความหลากหลาย ทันสมัย
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้สาหรับทุกคน
สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน
3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย
เช่น จัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ทั้งในรูปแบบของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้
และใช้การวิจัยอย่างง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่
3.6 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้านความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
3.7 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจาการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษอื่น ๆ อาทิ ผู้ต้องขัง คนพิ การ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้ จบ
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.8 พั ฒ นาทั กษะภาษาต่างประเทศเพื่ อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว
3.9 เตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
3.10 จั ดกิ จกรรมวิ ทยาศาสตร์เชิ งรุ กให้ กับประชาชนในชุ มชน โดยให้ ความรู้วิทยาศาสตร์
อย่างง่ายทั้งวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
3.11 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชน
ในเขตพื้นที่สูง ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจาวันได้
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อม
ในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้
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1) เร่งยกระดับ กศน.ตาบลนาร่อง 928 แห่ง (อาเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็น กศน.ตาบล 5 ดี พรีเมียม
ที่ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพื้นที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์
2) จัดให้ มีศูนย์ การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. เพื่อยกระดับการเรียนรู้ เป็นพื้นที่การเรียนรู้
(Co - Learning Space) ที่ทันสมัยสาหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ
3) พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library
4.2 จั ด ตั้ งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ส าหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย ที่ มี กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ตอบสนอง
ความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ล ะวัย เพื่อให้ มีพัฒ นาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้
ตามความสนใจ
4.3 ส่งเสริ มและสนั บสนุ นการจั ดการศึ กษาและการเรี ยนรู้ ส าหรั บกลุ่ มเป้ าหมายผู้ พิ การ
โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.2 สร้างความตระหนั กถึงความสาคัญของการสร้างสังคมสีเขี ยว ส่ งเสริมความรู้ให้ กั บ
ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การกาจัดขยะ และการนากลับมาใช้ซ้า
5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลด
การใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส
6.2 น านวั ตกรรมและเทคโนโลยี ระบบการท างานที่ เป็ นดิ จิ ทั ลมาใช้ ในการบริ หารและ
พัฒนางาน
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
ตาแหน่งให้ตรงกับสายงาน ความชานาญ และความต้องการของบุคลากร

ภารกิจต่อเนื่อง
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยดาเนินการ
ให้ ผู้ เรี ยนได้ รับการสนั บสนุ นค่าจั ดซื้อ หนั งสื อเรียน ค่าจัดกิ จกรรมพั ฒ นาคุ ณภาพผู้ เรียน และค่ า จัดการเรียน
การสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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2) จั ดการศึ กษานอกระบบระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานให้ กั บ กลุ่ มเป้ าหมายผู้ ด้ อย พลาด
และขาดโอกาสทางการศึกษา ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัด
การศึกษาทางไกล
3) พั ฒนาประสิ ทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจั ดการศึกษานอกระบบระดับการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านหลักสูตร รูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและประเมินผล
การเรียน และระบบการให้บริการนักศึกษาในรูปแบบอื่นๆ
4) จัดให้ มี การประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ที่ มี ความโปร่ งใส ยุ ติ ธรรม ตรวจสอบได้ มี มาตรฐานตามที่ ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้ องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) จั ดให้ มีกิ จกรรมพั ฒนาคุณภาพผู้ เรียนที่ มีคุ ณภาพที่ ผู้ เรียนต้ องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิ บั ติ
กิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การแข่งขันกีฬา การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข กิ จกรรมลู ก เสื อ เนตรนารี และยุ วกาชาด
กิจกรรมจิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนากิจกรรมการบาเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ
นอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้
1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ
1) พั ฒ นาระบบฐานข้อมู ลผู้ ไม่ รู้หนั งสื อ ให้ มี ความครบถ้ วน ถู กต้ อง ทั นสมั ยและเป็ นระบบ
เดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2) พั ฒ นาหลั กสู ตร สื่ อ แบบเรี ยน เครื่ องมื อวัดผลและเครื่ องมื อการด าเนิ นงานการส่ งเสริ ม
การรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือ
ในพื้นที่ที่มีความต้องการจาเป็นเป็นพิเศษ
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ
การพัฒนาทักษะการรู้หนั งสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ของประชาชน
1.3 การศึกษาต่อเนื่อง
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทาในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการ
บริการ รวมถึงการเน้นอาชีพช่างพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละ
พื้ นที่ มี คุ ณภาพได้ มาตรฐานเป็ นที่ ยอมรั บ สอดรับกั บความต้ องการของตลาดแรงงาน และการพั ฒนาประเทศ
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่น รวมทั้งให้มีการกากับ ติดตาม และ
รายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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2) จั ดการศึกษาเพื่ อพั ฒนาทั กษะชีวิตให้ กั บทุ กกลุ่ มเป้ าหมาย โดยเฉพาะคนพิ การ ผู้ สู งอายุ
ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการดารงชีวิตตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อม
สาหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต โดยจัดกิจกรรม
ที่ มี เนื้ อหาส าคั ญ ต่ างๆ เช่ น สุ ขภาพกายและจิ ต การป้ องกั นภั ยยาเสพติ ด เพศศึ กษา คุ ณ ธรรมและค่ านิ ยม
ที่ พึ งประสงค์ ความปลอดภั ยในชีวิ ตและทรัพย์ สิ น ผ่ านการศึ กษารูปแบบต่ าง ๆ อาทิ ค่ ายพั ฒนาทั กษะชี วิ ต
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ
3) จั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒ นาสั งคมและชุ มชน โดยใช้ หลั กสู ตรและการจั ดกระบวนการเรียนรู้
แบบบู รณาการในรู ปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สั มมนา การจั ดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
จิ ตอาสา การสร้ างชุ มชนนั กปฏิ บั ติ และรู ปแบบอื่ นๆ ที่ เหมาะสมกั บกลุ่ มเป้ าหมาย และบริ บ ทของชุ มชน
แต่ละพื้นที่ เคารพความคิดของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ รวมทั้งสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ
การสร้ างจิ ตส านึ กความเป็ น ประชาธิ ปไตย การเคารพในสิ ทธิ และรั บผิ ดชอบต่ อหน้ าที่ ความเป็ นพลเมื องดี
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การบริหารจัดการน้า การรับมือกับสาธารณภัย
การอนุ รักษ์พลั งงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลื อซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย
1) พั ฒ นาแหล่ งการเรี ยนรู้ ที่ มี บรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อการอ่ านและพั ฒ นา
ศักยภาพการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุก
แห่งให้มีการบริการที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บริการกับ
ประชาชนในพื้ น ที่ ต่ างๆ อย่ างทั่ วถึ ง สม่ าเสมอ รวมทั้ งเสริ มสร้ างความพร้ อมในด้ านบุ คลากร สื่ อ อุ ปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย
2) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต
ของประชาชน เป็นแหล่งสร้างนวัตกรฐานวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการประจาท้องถิ่น
โดยจัดทาและพั ฒนานิ ทรรศการ สื่อและกิจกรรมการศึกษาที่เน้นการเสริมสร้ างความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ
ด้านวิทยาศาสตร์ สอดแทรกวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และปลู กฝั งเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ผ่านการกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
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รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน และประเทศ รวมทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต การพัฒนา
อาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัว
รองรั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และรุ น แรง (Disruptive Change)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ประสานความร่ วมมื อหน่ วยงาน องค์ กร หรื อภาคส่ วนต่ างๆ ที่ มี แหล่ งเรี ยนรู้ อื่ นๆ เช่ น
พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ศู น ย์ เรี ยนรู้ แหล่ งโบราณคดี ห้ องสมุ ด เพื่ อส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาตามอั ธยาศั ยให้ มี รู ปแบบ
ที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชน

2. ด้ านหลั ก สู ต ร สื่ อ รู ป แบบการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผล
งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่งเสริมการพั ฒนาหลักสูตร รู ปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม เพื่ อส่ งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่นๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัย ด้วยระบบห้องเรียนและการควบคุม
การสอบออนไลน์
2.4 พั ฒ นาระบบการประเมิ น เพื่ อ เที ย บระดั บ การศึ ก ษา และการเที ย บโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ เพื่ อให้ มี คุ ณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่ มเป้ าหมายได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้และสามารถเข้าถึงระบบการประเมินได้
2.5 พั ฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุ กหลักสูตร โดยเฉพาะหลั กสู ตร
ในระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานให้ ได้ มาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็ กทรอนิ กส์
(e-Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
การวั ดและประเมิ นผล และเผยแพร่ รู ปแบบการจั ด ส่ งเสริ ม และสนั บสนุ นการจั ดการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบท
อย่างต่อเนื่อง
2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการประกันคุณภาพ
และสามารถดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง
และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สาหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
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3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อให้เชื่อมโยงและตอบสนอง
ต่ อการจั ดกิ จกรรมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยของสถานศึ กษา เพื่ อกระจายโอกาสทาง
การศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเอง
ให้ รู้ เท่ า ทั น สื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สาร เช่ น รายการพั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ การมี งานท า
รายการติ ว เข้ ม เติ ม เต็ ม ความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ ท างสถานี วิ ท ยุ ศึ ก ษา สถานี วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ เพื่ อ การศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต
3.2 พัฒนาการเผยแพร่ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผ่านระบบ
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล และช่องทางออนไลน์ต่ างๆ เช่น Youtube Facebook หรือ Application อื่นๆ เพื่อส่ งเสริมให้
ครู กศน. นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)
3.3 พั ฒนาสถานี วิ ทยุ ศึ กษาและสถานี โทรทั ศน์ เพื่ อการศึ กษา เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพการผลิ ต
และการออกอากาศให้กลุ่ มเป้ าหมายสามารถใช้เป็ นช่ องทางการเรียนรู้ที่มี คุณภาพได้อย่างต่ อเนื่องตลอดชีวิต
โดยขยายเครื อข่ ายการรั บฟั งให้ สามารถรับฟั งได้ ทุ กที่ ทุ กเวลา ครอบคลุ มพื้ นที่ ทั่ วประเทศ และเพิ่ มช่ องทาง
ให้ สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku - Band C - Band Digital TV และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะ
รองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV)
3.4 พั ฒ นาระบบการให้ บริ การสื่ อเทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษา เพื่ อให้ ได้ ห ลายช่ องทางทั้ งทาง
อินเทอร์เน็ต และรูปแบบอื่นๆ อาทิ Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet รวมทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่ อให้ กลุ่ มเป้ าหมายสามารถเลื อกใช้ บริการเพื่ อเข้ าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความ
ต้องการ
3.5 สารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผล
มาใช้ ในการพั ฒ นางานให้ มี ความถู กต้ อง ทั นสมั ยและสามารถส่ งเสริ มการศึ กษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.1 ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการด าเนินงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.2 จั ดท าฐานข้ อมู ลโครงการและกิ จกรรมของ กศน. ที่ สนองงานโครงการอั น เนื่ องมาจาก
พระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและ
การพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดาเนินงาน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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4.4 พั ฒ นาศู นย์ การเรี ยนชุ มชนชาวไทยภู เขา “แม่ ฟ้ าหลวง” เพื่ อให้ มี ความพร้อมในการจั ด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 จั ดและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตให้ สอดคล้ องกั บวิ ถี ชี วิ ตของประชาชนบนพื้ นที่ สู ง
ถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ชายขอบ

5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณ
ชายแดน
5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) จัดและพั ฒนาหลั กสู ตร และกิจกรรมส่ งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ ตอบสนองปั ญหา
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
2) พั ฒนาคุณภาพการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษาขั้นพื้ นฐานอย่ างเข้ มข้ นและต่ อเนื่ อง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3) ให้ หน่ วยงานและสถานศึ กษาจั ดให้ มี มาตรการดู แลรักษาความปลอดภั ยแก่ บุ คลากรและ
นักศึกษา กศน. ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง
5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์
และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2) จัดทาหลั กสู ตรการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้นสาขาที่ เป็ นความต้องการของตลาด
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
5.3 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.)
1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกและสาธิต
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้ นแบบการจั ดกิจกรรมตามแนวพระราชดาริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับประชาชนตามแนวชายแดน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพโดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิงรุก เพื่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนนาด้านอาชีพ
ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน

6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.1 การพัฒนาบุคลากร
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง
การด ารงต าแหน่ งเพื่ อให้ มี เจตคติ ที่ ดี ในการปฏิ บั ติ งาน สามารถปฏิ บั ติ งานและบริหารจั ดการการด าเนิ นงาน
ของหน่ วยงานและสถานศึ กษาได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ งส่ งเสริ มให้ ข้ าราชการในสั งกั ดพั ฒ นาตนเอง
เพื่อเลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์
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2) พัฒนาศึกษานิ เทศก์ กศน. ให้ มีสมรรถนะที่จาเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิ บั ติ การนิ เทศได้ อย่ างมี ศั กยภาพ เพื่ อร่ วมยกระดั บคุ ณ ภาพการจั ดการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา
3) พัฒนาหัวหน้า กศน. ตาบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ กศน. ตาบล/
แขวง และการปฏิ บั ติ งานตามบทบาทภารกิ จอย่ างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน้ นการเป็ นนั กจั ดการความรู้ และ
ผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้
ได้ อย่ างมีคุ ณภาพ โดยส่ งเสริมให้ มี ความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น
5) พั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากร ที่ รั บผิ ดชอบการบริ การการศึ กษาและการเรี ยนรู้ ให้ มี ความรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
6) ส่ งเสริ ม ให้ คณะกรรมการ กศน. ทุ กระดั บ และคณะกรรมการสถานศึ กษา มี ส่ วนร่ วม
ในการบริหารการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ
7) พั ฒ นาอาสาสมั คร กศน. ให้ สามารถท าหน้ าที่ สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8) พั ฒ นาสมรรถนะและเสริ ม สร้ างความสั มพั น ธ์ ระหว่ างบุ ค ลากร รวมทั้ งภาคี เครื อข่ าย
ทั้ งในและต่ างประเทศในทุ กระดั บ โดยจั ดให้ มี กิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร้ างสั มพั น ธภาพและเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ
ในการท างานร่ วมกั น ในรู ป แบบที่ หลากหลายอย่ างต่ อเนื่ อง อาทิ การแข่ งขั นกี ฬา การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทางาน
6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตรากาลัง
1) จัดท าแผนการพั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
2) บริ ห ารอั ต ราก าลั งที่ มี อ ยู่ ทั้ งในส่ ว นที่ เป็ น ข้ าราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ าง
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
3) แสวงหาความร่ วมมื อจากภาคี เครื อข่ ายทุ กภาคส่ วนในการระดมทรั พยากรเพื่ อน ามาใช้
ในการปรั บปรุ งโครงสร้ างพื้ นฐานให้ มี ความพร้อมส าหรับด าเนิ นกิ จกรรมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับประชาชน
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1) พั ฒนาระบบฐานข้ อมู ลให้ มี ความครบถ้วน ถูกต้ อง ทั นสมั ย และเชื่ อมโยงกันทั่ วประเทศ
อย่ างเป็ นระบบเพื่ อให้ หน่ วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ดสามารถน าไปใช้ เป็ นเครื่องมื อส าคั ญในการบริหาร
การวางแผน การปฏิ บั ติ งาน การติ ดตามประเมิ นผล รวมทั้ งจั ดบริ การการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
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2) เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ดการงบประมาณ โดยพั ฒ นาระบบการก ากั บ ควบคุ ม
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3) พั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล รวมของนั ก ศึ ก ษา กศน. ให้ มี ค วามครบถ้ วน ถู กต้ อง ทั น สมั ย
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย
เพื่ อสามารถน ามาใช้ ในการพั ฒ นาประสิ ทธิ ภาพการด าเนิ นงานที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการของประชาชน
และชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา
5) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6) ส่งเสริมการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการลา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น
6.4 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
1) สร้างกลไกการกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ
2) ให้ หน่ วยงานและสถานศึ กษาที่ เกี่ ยวข้ องทุ กระดั บ พั ฒ นาระบบกลไกการก ากั บ ติ ดตาม
และรายงานผลการน านโยบายสู่ การปฏิ บั ติ ให้ สามารถตอบสนองการด าเนิ นงานตามนโยบายในแต่ ละเรื่ อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อการกากับ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4) พั ฒ นากลไกการติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการตามค ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการ
ประจ าปี ของหน่ วยงาน สถานศึ กษา เพื่ อการรายงานผลตามตั วชี้ วั ด ในค ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
ของสานักงาน กศน. ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
5) ให้ มี การเชื่ อมโยงระบบการนิ เทศในทุ กระดั บ ทั้ งหน่ วยงานภายในและภายนอกองค์ กร
ตั้งแต่ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อาเภอ/เขต และตาบล/แขวง เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ของสานักงาน กศน.
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2563
1. จ านวนประชาชนกลุ่ มเป้ าหมายที่ ลงทะเบี ยนเรียนในทุ กหลั กสู ตร/กิ จกรรม
คน
756,675
การศึกษาต่อเนื่อง
2. ร้ อยละของผู้ จบหลั กสู ตร/กิ จกรรมที่ สามารถน าความรู้ ความเข้ าใจไปใช้ ได้
ร้อยละ
80
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่กาหนด
3. จ านวนผู้รับบริ การในพื้นที่ เป้ าหมาย ได้รับการส่ งเสริมด้านการรู้หนั งสื อและ
คน
14,264
การพัฒนาทักษะชีวิต
4. ร้ อยละของผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมที่ สามารถอ่ านออกเขี ยนได้ และคิ ดเลขเป็ น
ร้อยละ
80
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
5. จ านวนประชาชนกลุ่ มเป้ าหมายที่ ได้ รั บบริ การ/เข้ าร่ วมกิ จกรรมการเรียนรู้
คน
9,800,000
การศึกษาตามอัธยาศัย
6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ร้อยละ
80
ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กาหนด
7. จานวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
คน
2,000,000
8. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการ
ร้อยละ
80
ติวเข้มเต็มความรู้เพิ่มสูงขึ้น
9. จานวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษา
แห่ง
1,787
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
10. ร้อยละของ กศน.ตาบล ที่มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ/ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ
80
ที่จัดบริการเพิ่มมากขึ้น
11. จ านวนผู้ เรี ย นการศึ กษานอกระบบระดั บ การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานที่ ได้ รั บ
คน
953,045
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กาหนดไว้
12. ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เรียนต่อเนื่องตลอดภาคเรียน
ร้อยละ
100
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงาน กศน.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านั กงาน กศน. ได้จัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 สาหรับการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 11,485,305,000 บาท
โดยจาแนกเป็นแผนงานต่าง ๆ ดังนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 5,902,493,600 บาท
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
(จานวน 5,902,493,600 บาท)
2. แผนงานพื้นฐาน จานวน 1,673,897,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(จานวน 1,673,897,000 บาท)
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2.1 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
(จานวน 869,836,000 บาท)
2.2 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
(จานวน 804,061,000 บาท)
3. แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 3,887,305,800 บาท
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
(จานวน 3,154,606,700 บาท)
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(จานวน 553,272,000 บาท)
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(จานวน 104,425,800 บาท)
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(จานวน 75,001,300 บาท)
4. แผนงานบูรณาการ จานวน 21,608,600 บาท
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(จานวน 21,608,600 บาท)
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงาน กศน.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงาน กศน. ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
1.1.1 กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ
1.1.2 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลาบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
1.1.3 สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สาหรับคนพิการ
1.1.4 โครงการสนับสนุ นเสื้ อผ้ าและอุปกรณ์ การเรียนส าหรับเด็ก และเยาวชนที่อาศั ย
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
1.1.5 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
1.1.6 โครงการจั ดการศึ กษาส าหรั บเด็ กและเยาวชนในถิ่ นทุ รกั นดาร เพื่ อสนองงาน
ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1.1.7 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด
1.1.8 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
1.2 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
1.2.1 กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
1.2.2 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
1.2.3 กิจกรรม : ติวเข้มเต็มความรู้
1.2.4 กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล
1.2.5 กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.

79

2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
2.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.1 กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนั บสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
3.1.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3.1.2 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน.
3.1.4 โครงการคลั งความรู้ กศน. เพื่ อการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิต (Thailand Knowledge
Portal : TKP)
3.1.5 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สาหรับคนพิการ
3.1.6 โครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร
สาหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
3.1.7 โครงการธนาคารขยะ กศน. ตาบล
3.1.8 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ขจรไกลทั่วหล้า "รา ยอ กี ตอ"
3.1.9 ปรับปรุงนิทรรศการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1.10 นิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานและอวกาศ
3.1.11 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
3.1.12 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก สานักงาน กศน.
3.1.13 โครงการพัฒนาสื่ อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่องานอาชีพ
3.2 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2.2 โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2.3 โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
3.2.4 โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้
3.2.5 โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชาชน
จังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4.1.1 โครงการความร่วมมื อการผลิ ตผู้ ดู แลผู้ สู งอายุ ระหว่ างกระทรวงศึ กษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข
4.1.2 โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย
จิต และสมองของผู้สูงอายุ
4.1.3 โครงการเพิ่ มพู นศั กยภาพและสานพลั งการสร้างความรอบรู้ให้ คนรุ่นใหม่ เตรียม
ความพร้อมในทุกมิติ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
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5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
5.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
5.1.1 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.1 โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา
6.1.1 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
6.1.2 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
6.1.3 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
รายละเอียดโครงการ กิจกรรมหลั ก เป้ าหมายการดาเนินงาน และงบประมาณ ได้ แสดงในตาราง
สรุปบัญชีแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) ดังปรากฏในส่วนที่ 4
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ กับ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ย.1 การสร้างความมั่นคง

ย.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาค ย.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
และความเท่าเทียมกันทางสังคม
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ย.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ย.5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
และยั่งยืน

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์
ย.2 การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ย.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ย.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

น.1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
น.2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

น.6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
น.7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาส
ในประชาคมอาเซียน
น.8 การพัฒนาและส่งเสริม
การใช้ ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม

น.4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

น.3 ความเหลื่อมล้้า
น.5 สาธารณสุข

น.9 การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

น.10 การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามทุจริต
และประพฤติชอบในภาครัฐ
น.11 กฎหมาย

ย.1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ

ย.2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน
การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ย.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ย.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ย.5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ย.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา

ย.1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ

ย.2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ย.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ย.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ย.5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ย.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา

ย.1 พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

ย.2 พัฒนาก้าลังคน การวิจัย
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ย.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

ย.4 สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา

ย.5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ย.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

ย.1 ด้านความมั่นคง

ย.2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ย.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ย.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ย.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายรัฐบาล

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

ยุทธศาสตร์ ศธ.
ปี 2563

ยุทธศาสตร์ สป.
ปี 2563

นโยบายและจุดเน้น กศน.
ปี 2562

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับ แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.

วิสัยทัศน์ สป.

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ สป.

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับ
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็น

เป้าประสงค์รวม

1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลผลิต/
โครงการสาคัญ
ของสานักงาน กศน.
ที่สอดคล้อง

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพ

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติและความรู้
ความเข้าใจวัฒนธรรม การเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ
(พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน
และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว)
3. เสริมสร้างกลไกการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หรือภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคง

1. เสริมสร้างทักษะกาลังแรงงานที่มี
ศักยภาพตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค (อาทิ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่)
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
เพื่อยกระดับทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา

1. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อและ
นวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้
การวัด ประเมินผล ให้สอดคล้องกับ
สังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
จิตสาธารณะ และความเป็นพลเมือง
3. พัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีทักษะการเรียนรู้
ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วม
และทางานร่วมกับผู้อื่นภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
5. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ
สะเต็ม ทวิศึกษา)

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
โอกาสทางการเรียนรู้ได้
อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ
2. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและ
ให้บริการประชาชน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค
และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน
และทันต่อการใช้งาน
3. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการเชื่อมโยง
ทุกระดับ ทุกพื้นที่ และพัฒนาภาคีเครือข่าย
ด้านการศึกษา
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่
ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอื้อต่อ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และ
สร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบ
7. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

โครงการ : บริหารจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการ : ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริง
ที่ถูกต้องด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุน
การแก้ปัญหา

โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

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

โครงการ : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
วิสัยทัศน์

คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะทีจ่ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของประชาชน ทุกกลุม่ เป้าหมายให้เหมาะสม
ทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และ
ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริม สนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุก
กับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้กบั ประชาชน

3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
นาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้พัฒนาประสิทธิภาพในการจัด
และให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและ
นวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อมุง่ จัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา
รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษา
ในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ
ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริม
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมือง
ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และมีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถ
คิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้ง
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัย
รักการอ่าน

5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
ในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้ง
การขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน

6. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถ
นาเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน

7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับ
การเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการ
ของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
9. บุคลากร กศน.ทุกประเภททุกระดับได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และการปฏิบัติงานตามสายงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยตามสิทธิที่กาหนดไว้
2. จานวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการ
3. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
4. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา)
5. จานวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่สูง และชาวไทยมอแกน ในพื้นที่ 5 จังหวัด 11 อาเภอ ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจากศูนย์การเรียนชุมชนสังกัด
สานักงาน กศน.
6. จานวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรูห้ นังสือและการพัฒนาทักษะชีวติ
7. จานวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
8. จานวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้
9. จานวน ครู กศน. ตาบล จากพื้นที่ กศน.ภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10. จานวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
11. จานวนผู้ผา่ นการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สงู อายุ
12. จานวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน
13. จานวนศูนย์การเรียนชุมชน กศน. บนพื้นที่สูง ในพื้นที่ 5 จังหวัด ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ร่วมกันในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตชด.
และ กศน
14. จานวนบุคลากร กศน. ตาบลที่สามารถจัดทาคลังความรู้ได้
15. จานวนบทความเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ ในระดับตาบลในหัวข้อต่าง ๆ
16. จานวนหลักสูตรหรือสื่อออนไลน์ที่ให้บริการกับประชาชน ทัง้ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชาทุกระดับ
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบั การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย
3. ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย
4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพได้
6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถนาความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย
8. ร้อยละของประชาชนกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ ตามจุดมุง่ หมายของกิจกรรมที่กาหนด ของการศึกษา
ตามอัธยาศัย
9. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรูเ้ พิ่มสูงขึ้น
10. ร้อยละของผู้สงู อายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต

นโยบาย
เร่งด่วน

ผลผลิต/
โครงการหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม
อย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริม
โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
5. สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพือ่ นบ้าน

1. ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีพ กศน.
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนให้รองรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
(First S - curve และ New S - curve)
2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก
3. พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอด
การผลิตและจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน.
ออนไลน์

1. สรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง
กับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้
2. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรูท้ ี่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาและกลุม่ เป้าหมาย
6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไป ด้านความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล
(Digital Literacy)
7. ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ทหารกองประจาการ รวมทั้งกลุม่ เป้าหมาย
พิเศษอื่น ๆ
8. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ
9. เตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าสู่
สังคมผู้สงู อายุทเี่ หมาะสมและมีคุณภาพ
10. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกให้กบั ประชาชน
ในชุมชน
11. ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชน
ในรูปแบบต่าง ๆ

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการ : บริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนใต้
1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2) โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
4) โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้
5) โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชาชน
จังหวัดชายแดนใต้

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : ส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องด้านการศึกษา เพือ่ สนับสนุน
การแก้ปัญหา
กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง
1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
3) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มบี รรยากาศและ
สภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
และการเรียนรูส้ าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ
1) จัดการศึกษานอกระบบ
2) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลาบากในเขตพื้นทีส่ ูงภาคเหนือ
3) สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ
4) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็ก และเยาวชนที่อาศัย
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
5) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
6) โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
7) โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
1) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข
2) โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย
จิต และสมองของผู้สูงอายุ
3) โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่
เตรียมความพร้อมในทุกมิติ

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการ : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
กิจกรรม : ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

1. ส่งเสริมให้มกี ารให้ความรู้กับประชาชน
ในการรับมือและปรับตัวเพือ่ ลดความเสียหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ
การสร้างสังคมสีเขียว
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

1. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัตริ าชการ
ให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2. นานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทางาน
ที่เป็นดิจิทลั มาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิตที่ 5 : ผู้รบั บริการการศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
1) จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
กิจกรรม : ติวเข้มเต็มความรู้
กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล
กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ : ขับเคลือ่ นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2) โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3) โครงการพัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน.
4) โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP)
5) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สาหรับคนพิการ
6) โครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สาหรับ
ผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
7) โครงการธนาคารขยะ กศน. ตาบล
8) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์ขจรไกลทั่วหล้า "รา ยอ กี ตอ"
9) ปรับปรุงนิทรรศการธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10) นิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานและอวกาศ
11) โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
12) โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก สานักงาน กศน.
13) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่องานอาชีพ

ส่วนที่ 4
งำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ตำมแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
และแผนงำนพื้นฐำน (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)

ตารางสรุปแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต
รวมงบประมาณทั้งหมด
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐสานักงาน กศน.

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
11,485,305,000
5,902,493,600
5,902,493,600

2. แผนงานพืน้ ฐาน

1,673,897,000

2.1 แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
3. แผนงานยุทธศาสตร์

1,673,897,000
869,836,000
804,061,000
3,887,305,800

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
1) โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
2) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

3,154,606,700
3,154,606,700
553,272,000
530,530,600
22,741,400

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 87

ตารางสรุปแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
4. แผนงานบูรณาการ
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
104,425,800
104,425,800
75,001,300
75,001,300
21,608,600
21,608,600

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 88

แผนงานบุคลากร
ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
หน่วย : บาท
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ สานักงาน กศน.

5,902,493,600

1. งบบุคลากร

5,680,480,100

1.1 เงินเดือนข้าราชการและส่วนควบเงินเดือน
1.2 เงินเดือนค่าจ้างประจาและส่วนควบเงินเดือน
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน

1,516,205,800
151,734,400
4,012,539,900
222,013,500

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 89

แผนงานพื้นฐาน
ตารางสรุปแผนงานพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณทั้งหมด
1) แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
1,673,897,000
1,673,897,000
869,836,000
804,061,000

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 90

ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพื้นฐำน (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานพื้นฐาน

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต-กิจกรรม/
โครงกำร/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท
ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ

872.2437

กิจกรรม : จัดกำรศึกษำนอกระบบ

869.8360

1. งบดำเนินงำน

2. งบลงทุน
- ครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงอาคารสถานที่
และอาคารอื่นๆ ของสานักงาน กศน.

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ลงทะเบียนเรียนในทุก
หลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง

1. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
(จานวน 756,675 คน)
2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรม
ที่สามารถนาความรู้ ความเข้าใจไป
ใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/
กิจกรรมที่กาหนด (ร้อยละ 80)

3. งบเงินอุดหนุน
3.1 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะ
ยากลาบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
กิจกรรมหลัก
มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในเขตพื้นที่
สูงภาคเหนือ จานวน 6,385 ทุน

เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่
กลุ่มเด็กชาวเขาพื้นที่สูงภาคเหนือ
นักเรียนทุกระดับที่ขาดปัจจัย
จานวน 6,385 คน
สนับสนุน และประสบสภาวะ
ยากลาบาก
ในเขตพื้นที่สูง ให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นพลเมือง
ที่ดที ี่มีคุณภาพเพื่อเป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและ
ประเทศชาติ

1) จานวนกลุ่มเด็กชาวเขาพื้นที่สูง
ภาคเหนือที่ได้รับทุนการศึกษา
(6,385 คน)
2) ร้อยละของผู้รับทุนมีอัตรา
การเรียนต่อเนื่องไม่ออกกลางคัน
(ร้อยละ 80)

ควำมสอดคล้อง
ระยะเวลำ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

4

17

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

นโยบำย รัฐบำล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

4

4

613.6918

138.9867

64.7011
33.7148 ต.ค. 62 - ก.ย.
63

กป.

12

2
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต-กิจกรรม/
โครงกำร/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท
ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ควำมสอดคล้อง
ระยะเวลำ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

นโยบำย รัฐบำล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

3.2 สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
การช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สาหรับคน
พิการ
กิจกรรมหลัก
สนับสนุนการให้บริการ สิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ

1) เพื่อให้ผู้เรียนคนพิการ
ผู้เรียนคนพิการ 9,000 คน
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน.
ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา
ตามบัญชี ข และ ค ที่กาหนดตาม
กฎกระทรวง
2) เพื่อให้ผู้เรียนคนพิการ
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน กศน.
มีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ และ
บริการอื่นใดทางการศึกษาสาหรับ
คนพิการที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ในการเรียนรูแ้ ละสามารถเรียนรู้
ตามแผนการเรียนรูร้ ายบุคคล
ได้อย่างครบถ้วน

จานวนผู้เรียนคนพิการที่ได้รับสิ่ง
อานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา
ตามความต้องการจาเป็นพิเศษ

18.0000 ต.ค. 62 - ก.ย.
63

ศกพ.

4

17

12

2

4

4

3.3 โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์
การเรียนสาหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ใน
ถิ่นทุรกันดาร
กิจกรรมหลัก
จัดซื้อ จัดหาเสื้อผ้า และอุปกรณ์
การศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาศัยในถิ่น
ทุรกันดาร

1) เพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียน
และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบในการ
ให้บริการการศึกษาของสานักงาน
กศน. ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
2) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีในการ
พระราชทานงบเป็นค่าเครือ่ งนุ่งห่ม
ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนใน
ศูนย์การเรียน

เด็กและเยาวชนที่อาศัยในถิ่น
ทุรกันดาร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ในการให้บริการการศึกษาของ
สานักงาน กศน. และมีคุณสมบัติ
ตามข้อกาหนด ได้รับการสนับสนุน
ค่าเสื้อผ้าและอุปกรณ์การศึกษา

11.2741 ต.ค. 62 - ก.ย.
63

ศกพ.

4

17

12

2

4

4

เด็กที่อยู่ในระบบการศึกษา
ภาคบังคับ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบอายุไม่เกิน 15 ปี และ/หรือ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับประถมศึกษา สาหรับเด็กวัย
เรียน
ที่ไม่ได้รับการศึกษา
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต-กิจกรรม/
โครงกำร/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

4. งบรำยจ่ำยอื่น

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท
ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ควำมสอดคล้อง
ระยะเวลำ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

นโยบำย รัฐบำล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

52.4564

4.1 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่
เกษตรธรรมชาติ
กิจกรรมหลัก
1) อบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้าง
แกนนาขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
2) ขับเคลื่อนการขยายผลเกษตร
ธรรมชาติระดับพื้นที่
3) อบรมผู้ตรวจสอบพื้นที่เพื่อการรับรอง
มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ
4) พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทาง
การเกษตรและทักษะการเผยแพร่ความรูอ้ ย่าง
มืออาชีพ
5) ฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูง
และหลักสูตรนักวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่ม ศฝช.
ผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มศูนย์
และ กศน.อาเภอ ให้มีความรูค้ วาม ฝึกพัฒนาอาชีพฯ/กศน.อาเภอ
เข้าใจและ
ทักษะด้านเกษตรธรรมชาติ ตลอดจน
มีประสบการณ์ดา้ นการวิจัยสูงขึ้น
2. เพื่อร่วมมือกันเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านเกษตรธรรมชาติ
3. เพื่อให้หน่วยงานที่มีความพร้อม
ร่วมกับ MOA ไทย รับรองมาตรฐาน
เกษตรธรรมชาติตามแนวทางเกษตร
ธรรมชาติและพัฒนามาตรฐานเกษตร
ธรรมชาติตามวิธีการที่กาหนดไว้
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
นาความรูด้ า้ นเกษตรธรรมชาติ การ
วิจัยทางด้านสังคมและ ชุมชนไป
พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาตามโครงการบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับ MOA
International Association มูลนิธิ
เกษตรธรรมชาติ MOA ศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ MOA และ
มูลนิธิเอ็มโอเอไทย (ร้อยละ 85)

1.3000 ต.ค. 62 - ก.ย.
63

ศฝก.

2

3

12

3

2

2

4.2 โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงาน
ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมหลัก
1) จัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้
ให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง/
ปรับปรุงอาคารเรียน ค่าพัฒนาครู ศศช. ค่าจ้าง
ครู ค่าทุนการศึกษาสาหรับครู ค่าสื่อและ
อุปกรณ์ทางการศึกษา ค่าพาหนะสาหรับครู ค่า
บริหารจัดการโครงการ ให้กับพื้นที่ กพด. 5
จังหวัดและสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

1. เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้าน ประชาชน เด็ก เยาวชนที่อาศัย
การศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป อยู่บนพื้นที่สูง และครู ศศช.
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน
ของพื้นที่โดยสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อ
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
3. เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานตาม
โครงการฯ มาถวายทอดพระเนตร
และรับแนวพระราชดาริในการพัฒนา
งานต่อไป
4. เพื่อพัฒนาครูในพื้นที่ทรงงานและ
พื้นที่สูงเขตรอยต่อ โดยจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์การ
ทางานของผู้ปฏิบัตงิ าน

1. ประชาชน เด็ก และเยาวชนใน
พื้นที่เป้าหมายได้รับบริการ
การศึกษาตลอดชีวิต จาก ศศช.
สังกัดสานักงาน กศน.จานวน 290
แห่ง
2. จานวน ศศช. ที่ได้รับสนับสนุน
การพัฒนาปัจจัยและทรัพยากร
ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ให้แก่ชาวไทยภูเขาและชาวไทยมอ
แกน ในพื้นที่ทรงงาน (5 จังหวัด 13
อาเภอ)
3. จานวนครูที่ปฏิบัตงิ านในพื้นที่สูง
14 จังหวัด ที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาเพิ่มพูนความรู้

41.4687 ต.ค. 62 - ก.ย.
63

กป.

4

17

12

2

4

4
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต-กิจกรรม/
โครงกำร/กิจกรรมหลัก
4.3 โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับ
การศึกษา มิตคิ วามรูค้ วามคิด
กิจกรรมหลัก
1) จัดทาเครือ่ งมือประเมินเทียบระดับ
การศึกษามิตคิ วามรูค้ วามคิด
2) ดาเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับ
การศึกษามิตคิ วามรูค้ วามคิด
3) ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ
4) ตรวจกระดาษคาตอบ
5) บริหารจัดการสอบ
6) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร
1. เพื่อยกระดับการศึกษาสาหรับ
ประชาชนที่อยู่นอกระบบ ให้สาเร็จ
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาการดาเนินงานประเมิน
เทียบระดับการศึกษาให้มีความ
โปร่งใส
ยุตธิ รรม ตรวจสอบได้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มอัตราเฉลี่ยในการจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากร
วัยแรงงาน

เป้ำหมำย
ของโครงกำร
ประชาชนอายุไม่ต่ากว่า
20 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
6,000 คน

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
1. จานวนผู้ผ่านการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ทาหน้าที่
เทียบระดับการศึกษาที่จัดให้มี
การประเมินเทียบระดับการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตสิ ่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

กิจกรรม : แก้ไขปัญหำพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา
พื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก
1) ส่งเสริมการรูห้ นังสือ
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท
ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ควำมสอดคล้อง
ระยะเวลำ

7.2800 ต.ค. 62 - ก.ย.
63

หน่วยงำนรับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

กท.

4

17

12

กป.

4

17

12

นโยบำย รัฐบำล

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

2

4

4

2

4

4

หลัก

เร่งด่วน

2.4077
เพื่อใช้กระบวนการศึกษานอกระบบ ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็น
46 บ้าน ในพื้นที่ 7 อาเภอ
กลไกขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ 3 จังหวัด
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดขี ึ้น
เหมาะสมกับบริบทชุมชน นาไปสู่
การพึ่งตนเอง
และเป็นรากฐานที่มั่นคงด้านการ
ป้องกันยาเสพติดของประเทศต่อไป

1. จานวนผู้รับบริการในพื้นที่
เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการ
รูห้ นังสือ
และการพัฒนาทักษะชีวิต (จานวน
14,264 คน)
2. ร้อยละของผู้รับบริการได้รับ
การส่งเสริมด้านการศึกษาที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดี
ขึ้น (ร้อยละ 80)

2.4077 ต.ค. 62 - ก.ย.
63
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต-กิจกรรม/
โครงกำร/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท
ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

952.0761

กิจกรรม : จัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

804.0610

1. งบดำเนินงำน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการ
การเรียนรูก้ ารศึกษาตามอัธยาศัย เรียนรูก้ ารศึกษาตามอัธยาศัย
(จานวน 9,800,000 คน)
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้า
ร่วมกิจกรรมที่มีความรูค้ วามเข้าใจ/
เจตคติ/ทักษะตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมที่กาหนด (ร้อยละ 80)

2. งบลงทุน
- ครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงอาคารสถานที่
และอาคารอื่นๆ ของสานักงาน กศน.
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรำยจ่ำยอื่น

4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
กิจกรรมหลัก
1) จัด ผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
2) จัด ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน และรายการ
ส่งเสริมความรูเ้ กี่ยวกับอาเซียน
3) ผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษาเพื่อคน
พิการ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในรูปแบบ
รายการวีดทิ ัศน์มีภาษามือ และหนังสือเบรลล์

เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา
อาชีพ การเรียนรูด้ า้ นภาษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน

1. ผลิตรายการวิทยุ
เพื่อการศึกษา จานวน 1,000
รายการ
2. ผลิตรายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา จานวน 130
รายการ
3. ผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
จานวน 26 รายการ และหนังสือ
เบรลล์เกี่ยวกับอาเซียน ไม่ต่ากว่า
1,500 หน้าเบรลล์

ควำมสอดคล้อง
ระยะเวลำ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

3

12

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

นโยบำย รัฐบำล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

3

3

597.6482
201.9582

0.0240
4.4306

4.4306 ต.ค. 62 - ก.ย.
63

ศท.

12

1
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต-กิจกรรม/
โครงกำร/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

กิจกรรม : ติวเข้มเต็มควำมรู้
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบผ่านทีวี
สาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้)
กิจกรรมหลัก
1) ประสานความร่วมมือกับอาจารย์และ
วิทยากรอาชีพที่มีชื่อเสียง ทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งสถาบันกวดวิชา
2) ผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ETV และ
สถานีโทรทัศน์อื่น
3) จัดกิจกรรมบันทึกรายการนอกสถานที่
4) ประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท
ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ควำมสอดคล้อง
ระยะเวลำ

หน่วยงำนรับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

4

17

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

นโยบำย รัฐบำล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

4

4

22.5000
1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับบริการ
ลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
ติวเข้มเต็มความรู้
ให้เกิดความเท่าเทียมกัน ทั้งในเมือง
และชนบท โดยให้นักเรียน นักศึกษา
ได้มีโอกาสเรียนรูจ้ ากครูและวิทยากร
ที่มีความรูค้ วามสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนารายการโทรทัศน์
ให้สามารถนาไปใช้เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ออกอากาศทางETV NBT และสถานี
วิทยุโทรทัศน์อื่น ๆ
3. เพื่อพัฒนารายการโทรทัศน์
สาหรับส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อประชาชนทุกช่วงวัย

1. จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับ
บริการติวเข้มเต็มความรู้
(จานวน 2,000,000 คน)
2. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาที่
ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรูเ้ พิ่ม
สูงขึ้น (ร้อยละ 80)

22.5000 ต.ค. 62 - ก.ย.
63

ศท.

12

2
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต-กิจกรรม/
โครงกำร/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

กิจกรรม : จัดสร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้ในระดับตำบล
การจัดกิจกรรมแหล่งการเรียนรูใ้ นระดับตาบล 1. เพื่อพัฒนา กศน.ตาบล/แขวง
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรูแ้ ละการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2. จัดสร้าง กศน.ตาบล เพื่อเป็น
กลไกขับเคลื่อนการดาเนินงาน
การศึกษา
ตลอดชีวิตในพื้นที่ที่มีคุณภาพ
3. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่หลากหลาย
สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของตนเอง

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

แหล่งการเรียนรูใ้ นระดับตาบลที่
มีความพร้อม
ในการให้บริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

1. จานวนแหล่งเรียนรู้
ในระดับตาบลที่มีความพร้อมในการ
ให้บริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษา
ตามอัธยาศัย (1,787 แห่ง)
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ
มีความพึงพอใจต่อ
การบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูก้ ารศึกษา
ตามอัธยาศัย (ร้อยละ 80)

กิจกรรม : สนับสนุนค่ำบริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
โครงการสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนค่าบริการเครือข่าย
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม
ตามอัธยาศัย
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูก้ ารศึกษาตามอัธยาศัย
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต และค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท
ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ควำมสอดคล้อง
ระยะเวลำ

81.9349
81.9349 ต.ค. 62 - ก.ย.
63

หน่วยงำนรับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

กผ.

4

17

12

กผ.

6

20

2

นโยบำย รัฐบำล

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

2

4

4

6

6

6

หลัก

เร่งด่วน

43.5802
1. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูก้ ารศึกษาตามอัธยาศัย
(จานวน 9,800,000 คน)
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้า
ร่วมกิจกรรมที่มีความรูค้ วามเข้าใจ/
เจตคติ/ทักษะตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมที่กาหนด (ร้อยละ 80)

43.5802 ต.ค. 62 - ก.ย.
63
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ส่วนที่ 5
งาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานยุทธศาสตร์

ตารางสรุปแผนงานยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

โครงการ/กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณทั้งหมด
1) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
- กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- กิจกรรม : พัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน.
- กิจกรรม : พัฒนาคลังความรู้ กศน.
- กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับคนพิการ
- กิจกรรม : ขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สาหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
- กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน สานักงาน กศน.
- กิจกรรม : จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้
- กิจกรรม : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
- กิจกรรม : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก
- กิจกรรม : พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
3,887,305,800
3,154,606,700
3,154,606,700
3,154,606,700
553,272,000
530,530,600
400,862,000
3,300,000
15,312,500
8,991,000
2,525,900
6,791,800
512,800
20,300,000
44,840,000
12,094,600
15,000,000
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กิจกรรม : พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- กิจกรรม : ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
22,741,400
22,741,400
104,425,800
104,425,800
104,425,800
75,001,300
75,001,300
75,001,300
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แผนงานยุทธศาสตร์

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4
ตาแหน่ง)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

3,154.6067

กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

3,154.6067

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ประกอบด้
1. ค่าหนังสืวอยเรียน
2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าจัดการเรียนการสอน

1. เพื่อให้ประชากร
ผู้เรียนการศึกษา
วัยแรงงานที่ไม่จบ
นอกระบบระดับ
การศึกษาภาคบังคับและ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน ได้รบั
ได้รบั บริการการศึกษา การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
นอกระบบระดับการศึกษา ตามสิทธิที่กาหนดไว้
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ จานวน 953,045 คน
2. เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รบั
การปรับพื้นฐาน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ

1. จานวนผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ได้รบั
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตามสิทธิที่กาหนดไว้
(953,045 คน)
2. ร้อยละของผู้ได้รบั การ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ที่เรียนต่อเนื่องตลอดภาค
เรียน (ร้อยละ 100)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

3,154.6067 ต.ค.62 - ก.ย.63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กผ.

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

4

17

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

12

2

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

4

4

431.2827
535.2785
2,188.0455
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ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

530.5306

กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

400.8620

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กิจกรรมหลัก
1) จัดการศึกษาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนในรูปแบบของกลุ่มสนใจ รูปแบบ
ชั้นเรียนวิชาชีพ และการต่อยอดอาชีพเดิม
2) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา
5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพ ได้แก่ เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม
พาณิชยกรรมและบริการ อาชีพ
สร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทางหรืออาชีพ
ช่างขั้นพื้นฐาน เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเชื่อม
ช่างก่อสร้าง ช่างประปา
ช่างไฟฟ้า ฯลฯ

1. เพื่อให้ประชาชน นาความรู้
ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้
2. เพื่อให้ประชาชน นาความรู้
ไปพัฒนาตนเอง และครอบครัว
ให้ดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
สอดคล้องตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ประชาชน
ผู้ได้รับการฝึกอาชีพในการรวมกลุ่ม
เพื่อนาความรู้ไปต่อยอดและพัฒนา
อาชีพในระดับชุมชน

ประชาชนทั่วไปที่อยู่
ในกลุ่มวัยแรงงาน
และกลุ่มเป้าหมาย
ตามนโยบายของ
รัฐบาล จานวน
445,402 คน

จานวนประชาชนที่ได้รับ
การฝึกอาชีพระยะสั้น
ที่สามารถประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้
(445,402 คน)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

400.8620 ต.ค.62 - ก.ย.63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กป.

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

3

11

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

12

1

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

3

3
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมหลัก
1) กาหนดกรอบการดาเนินงาน และ
เกณฑ์คัดเลือกครู กศน.
2) ทดสอบความรู้เบื้องต้นของผู้เข้ารับ
การอบรมเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
โดยสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงาน
ในการจัดโครงการอบรมครู กศน.
3) อบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
จานวน 45 วัน 270 ชั่วโมง

เพื่อสร้างครู กศน. ต้นแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
ที่สอดคล้องกับลักษณะการจัดการ
เรียนรู้การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒนา
ทักษะการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารกับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

3

11

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

2

2

3.3000
ครู และบุคลากร
1. ครู กศน. ตาบล จากพื้นที่
ทางการศึกษา
กศน.ภาค ได้รับการพัฒนา
สังกัดสานักงาน กศน. ศักยภาพด้านการจัดการ
จานวน 100 คน
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร (100 คน)
2. มีหลักสูตรหรือแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพ
ครู กศน.ตาบล ด้านการจัด
การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร อย่างน้อย
จานวน 1 หลักสูตร/โปรแกรม

3.3000 ต.ค.62 - ก.ย.63

กพ.

12

1
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กิจกรรม : พัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน.
โครงการพัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน.
กิจกรรมหลัก
1) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
2) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตัง้ ให้มีและเลือ่ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และ
วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
3) อบรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ สาหรับข้าราชการครู สายงานการสอน
4) พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา
5) เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสาหรับครู
ผูช้ ่วย
6) พัฒนาศักยภาพข้าราชการพลเรือนสามัญ
7) พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งตามสายงาน
8) อบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

3

11

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

2

2

15.3125
เพื่อให้บุคลากรทุกประเภท ทุกระดับ
ในสังกัดสานักงาน กศน. ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ

บุคลากรทุกประเภท
ทุกระดับ ในสังกัด
สานักงาน กศน.

จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงาน ตลอดจน
ความก้าวหน้าและมั่นคง
ในอาชีพ (2,288 คน)

15.3125 ต.ค.62 - ก.ย.63

กจ.

12

1
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กิจกรรม : พัฒนาคลังความรู้ กศน.
โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Thailand Knowledge Portal : TKP)
กิจกรรมหลัก
1) จัดระบบข้อมูลที่ได้มาจากชุมชน ผ่านระบบ API
ของ Google มาพัฒนาเป็น Knowledge Bank
2) พัฒนาบุคลากร กศน. ตาบลในเรื่องของ
การจัดทาคลังความรู้ การเขียนบทความเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับตาบลในหัวข้อต่าง ๆ
3) จัดทาคูม่ ือการดาเนินงาน คลังความรู้ กศน.
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

8.9910
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.ตาบลในการ 1. บุคลากร กศน. ตาบล
จัดทาคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนา
จานวน 7,400 คน
คุณภาพชีวิต
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
2. เพื่อจัดการระบบข้อมูลชุมชนมาพัฒนา
เป็นคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Knowledge Bank)
3. เพื่อจัดทาคูม่ ือการดาเนินงานในการจัดทา
คลังความรู้ กศน.

กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับคนพิการ
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
1. เพื่อให้ครูผู้สอนคนพิการมีความรู้ ครูผู้สอนคนพิการ
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับ และสามารถทาหน้าที่คัดกรอง
จานวน 300 คน
คนพิการ
เพื่อรับรองบุคคลของสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก
ว่าเป็นคนพิการ
1) จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนคนพิการ 2. เพื่อให้ครูผู้สอนคนพิการสามารถนา
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ผลการรับรองและข้อมูล
2) พัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับวิธีการใช้ จากการคัดกรองมาประกอบการ
แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
พิจารณาจัดทาแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลและการติดตามประเมินผล

1. จานวนบุคลากร กศน. ตาบล
ที่สามารถจัดทาคลังความรู้ได้
(7,400 คน)
2. จานวนคูม่ ือการดาเนินงาน
คลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (7,400 เล่ม)
3. จานวนบทความเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในระดับตาบลในหัวข้อ
ต่าง ๆ (37,000 บทความ)

ร้อยละของครูผู้สอนคนพิการ
ที่ผา่ นการอบรมมีความรู้และ
สามารถทาหน้าที่คัดกรอง
เพื่อรับรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่าเป็นคนพิการและ
สามารถนาผลการรับรองและ
ข้อมูลจากการคัดกรองมา
ประกอบการพิจารณาจัดทา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและการติดตาม
ประเมินผลได้ (ร้อยละ 80)

8.9910 ต.ค.62 - ก.ย.63

สทก.

3

11

12

1

3

3

2.5259
2.5259 ต.ค.62 - ก.ย.63

ศกพ.

4

17

12

2

4

4
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรม : ขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สาหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
โครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 1. เพื่อขยายผลโครงการนาร่อง
ประชาชนบนพื้นที่สงู
การฟัง-พูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร สาหรับ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง
5 จังหวัด สามารถ
ผู้ใหญ่บนพื้นที่สงู
พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับ ฟัง – พูดภาษาไทยได้
กิจกรรมหลัก
ผู้ใหญ่บนพื้นที่สงู ไปสู่พื้นที่ดาเนินงาน
1) ฝึกอบรมครูและบุคลากรผู้ดาเนินการ
ในพื้นที่ กพด. และพื้นที่ทรงงานอื่น
จัดกิจกรรม 3 หน่วยงาน
ใน 5 จังหวัด
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบนพื้นที่สงู
เชิงบูรณาการในชุมชน (กิจกรรมพัฒนาสังคม มีทักษะการฟัง พูดภาษาไทยเพื่อการ
และชุมชน)
สื่อสาร

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

จานวนประชาชนบนพื้นที่สงู
5 จังหวัด ที่ดาเนินการร่วมกัน
ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตชด.
และกศน. (887 แห่ง)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

6.7918
6.7918 ต.ค.62 - ก.ย.63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กพ.

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

4

17

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

12

2

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

4

4
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรม : พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน สานักงาน กศน.
โครงการธนาคารขยะ กศน.ตาบล
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจกรรมหลัก
จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
1) ฝึกอบรมแกนนานักศึกษา กศน.
เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นแกนนาอาสาสมัคร กศน.ตาบล
2. เพื่อรณรงค์และขยายผลการสร้าง
2) จัดตั้งธนาคารขยะ กศน.ตาบล
กระบวนการมีสว่ นร่วมของนักศึกษา
3) รณรงค์สง่ เสริมการจัดการขยะ
กศน.ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ในการจะนาไปสู่ชุมชนไร้ขยะ
และบูรณาการความร่วมมือในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

กิจกรรม : จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชนสามารถลด
ปริมาณขยะลงได้อย่าง
ยั่งยืน
2. มีธนาคารขยะ กศน.
ตาบล 70 แห่งเป็น
ต้นแบบ
3. มีนักศึกษา กศน.
ตาบลเป็นอาสาสมัคร
กศน.ตาบลตาวิเศษ
จานวน 1,250 คน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

1. จานวนอาสาสมัคร กศน.
ที่ผา่ นการอบรม (1,250 คน)
2. จานวน กศน. ตาบลที่
ดาเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ
กศน.ตาบล (70 แห่ง)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

0.5128
0.5128 ต.ค.62 - ก.ย.63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สนง.กศน.
จ.ชุมพร

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

5

18

6

4

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

10

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

5

5

20.3000

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชันย์
ขจรไกลทั่วหล้า "รา ยอ กี ตอ"

7.5000 ต.ค.62 - ก.ย.63 ศว.นราธิวาส

3

12

12

1

3

3

ปรับปรุงนิทรรศการธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.8000 ต.ค.62 - ก.ย.63

3

12

12

1

3

3

3

12

12

1

3

3

นิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานและอวกาศ

ศว.ตรัง

10.0000 ต.ค.62 - ก.ย.63 ศว.พิษณุโลก
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กิจกรรม : ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
1. เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
ด้านอาชีพ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ
กิจกรรมหลัก
ประชาชน
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
ด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ร่วมกับ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านอาชีพ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
กิจกรรม : จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาค
1. เพื่อยกระดับการศึกษาให้กับ
ตะวันออก สานักงาน กศน.
ประชาชน สามารถนาคุณวุฒิที่ได้รับไป
กิจกรรมหลัก
ต่อยอดในการประกอบอาชีพ
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
2. จัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถ
ตามความต้องการของประชาชน สร้าง
ในการแข่งขัน
อาชีพ สร้างรายได้ รองรับการพัฒนา
3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
เขตพื้นที่ EEC
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. เพื่อพัฒนาครู กศน. ให้มีความรู้และ
4. จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น ทักษะด้านดิจิทัลและทักษะที่จาเป็นไป
พื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออก
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโต
นักศึกษา กศน. พร้อมรองรับการพัฒนา
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เขตพื้นที่ EEC
6. เสริมสร้างการรับรู้แนวทางการจัดการศึกษา
รวมถึงการติดตาม และประเมินผล

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนทั่วไป

1. ประชาชน 8 จังหวัด
ในพื้นที่ภาคตะวันออก
(นครนายก ปราจีนบุรี
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด) จานวน 24,533 คน
2. ผูบ้ ริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงาน กศน.
จานวน 1,866 คน
3. แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน
87 แห่ง
4. สือ่ การเรียนรู้ และสือ่
ประชาสัมพันธ์ ใน
รูปแบบสือ่ ออนไลน์
จานวน 4 เรื่อง

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

จานวนประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ (37,120 คน)

1. ร้อยละของประชากรวัย
แรงงานที่ได้รับบริการการศึกษา
นอกระบบ
อย่างน้อยการศึกษาภาคบังคับ
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของประชาชนที่ผ่าน
การฝึกอบรมทักษะในการ
ประกอบอาชีพตามความต้องการ
(ร้อยละ 80)
3. ร้อยละของครู กศน. ที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ
ทักษะที่จาเป็นในการจัดการ
เรียนการสอน (ร้อยละ 80)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

44.8400
44.8400 ต.ค.62 - ก.ย.63

กป.

3

11

12

1

3

3

12.0946
12.0946 ต.ค.62 - ก.ย.63

กป.

3

11

12

1

3

3
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

กิจกรรม : พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตร
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
กิจกรรมหลัก
พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
สาหรับเรียนรู้แบบออนไลน์ สาหรับ
บุคคลทั่วไปและผู้พิการทางการได้ยิน
2. เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับเนื้อหา
ในหลักสูตรที่กาหนดไว้
3. เพื่อพัฒนาสื่อรูปแบบ รูปภาพ คลิป
อาร์ต คลิปเสียง วีดโี อ สาหรับ
หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

1) มีสื่อการเรียนรู้
หลักสูตรการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่องานอาชีพ ไม่น้อย
กว่า 30 วิชา
2) มีสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ที่ได้ตาม
มาตรฐาน SCORM
(Shareable Content
Object Reference
Model) ไม่น้อยกว่า
30 เรื่อง

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

จานวนสื่อการเรียนออนไลน์
หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
(ไม่น้อยกว่า 30 วิชา)

15.0000 ต.ค.62 - ก.ย.63

22.7414

กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

22.7414

1. เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม
มีความรู้ เข้าใจแนวคิด
ทฤษฎี หลักการต่าง ๆ
ในการประเมินผลโครงการ
และสามารถใช้เครื่องมือ
ทางสถิติได้
2. เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนา
มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้

บุคลากรสังกัด
สานักงาน กศน.
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระยะเวลา

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

กป.

3

11

12

กป.

1

1

12

นโยบาย รัฐบาล

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

1

3

3

5

1

1

หลัก

เร่งด่วน

15.0000

โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก
1) อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากร
กศน.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร
การประเมินผลโครงการ
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของครู กศน.
หลักสูตรเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้

ความสอดคล้อง
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จานวนบุคลากรสังกัด
สานักงาน กศน.
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วม
โครงการ (1,119 คน)

2.5053 ต.ค. 62 - ก.ย. 63
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก
1) ประชุมผู้บริหารกศน.จังหวัด
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
2) นิเทศ ติดตามประเมินผล โครงการ
พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อการรับทราบนโยบายและ
วางแผนงานโครงการกาหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน
2. เพื่อประสานการปฏิบัติงานและ
ขับเคลื่อนงานของกลุ่มสานักงาน
กศน.จังหวัดทั้ง 5 จังหวัด และ
สถานศึกษาขึ้นตรงให้เป็นไปตาม
แผนและเป็นแนวทางเดียวกัน
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ได้กาหนดไว้ในโครงการ
ของกลุ่มสานักงาน กศน.จังหวัดทั้ง
5 จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรง

เป้าหมายของโครงการ
บุคลากรสังกัด
สานักงาน กศน.
ที่ปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรสังกัด
สานักงาน กศน. ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วม
โครงการ (100 คน)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

0.8750 ต.ค. 62 - ก.ย. 63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กป.

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

1

1

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

12

5

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

1

1
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
กิจกรรมหลัก
1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา
กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้
2) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.
สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอาเภอ
3) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.
สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด
4) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.
สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับกลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

1. เพื่อเสริมสร้าง ความสามัคคี
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในหมู่คณะ
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2. เพื่อพัฒนาทักษะการกีฬา
ส่งผลต่อการไปเป็นนักกีฬาอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและ
ครอบครัว
3. เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
กีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้

เยาวชนนอกระบบ
ชายแดนใต้

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษา
จังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรมหลัก
1) ค่ายฝึกประสบการณ์ภาษาสู่การ
ประกอบอาชีพ
2) ประกวด “การใช้ภาษาเพื่อพัฒนา
ตนเองสู่อาชีพ”
3) ฝึกภาษาเพื่อการสื่อสาร

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
สู่การพัฒนาอาชีพ
ในพื้นที่ 5 จังหวัด
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ
ชายแดนภาคใต้
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันใช้ชีวิต
ร่วมกันให้เกิดสังคมสันติสุข
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้
ภาษาในการพัฒนาตนเองสู่อาชีพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
จานวนเยาวชนนอกระบบ
ชายแดนใต้ที่เข้าร่วมโครงการ
(2,500 คน)

จานวนประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ที่เข้าร่วมโครงการ
(15,670 คน)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

2.2500 ต.ค.62 - ก.ย.63

กป.

1

1

12

5

1

1

11.3000 ต.ค.62 - ก.ย.63

กป.

1

1

12

5

1

1
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชาชน
จังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่
2) อบรมให้ความรู้ด้านเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ตามแนวชายแดนเกิดความรู้
ความเข้าใจ และความตระหนัก
หลักปรัชญาของเกษตรพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
ให้กับประชาชนตามแนวชายแดน
ในระดับพื้นที่
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

เป้าหมายของโครงการ
ประชาชน เยาวชน
นักศึกษา กศน.
ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
จานวนประชาชน เยาวชน
นักศึกษา กศน. ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เข้าร่วมโครงการ (833 คน)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

5.8111 ต.ค. 62 - ก.ย. 63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กป.

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

1

1

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

12

5

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

1

1
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แผนงานยุทธศาสตร์

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

104.4258

กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

104.4258

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแล เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีภาวะพึ่งพิง หลักสูตร
และกระทรวงสาธารณสุข
420 ชั่วโมง
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร
420 ชั่วโมง ร่วมกับสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ สถานพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาชนทั่วไปที่มี
จานวนประชาชนทั่วไป
ความประสงค์จะ
ที่เข้ารับการอบรม
ประกอบอาชีพ “ดูแล
จานวน 6.800 คน
บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง”
จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
มีใบรับรองแพทย์ในเรื่อง
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวง
สาธารณสุขหรือ
สานักงานหลักประกัน
สุขภาพ
แห่งชาติ จานวน 6,800
คน

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

13.4400 ต.ค.62 - ก.ย.63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศกพ.

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

3

11

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

12

1

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

3

3
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการ
ทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
1) จัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ถอดบทเรียน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในเป้าหมาย ทิศทาง และ
แนวทางการบูรณาการความร่วมมือใน
การผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
2) จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
จัดและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อคงพัฒนาการ
ทางกาย จิต และสมอง
ให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มติด
สังคม

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
จานวนผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ที่เข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษาตลอดชีวิต
(800,000 คน)
ในรูปแบบที่หลากหลาย
ซึ่งจัดในห้องสมุด
ประชาชน บ้านหนังสือ
ชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ
ศูนย์การเรียนประจาตาบล

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

80.9858 ต.ค.62 - ก.ย.63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศกพ.

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

3

11

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

12

1

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

3

3
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลัง
การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่
เตรียมความพร้อมในทุกมิติ
กิจกรรมหลัก
1) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ในลักษณะ
Project
Base Learning และ Campaign
2) ประสานและจัดกระบวนการ
เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนักในความสาคัญของการ
เตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ
เพื่อสร้างการรับรู้
ความเข้าใจ และ
ความตระหนัก
ในความสาคัญ
ของการเตรียมความ
พร้อมคนรุ่นใหม่ให้
เกิดขึ้นแก่ผู้รบั ผิดชอบ
กลุ่มเป้าหมาย
ในสถานศึกษาและ
กลุ่มประชาชนทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ
1) บุคลากรใน
สถานศึกษาทั้งในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มี
การจัดการศึกษา
2) ประชาชนทั่วไป
จานวน 655 คน

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมสร้างความรอบรู้
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา
(ร้อยละ 40)
2. ร้อยละของรายการที่ผลิต
เพื่อส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมยามสูงอายุ
(ร้อยละ 20)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

10.0000 ต.ค.62 - ก.ย.63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศกพ.

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

3

11

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

12

1

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

3

3
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ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

75.0013

กิจกรรม : ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

75.0013

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
กิจกรรมหลัก
1) จัดอบรมประชาชนใน 2 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตร Digital Literacy และ
Digital Commerce
2) ประกวดการค้าออนไลน์ดีเด่น
ระดับจังหวัด
3) มอบโล่เชิดชูเกียรติการค้า
ออนไลน์ดีเด่นระดับประเภท

เพื่ออบรมประชาชน
ประชาชนทั่วไป
ให้มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและ
การใช้เครื่องมือดิจิทัล
ต่าง ๆ สามารถค้าขาย
ออนไลน์ และสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

จานวนประชาชน
ที่ผ่านการอบรมจาก
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
(186,605 คน)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

75.0013 ต.ค.62 - ก.ย.63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กผ.

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

3

11

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

12

1

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

3

3
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ส่วนที่ 6
งาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานบูรณาการ
ตารางสรุปแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการ (ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต)
รวมงบประมาณทั้งหมด
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
3) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
21.6086
21.6086
21.6086
21.6086
13.7894
2.9700
4.8492
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แผนงานบูรณาการ

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถกู ต้องด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

1

1

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

1

1

21.6986

กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ
กิจกรรมหลัก
1) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ
2) ส่งเสริมทักษะอาชีพการมีงานทา
3) ส่งเสริมมุมเรียนรู้ตน้ แบบการรักการ
อ่านในสถาบันศึกษาปอเนาะ
4) 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา
5) ค่ายบริหารจัดการขยะในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ
6) อบรมผู้ดแู ลสุขภาวะ (มามา) และครู
กศน. ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

1. เพื่อส่งเสริมทักษะ
อาชีพการมีงานทา
2.เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้สามารถจัดการศึกษา
และจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สถาบันศึกษาปอเนาะ
4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้มีทักษะ
การเข้าสังคมและ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ
5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนในสถาบัน
ปอเนาะเกิดการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะ

1. สถาบันศึกษาปอเนาะ
จานวน 389 แห่ง
ได้รับการส่งเสริมเป็น
แหล่งเรียนรู้การศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย รวมถึงการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสูตร กศน.
2. สถาบันศึกษาปอเนาะ
มีการพัฒนาผ่านกิจกรรม
1 ปอเนาะ 1 โครงการ
พัฒนา
3. นักศึกษาในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ ได้รับ
การส่งเสริมทักษะอาชีพ

1. จานวนนักศึกษาปอเนาะ
ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
และมองเห็นช่องทาง
การประกอบอาชีพ
(8,960 คน)
2. ร้อยละของนักศึกษา
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
สามารถประกอบอาชีพ
เพื่อเสริมรายได้ให้กับ
ครอบครัว และนาความรู้
ไปพัฒนาให้สถานที่เรียนรู้
มีสภาพที่ดขี ึ้น (ร้อยละ 80)

13.8794 ต.ค.62 - ก.ย.63

กป.

12

5
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
กิจกรรมหลัก
1) เสริมสร้างทักษะชีวิต โดยการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกงาน และปรับพฤติกรรมนักเรียน
2) จัดกระบวนการเรียนรู้ฝกึ ทักษะ
อาชีพระยะสั้นและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3) ส่งเสริมการเรียนรู้คู่อาชีพเพื่อ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน
4) พระดาบสเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน.
บริการประชาชน
5) พัฒนาคุณภาพการศึกษา
6) สรุปและรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนโรงเรียนพระดาบส
กลุ่มเสี่ยงผู้ได้รับ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบและ
ผู้ดอ้ ยโอกาส ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อการ
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับตนเอง ครอบครัว
และชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
กลุ่มเสี่ยงผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบและ
ผู้ดอ้ ยโอกาส มีความ
สามัคคีเกิดความปรองดอง
และอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมอย่างสันติสขุ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เรียนที่เข้ารับการ
ฝึกอาชีพ (120 คน)
2. ร้อยละของผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ
มีประสบการณ์ สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง
พัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้
กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
(ร้อยละ 85)
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตรฯ มีความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ
มีรายได้ และนาความรู้ที่ได้รับ
ไปศึกษาต่อในระดับที่สงู กว่า
(ร้อยละ 100)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

2.9700 ต.ค. 62 - ก.ย. 63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กป.

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

1

1

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

12

5

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

1

1
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/
กิจกรรมหลัก
โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
กิจกรรมหลัก
1) กิจกรรมค่ายลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
ระดับสถานศึกษา
2) กิจกรรมลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนในจังหวัดชายแดน
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
ภาคใต้
ทักษะองค์ความรู้ตาม
กระบวนการลูกเสือ และ
ปลูกฝังค่านิยมความรัก
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมาย มีการ
พัฒนาทักษะชีวิต รู้จัก
สิทธิและหน้าที่ สร้างจิต
สาธารณะ บาเพ็ญ
ประโยชน์และจิตอาสาใน
รูปแบบลูกเสือ กศน.
3. เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การศึกษาและพัฒนาการ
เรียนรู้คณ
ุ ลักษณะและ
ทักษะที่จาเป็นอย่างรอบ
ด้านโดยเน้นทักษะชีวิต

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด
1. จานวนเยาวชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วม
โครงการ (3,520 คน)
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับทักษะองค์ความรู้
ตามกระบวนการลูกเสือ และ
ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย(์ ร้อย
ละ 80)
3. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
มีการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จัก
สิทธิและหน้าที่
สร้างจิตสาธารณะ
บาเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา
ในรูปแบบลูกเสือ กศน. (ร้อย
ละ 80)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท
ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ความสอดคล้อง
ระยะเวลา

4.8492 ต.ค.62 - ก.ย.63

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กป.

ยุทธ์ฯ
20 ปี

แผน
แม่บท

1

1

แผน
แผนฯ 12
ปฏิรูปฯ

12

5

นโยบาย รัฐบาล
หลัก

เร่งด่วน

ยุทธฯ
ศธ.

ยุทธฯ
สป.

1

1
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ส่วนที่

7

ตารางสรุปบัญชีแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร)

ประกอบด้วย
1) ตารางสรุปรายละเอียดโครงการ (พัฒนาคุณภาพการศึกษา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
2) โครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางสรุปรายละเอียดโครงการ (พัฒนาคุณภาพการศึกษา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง)
ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง
หน่วยตรวจสอบภายใน
1 โครงการตรวจสอบการดาเนินงานการจ่ายเงิน
ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

4,439,286

14,093,362

11,387,529

7,727,828

37,648,005

100,000

100,000

50,000

250,000

1. วางแผนการตรวจสอบโดยการกาหนด หน่วยงานในสังกัดสานักงาน กศน.
ประเด็นวัตถุประสงค์ขอบเขตและแนว ที่เป็นหน่วยงานผู้เบิก
ทางการตรวจสอบ
จานวน 110 แห่ง
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยการรวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์และประเมินผล
สรุปประเด็นข้อตรวจพบและบันทึกข้อมูล
3. รายงานผลการปฏิบัติงานโดยการ
รวบรวมและคัดเลือกข้อมูล สรุปผลและ
จัดทารายงาน
4. ติดตามผลโดยการวางแผนและ
ดาเนินการติดตามผลรายงานผลการ
ติดตาม

-

172,340
1.ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
2.สื่อมวลชนสัญจร
3.จัดทาเอกสารจดหมายข่าว กศน.
4.ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์
5.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาคัญ
ผ่านสื่อออนไลน์/ดิจิทัล
6.อบรมพัฒนา "เครือข่ายสื่อสาร
องค์กร กศน."

1. บุคลากร กศน.
2. ผู้รับบริการงาน กศน.
3. หน่วยงานภาคีเครือข่าย
4. ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
5. บุคบากรในสังกัดสานักงาน กศน.
ที่รับผิดชอบงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 1

-

กลุ่มเลขาธิการกรม
1 โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

งบประมาณรายไตรมาส

172,340

100,000

1,882,140
1,258,140

100,000

809,680
809,680

50,000

759,840
759,840

250,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.6

ตสน.

ย.4

กล.

3,624,000
3,000,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการวันคล้ายวันสถาปนา สานักงาน กศน. ประจาปี 1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ผู้บริหาร บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ
2563
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ
ภาคีเครือข่าย จานวน 300 คน
3. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สานักงาน
กศน.
4. พิธีมอบโล่รางวัล
5. มอบของที่ระลึกและสูจิบัตร

-

195,000

-

-

195,000

ย.6

กล.

3 โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ ประจาปี 2563

-

429,000

-

-

429,000

ย.6

กล.

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2. จัดการอบรมให้แก่บุคลากร

บุคลากรกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง
จานวน 60 คน

กลุ่มการคลัง
1 โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
บัญชี พัสดุในระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

43,680
จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน
การบัญชีและพัสดุประจาสานักงาน
ทั่วประเทศ

2 โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง
จัดประชุม/ศึกษาดูงาน
ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

752,880

43,680

43,680

883,920

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชี และพัสดุ ทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาคในสังกัดสานักงาน กศน.
จานวน 350 คน

-

709,200

-

-

709,200 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กค.

คณะทางานลดใช้พลังงานไฟฟ้า
และน้ามันเชื้อเพลิงของ
สานักงาน กศน. จานวน 70 คน

43,680

43,680

43,680

43,680

174,720 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กค.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

กลุ่มการเจ้าหน้าที่
1 โครงการการดาเนินงานตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

178,925
1. ประชุมชี้แจงบุคลากร/คณะทางาน
2. ประชุมกาหนดกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานตามรับรองการปฏิบัตริ าชการ
และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
3. ประชุมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับส่วนราชการ
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับส่วนราชการ
5. ประชุมกาหนดกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานตามรับรองการปฏิบัตริ าชการ
และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
6. ประชุมจัดทากระบวนการหลักของ
สานักงาน กศน.
7. ประชุมจัดทาตัวชี้วัดการประเมิน
พนักงานราชการ
8. ประชุมติดตามผลการปฏิบัตริ าชการ
ตามคารับรองปฏิบัตริ าชการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/คณะทางาน
จานวน 50 คน

1,500

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1,275,775

1,147,715

1,509,585

33,200

30,500

138,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4,112,000
203,200 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กจ.
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ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ขอรับการประเมินผลงาน
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่
ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน
2552 จานวน 70 ราย ดาเนินการดังนี้
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
(2) จัดส่งผลงานทางวิชาการให้
กรรมการอ่าน
(3) จัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ขอรับการประเมิน
กรณี ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ ตามหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลงวันที่
1สิงหาคม 2556 จานวน 10 ราย
ดาเนินการดังนี้
- โอนเงินงบประมาณให้สานักงาน ก.ค.ศ.

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ขอรับการ
ประเมินผลงาน ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว
17ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
จานวน 70 ราย
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ขอรับการ
ประเมินผลงาน ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 กรณี
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ จานวน 10 ราย

80,925

157,225

80,925

80,925

400,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กจ.

3 โครงการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคล
สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตาแหน่งประเภท 2. จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน
วิชาการ ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ ของ ผลงาน
สานักงาน กศน.

บุคคลที่ผ่านการคัดเลือก
เพื่อประเมินให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น จานวน 70 ราย

70,000

70,000

70,000

117,860

327,860 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กจ.

4 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย
สุขภาพจิตบุคลากร กศน.

ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการในสังกัด
กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง
จานวน 35 คน

-

20,000

233,000

-

253,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กจ.

2 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
ชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ของสานักงาน กศน.

อบรม/ฝึกปฏิบัติ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก

ที่

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
สานักงาน กศน.

1. ประชุมคณะกรรมการ
2. ดาเนินการคัดเลือก
3. ประกาศผลพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสานักงาน
กศน. จานวน 10 คน

-

-

68,500

-

68,500 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กจ.

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและราชการใส
สะอาดของสานักงาน กศน.

1. ประกวดจัดทาสื่อมัลติมีเดียต่อต้าน
การทุจริต
2. พัฒนาบุคลากรสังกัดกลุ่ม/ศูนย์
ส่วนกลางและข้าราชการครูบรรจุใหม่
ปี 2563 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม

1. หน่วยงาน/สถานศึกษา
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สถานศึกษาขึ้นตรงในสังกัด จานวน
1,055 แห่ง
2. บุคลากรในสังกัด กลุ่ม/ศูนย์
ส่วนกลาง จานวน 100 คน ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในปี พ.ศ. 2562
จานวน 52 คน และข้าราชการครู
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งปี 2563
จ1.านวน
เจ้าหน้200
าที่รคน
ะดับผู้บริหาร

-

-

558,190

200,000

758,190 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กจ.

-

842,850

-

846,300

1,689,150 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กจ.

7 โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากร และ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง
การขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ กฎเกณฑ์
ของสานักงาน กศน.
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

และระดับปฏิบัติของสานักงาน
กศน.จังหวัด/อาเภอในเขตภาคใต้
จานวน 179 คน และภาคะวันออก
เฉียงเหนือ จานวน 180 คน
2. วิทยากร 8 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

8 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการส่งเสริมการเรียนรู้
“กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้”

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะกรรมการอานวยการ
ปฏิรูปการส่งเสริมการเรียนรู้
2. ประชุมคณะทางานประจาศูนย์
ขับเคลื่อนกฎหมายและการปรับปรุง
โครงสร้าง
3. ประชุมจัดทาร่างกฎหมายลาดับรองที่
ออกตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
เรียนรู้ พ.ศ. ....
4. ภาคีเครือข่ายศึกษาดูงานการส่งเสริม
การเรียนรู้ในพื้นที่
5. เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
เรียนรู้โดยจัดพิมพ์กฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และเผยแพร่ผ่านสื่อ
ดิจิทัล

เป้าหมาย
1. คณะกรรมการอานวยการ จานวน
55 คน
2. คณะทางาน จานวน 30 คน
3. ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จานวน
10 คน

กลุ่มแผนงาน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

26,500

1,237,160

ไตรมาส 3

152,500

1,672,800

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

106,600

827,040

126,500

-

ความสอดคล้อง

412,100 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กจ.

3,737,000

1 โครงการพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรภายใต้
สังกัดสานักงาน กศน.

นักวิชาการคอมพิวเตอร์/นัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ/หรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้สังกัด
สานักงาน กศน จานวน 80 คน

-

-

681,040

-

681,040

ย.3

กผ.

2 โครงการจัดหาระบบป้องกันไวรัสประเภทองค์กร

จัดหาระบบป้องกันไวรัสประเภทองค์กร

ระบบป้องกันไวรัสประเภทองค์กร 1
ระบบ

-

350,000

-

-

350,000

ย.3

กผ.

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ของสานักงาน กศน.

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ สานักงาน กศน.
จานวน 5 ภาค

1. บุคลากรของสานักงาน กศน.
กศน.อาเภอ และกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง
จานวน 313 คน
2. คณะผู้จัด จานวน 14 คน

735,320

-

-

-

735,320 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กผ.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

4 โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ประชุมจัดทารายงานผลการประเมิน
โครงการ 3 โครงการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
2. ประชุมการติดตามประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัดสาคัญตาม
แผนปฏิบัติราชการ และโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
3. จัดจ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการ
ดาเนินงานสานักงาน กศน. ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
4. ประชุมจัดทารายงานผลการติดตาม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด
สาคัญ ตามแผนปฏิบัติการ และโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
5. ประชุมตรวจติดตามการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมสาคัญ ตามนโยบาย/
ข้อสั่งการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. บุคลากร กองแผนงาน
จานวน 30 คน
2 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องโครงการต่างๆ
จานวน 34 คน

5 โครงการพัฒนาด้านแผนงานการศึกษานอกระบบและ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ 1. บุคลากรด้านแผนงาน
การศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและ
จานวน 153 คน
แผนการปฏิรูปประเทศ (ระบบ
2. คณะทางาน จานวน 10 คน
eMENSCR) สานักงาน กศน.
2. อบรมเพื่อพัฒนาการดาเนินงาน
ด้านแผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

333,000

271,000

16,000

-

620,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กผ.

88,840

648,800

-

-

737,640 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กผ.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6 โครงการสังเคราะห์ผลการดาเนินงานโครงการขยายผล 1. จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒ/ิ ที่ปรึกษาอิสระ
การสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2. สังเคราะห์ผลการดาเนินงานโครงการ
2562 ของสานักงาน กศน.
ขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สานักงาน กศน.
3. จัดพิมพ์เอกสารรายงานผล และจัดส่ง
ให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด

1. ต้นฉบับเอกสารรายงานผลฯ ที่มี
คุณภาพถูกต้องตามหลักวิชาการ
จานวน 1 เล่ม พร้อมสาเนา จานวน
4 เล่ม
2. สาเนาเอกสารรายงานผลฯ ที่
จัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
จานวน 1,200 เล่ม

60,000

-

130,000

-

190,000

ย.4

กผ.

7 โครงการพัฒนาเว็บไซต์สานักงาน กศน. เพื่อเผยแพร่
ข่าวสาร กิจกรรม และองค์ความรู้ ภาคภาษาอังกฤษ

1. จัดหารูปแบบ/โครงสร้างสาหรับ
ทาเว็บไซต์รูปแบบใหม่เป็นภาษาอังกฤษ
2. จัดทาข้อมูลและรูปภาพประกอบ
เว็บไซต์สานักงาน กศน. ภาคภาษาอังกฤษ
3. ลงข้อมูลในรูปแบบหน้าเว็บไซต์
แบบใหม่ที่ร่างไว้
4. เผยแพร่รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์
สานักงาน กศน. ภาคภาษาอังกฤษ

ผู้สนใจทั่วไปและองค์กรต่างประเทศ
รวมถึงบุคลากรของสานักงาน กศน.
ที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร
ภาคภาษาอังกฤษ

20,000

-

-

-

20,000

ย.6

กผ.

9 โครงการจัดทาหนังสือสรุปผลความร่วมมือกับหน่วยงาน 1. รวบรวมข้อมูลความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ประจาปี 2560 – 2562
หน่วยงานต่างประเทศของสานักงาน กศน.
ปีงบประมาณ 2560 - 2562
2. จัดทาหนังสือสรุปผลความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศ ประจาปี 2560 –
2562

ต้นฉบับหนังสือสรุปผลความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างประเทศ ประจาปี
2560 – 2562
และจัดพิมพ์ จานวน 10 เล่ม

-

-

-

-

-

ย.6

กผ.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

10 โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ สานักงาน
กศน. ภาคภาษาอังกฤษ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์สานักงาน กศน. และ
กศน.ตาบล
2. ประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนการ
จัดทาบทวีดิทัศน์
3. จัดทาวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สานักงาน
กศน. และ กศน.ตาบล

1. วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์สานักงาน
กศน. ภาคภาษาอังกฤษ จานวน 1
เรื่อง
2. วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ กศน.
ตาบล ภาคภาษาอังกฤษ จานวน 1
เรื่อง

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 1. ประชุมปฏิบัติการจัดทาคู่มือการอบรม
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557
พัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557
2. ประชุมปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้
การดาเนินงาน ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557
3. ประชุมปฏิบัติการจัดทาแนวทางการ
พัฒนาการดาเนินงาน ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

391,088
1. คู่มือการอบรมการอบรมหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทยพุทธศักราช 2557 จานวน 1 ชุด
2. องค์ความรู้การดาเนินงานตามหลักสูตร
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557
จานวน 1 ชุด
3. แนวทางการพัฒนาการดาเนินงาน
ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช
2557 จานวน 1 ชุด
4. รายงานผลการดาเนินงานการอบรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทยพุทธศักราช 2557
จานวน 1 ชุด
5. รายงานผลการดาเนินงาน ตามหลักสูตร
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557
จานวน 1 ชุด
6. ครู กศน. ผ่านการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครู กศน. ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย
พุทธศักราช 2557

403,000

2,027,338
-

ไตรมาส 3

165,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

1,363,319
17,500

-

326,255
17,500

403,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.6

กผ.

ย.3

กพ.

4,108,000
200,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

2 โครงการเทียบระดับการศึกษา กศน.

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมปฏิบัติบรรณาธิการแนวทาง
การดาเนินงานเทียบระดับการศึกษา
2. ประชุมสัมมนาโปรแกรมเทียบระดับ
การศึกษา

3 โครงการพัฒนาการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแนวทาง
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
ทางการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ประจาปีงบประมาณ 2563
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินงาน
และการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดตาม
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
4. ลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผล
การนามาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไปใช้ในสถานศึกษา

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. สถานศึกษาที่ทาหน้าที่เทียบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง
ได้รับการพัฒนาการดาเนินงานเทียบ
ระดับการศึกษา
2. บุคลากรของสถานศึกษาสังกัด
สานักงาน กศน. มีความรู้ความ
เข้าใจหลักเกณฑ์แนวทางใช้ในการ
ดาเนินงานเทียบระดับการศึกษา

-

23,240

376,760

-

400,000

ย.3

กพ.

1. มีเอกสารแนวทางทาง
การดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ต้นฉบับ) จานวน 1 ชุด
2. มีการจัดกิจกรรม
เพื่อการศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
3. รายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการนามาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยไปใช้ในสถานศึกษา
จานวน 1 ชุด

-

434,880

128,520

36,600

600,000

ย.3

กพ.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. ประชุมพัฒนาหลักเกณฑ์และรูปแบบ
การจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช.
2. ประชุมบรรณาธิการหลักเกณฑ์และ
รูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช.
3. ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
จัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. ที่สอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมาย
4. ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมงาน
ทะเบียนฯหลักสูตร ปวช.

1. คู่มือหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
2. รูปแบบการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่ม
ของผู้เรียน
3. สื่อการเรียนการสอนรูปแบบดิ
จิตัลตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
4. เอกสารติดตามผลการจัด
การศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ

100,000

200,000

100,000

-

400,000

ย.3

กพ.

5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ กศน. ประจาปีงบประมาณ 2563

1. จัดทาแนวทางการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทาแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนออนไลน์
ตามหลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. แนวทางการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. แนวทางการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นการเรียนออนไลน์
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

75,000

75,000

150,000

-

300,000

ย.3

กพ.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

6 โครงการพัฒนาสื่อหนังสือเรียน กศน. เพื่อส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ ปีงบประมาณ 2563

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหนังสือ 1. หนังสือเรียน กศน. มีความถูกต้อง
เรียน กศน.รายวิชาบังคับ
ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหนังสือ เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพสาหรับ
เรียน กศน.รายวิชาเลือกบังคับ
สถานศึกษาในการนาไปใช้
ประกอบการเรียนการสอน
2. กลุ่มเป้าหมายมีหนังสือเรียนที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ที่
ถูกต้องตามหลักวิชา มีความยากง่าย
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
3. สื่อการเรียนรู้มีคุณภาพ ถูกต้อง
เหมาะสมกับผู้ใช้ในทุกระดับ
การศึกษา

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช.....

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการ
(ร่าง) หลักสูตร ฯ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาคู่มือ
การดาเนินงานหลักสูตร ฯ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติจัดทาแนวทาง
การเทียบโอน

1. มีหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ที่ดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผู้เรียน ชุมชนและการผลิต
กาลังคนสอดคล้องเหมาะสมกับ
แนวทางของการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล
2. มีรูปแบบ/แนวทางการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรและสถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

500,000

-

-

500,000

ย.3

กพ.

84,975

179,875

165,025

70,125

500,000

ย.3

กพ.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารสาหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตาม
พระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ติดตามผลการดาเนินโครงการในพื้นที่
ระดับภาค

1. ประชาชนบนพื้นที่สูง มีทักษะ
การฟัง การพูดภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารได้
2. ครู กศน. ผ่านการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครู กศน. ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการ
สื่อสารสาหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง
3. รายงานผลการดาเนินงานการ
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด
ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสาหรับ
ผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง

-

-

90,000

-

90,000

ย.3

กพ.

9 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพ

1. ประชุมปฏิบัติการพิจารณาหลักสูตร
การจัดการศึกษาอาชีพ
2. ประชุมปฏิบัติการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ
3. จัดทาโปรแกรมคลังหลักสูตรการจัด
การศึกษาอาชีพ
4. ติดตามประเมินผล

1. มีหลักสูตรการศึกษาอาชีพ กศน.
ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด
2. มีผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาอาชีพ
กศน. ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด
3. มีคู่มือ/แนวทางการจัดการศึกษา
อาชีพ กศน. จานวน 1 ชุด

60,100

219,900

10,000

10,000

300,000

ย.3

กพ.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

10 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

1. ประชุมปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือ
ติดตามการประเมินระดับการรู้หนังสือ
ของนักศึกษา กศน.
(การอ่านออกเขียนได้)
2. ประชุมปฏิบัติการติดตามการประเมิน
ระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
(การอ่านออกเขียนได้)
3. จัดทารายงานการประเมินระดับ
การรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
(การอ่านออกเขียนได้)

1. เครื่องมือติดตามการประเมิน
ระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา
กศน.(การอ่านออกเขียนได้)
จานวน 1 ฉบับ
2. รายงานการประเมินระดับการรู้
หนังสือของนักศึกษา กศน.
(การอ่านออกเขียนได้)
จานวน 1 ฉบับ

11 โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายสนับสนุนลดความเหลื่อม
ล้าในการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนา
อาชีพเพื่อพึ่งพาตนเองในการดารงชีวิต โดยให้ความ
ช่วยเหลือร่วมกันระหว่าง "กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา" กับ "สานักงาน กศน."

1. ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร (Document
Analysis) และกาหนดประเด็นสัมภาษณ์/
สัมภาษณ์เชิงลึกต่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Indeed
Interview) และที่เกี่ยวข้อง
2. ออกแบบการวิจัยด้วยวิธีการศึกษา
เฉพาะกรณี (Case Study Approach) หรือที่
เหมาะสม (ใช้เอกสารตั้งต้นจากการวิเคราะห์
ฯ ข้อ 1.)
3. จัดทาเครื่องมือวิจัย/ตรวจสอบเครื่องมือ
(ฉบับสมบูรณ์) และเก็บรวบรวมข้อมูล
(ลงพื้นที่ภาคสนาม) ตามเครื่องมือการวิจัย
หรือที่เกี่ยวข้อง
4. ร่วมติดตามการดาเนินงานและกิจกรรม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
งานโครงการ
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ เพื่อการ
ประมวลผลข้อมูลและจัดทารายงานการวิจัย
(หรือจัดพิมพ์รูปเล่มผลงาน)
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการวิจัย ฯ หรือ
รายงานผลการวิจัยตามผลผลิตโครงการ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการระดม
ความคิดเห็นฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง
2. ลงพื้นที่ภาคสนามเป้าหมาย
งานวิจัย/สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เชิงลึก (Indeed Interview) /
ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์/ศึกษา
ดูงาน/ปรึกษาหารือต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ลงพื้นที่ภาคสนามเป้าหมาย
งานวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามเครื่องมือการวิจัยหรือที่เกี่ยวข้อง
4. ได้รายงานการวิจัย จานวน 1
เล่ม/ต้นฉบับ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

27,360

57,660

114,980

200,000

ย.3

กพ.

71,013

202,083

267,854

77,050

618,000

ย.4

กพ.
(กลุ่มงานวิจัย
และพัฒนา)
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ไตรมาส 1

717,973

กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
1 โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและสนับสนุน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

งบประมาณรายไตรมาส

1. จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสานักงาน กศน. กับภาคีเครือข่าย
2. คัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับประเทศ
3. มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร
ให้แก่ ครู กศน. ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นเวลานาน
4. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
5. ประชุมคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
6. ประชุมจัดทาแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่าย
7. ติดตามผลการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการจัด ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

1. ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
จัด ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
2. บุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา
ในสังกัดสานักงาน กศน.
3. ครู กศน. จานวน 1,400 คน

125,000

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

1,120,089

1,025,170

125,000

125,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

709,053
125,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,572,285
500,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กป.
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานกิจการ
1. ประชุมจัดทาคู่มือการดาเนินงานลูกเสือ
นักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2563 ในสถานศึกษา
2. ประชุมคณะทางานบรรณาธิการคู่มือ
การดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
3. ประชุมคณะทางานจัดทาแนวทางการ
ดาเนินงานประชาธิปไตยในสถานศึกษา
4. ประชุมเตรียมการอบรมครู กศน. ด้าน
การจัดกิจกรรมเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิต
5. ประชุมจัดทาแนวทางการพิจารณา
คัดเลือกองค์กรนักศึกษา กศน. ดีเด่น
6. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
7. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
สถานศึกษาคุณธรรมดีเด่น
8. ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกองค์กรนักศึกษา กศน. ดีเด่น

1. มีคู่มือการดาเนินงานลูกเสือ กศน.
ในสถานศึกษา จานวน 1 ชุด
2. มีคู่มือการดาเนินสถานศึกษา
คุณธรรม จานวน 1 ชุด
3. มีแนวทางการดาเนินงาน
ประชาธิปไตยในสถานศึกษา จานวน 1 ชุด
4. มีบุคลากรทางการลูกเสือได้รับ
การยกย่องเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่น จานวน 10 คน
5. มีสถานศึกษาที่ดาเนินงานด้าน
คุณธรรมดีเด่น ภาคละ 1 แห่ง
6. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมด้านเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต
7. มีแนวทางการคัดเลือกองค์กร
นักศึกษาดีเด่น จานวน 1 ชุด
8. มีองค์กรนักศึกษาดีเด่น จังหวัดละ 1
แห่ง
9. มีการติดตามความก้าวหน้าและ
รายงานผลการดาเนินงาน 1 ครั้ง

15,200

133,710

13,300

9,500

171,710

ย.1

กป.

3 โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นา
ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ปีงบประมาณ 2563

ผู้บริหารและบุคลากร กศน. เข้ารับ
การฝึกอบรมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ระดับผู้นาขั้นความรู้ชั้นสูง
(A.T.C.) จานวน 80 คน

67,255

67,255

67,255

67,255

269,020

ย.1

กป.

ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นา
ขั้นความรู้ชั้นสูง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

4 โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานการจัดการศึกษาตาม 1. ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินงานการจัดการศึกษาตามหลัก
ของสานักงาน กศน.
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. อบรมปฏิบัติการ ครู กศน. เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. ผู้อานวยการ กศน. อาเภอ/เขต
จานวน 77 คน
2. วิทยากร จานวน 8 คน
3. เจ้าหน้าที๋โครงการ จานวน 5 คน

5 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
1. เข้าร่วมจัด/ประชุม/อบรมเพื่อส่งเสริม
ตามอัธยาศัย เพื่อสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับ
ของทุกพระองค์ ปีงบประมาณ 2563
หน่วยงานเครือข่ายเพื่อสนองงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
2. ติดตามผลการดาเนินงาน/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อสนอง
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

6 โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดาริสมเด็จ 1. ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ การดาเนินงานและกระบวนการทางาน
สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563
ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้
ตามพระราชดาริฯ ให้กับผู้บริหาร
ครู กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
2. ประชุมติดตาม สรุปผลการดาเนินงาน
และร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่กับหน่วยงานที
เกี่ยวข้อง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

402,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.3

กป.

-

3,300

398,700

-

สถานศึกษาในสังกัด สานักงาน
กศน.ทุกแห่งที่จัดการศึกษาเพื่อ
สนองงานอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ ของทุกพระองค์

27,760

87,413

87,413

87,414

290,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 4

กป.

1. ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนว
ทางการดาเนินงานและกระบวนการ
ทางานตามโครงการสร้างป่า สร้าง
รายได้ จานวน 1 ครั้ง
2. ติดตามผลการดาเนินงานตาม
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้
จานวน 1 ครั้ง

63,125

63,125

11,875

11,875

150,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 4

กป.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7 โครงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศของศูนย์การเรียน 1. ประชุมกรรมการกาหนดขอบข่ายการ
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ประจาปีงบประมาณ จัดเก็บฐานข้อมูลและออกแบบการจัดเก็บ
2563
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
2. ประชุมติดตามการเก็บรวบรวม
ปรับปรุง และนาไปใช้ตามแบบจัดเก็บ
ข้อมูล
3. ประชุมนาเสนอและสรุปผล
การดาเนินงาน

สถาบัน กศน. ภาคเหนือ และ
สานักงาน กศน. จังหวัดพื้นที่สูง 14
จังหวัด มีระบบการเก็บฐานข้อมูล
สารสนเทศของ ศศช. และใช้
ฐานข้อมูลได้ถูกต้อง

28,280

11,772

11,773

8,175

60,000

ย.4

กป.

8 โครงการส่งเสริมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 1. จัดทาแผนบูรณาการขับเคลื่อน และ
ตามอัธยาศัยร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์
ขยายผลการดาเนินงานในพื้นที่
2. ประชุมติดตามผลการดาเนินงาน/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3. ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน
25 หย่อยมบ้าน

-

37,500

37,500

75,000

150,000

ย.1

กป.

9 โครงการจัดทาแนวทางการดาเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทา
สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางการดาเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน
2. ประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาแนว
ทางการดาเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน
3. ประชุมคณะทางานเพื่อทบทวน/
พัฒนาการนาหลักสูตรแกนกลางไปใช้ใน
การพัฒนาวิทยากรแกนนาของ กศน.
4. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ผู้บริหาร สถานศึกษาและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง

-

45,520

-

52,480

98,000

ย.3

กป.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

10 โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ แบรนด์ กศน. 1. ประชุมคณะกรรมการกาหนด
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัต/ิ เงือ่ นไขการประกวดแบรนด์
กศน.
2. ประชุมคณะกรรมการจัดทาแนว
ทางการพิจารณาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
สินค้า และบริการที่จะได้รับแบรนด์
กศน. ประจาปี 2563
11 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.
ตาบล/แขวง

1. ประชุมคณะทางานวางแผนเพื่อพัฒนา คณะทางานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ระบบฐานข้อมูลศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.
ตาบล/แขวง
2. ประชุมเพื่อจัดทากรอบแนวทางการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ และคู่มือ
ประกอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ
3. ประชุมเพื่อชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้งานระบบฐานข้อมูล ทั่วประเทศ
4. ประชุมติดตามผลการใช้งานระบบ
ฐานข้อมูล
5. ประชุมสรุปผลการใช้ระบบฐานข้อมูล
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน. ตาบล/แขวง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

100,000

100,000

-

-

27,080

181,220

8,080

8,080

200,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.2

กป.

224,460 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

กป.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

12 โครงการ กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม

1. ประชุมจัดทารูปแบบ กศน. ตาบล
ต้นแบบ
2. ประชุมคณะทางานจัดทากรอบ
แนวทางขับเคลื่อน
3. ประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาเกณฑ์
กศน. ตาบลต้นแบบฯ
4. กศน. อาเภอ คัดเลือก กศน. ตาบล
เพื่อให้เป็น กศน. ตาบลต้นแบบฯ
5. กศน.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค/
สนง.กศน. ประเมินและคัดเลือก กศน.
ตาบลต้นแบบฯ
6. สนง.กศน.สรุปและนาเสนอผลการ
ดาเนินงาน กศน.ตาบลต้นแบบ

กศน. อาเภอ/เขต จานวน 928 แห่ง

89,273

89,274

89,274

89,274

13 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ 2563

1. ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนใน
งานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
พืน้ ที่ชายแดน พื้นที่สูง พื้นที่
2. ประชุมสรุปผลการดาเนินงานกองทุน ชายแดนภาคใต้
ทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการพัฒนา
ชุมชนยั่งยืน
3. ประชุมจัดทาคู่มือ/แนวทางการ
ดาเนินงานในเขตพื้นที่พิเศษและพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ
4. ร่วมประชุมสรุปผลการดาเนินงานใน
พื้นที่พิเศษ

130,810

130,810

130,810

130,810

357,095

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.4

กป.

523,240 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 5

กป.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

14 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมชี้แจงการดาเนินงาน
2. ประชุมขับเคลื่อนการดาเนินงาน
3. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. บริการจัดการ
6. ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
7. ติดตามผลการดาเนินงานในพื้นที่

เป้าหมาย
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สาหรับ
ทุกช่วงวัย กศน. นาร่องในพื้นที่
จานวน 18 แห่ง

กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ
1 โครงการจัดทาแนวทางการดาเนินการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด

ประชุมจัดทาแนวทางการดาเนินการ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
ประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ที่ดาเนินการประเมินเทียบระดับ
ความคิด
การศึกษา มิติความรูค้ วามคิด
มีแนวทางการดาเนินการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้
ความคิด เป็นมาตรฐานเดียวกัน

1 โครงการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผล 1. ประชุมพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวัดผล
การเรียนรู้ หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 การเรียนรู้ หลักสูตรการรู้หนังสือไทย
พุทธศักราช 2557
2. ปฏิบัติการภาคสนามทดลองใช้
เครื่องมือวัดผล การเรียนรู้ หลักสูตรการ
รู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557
3. ประชุมสรุปและจัดทารายงานผล
การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดผล
การเรียนรู้ หลักสูตรการรู้หนังสือไทย
พุทธศักราช 2557

สานักงาน กศน. มีเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้ หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557
จานวน 12 สภาพการเรียนรู้

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

44,190

44,190

-

-

44,190

313,820

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

44,190

244,180

176,760

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.4

กป.

558,000

-

-

129,000

129,000

258,000

ย.2

กท.

-

-

184,820

115,180

300,000

ย.2

กท.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

หน่วยศึกษานิเทศก์

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

19,740

355,090

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

401,175

723,995

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,500,000

1 โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563

1. ประชุมปฏิบัติการเพื่อกาหนด
กรอบประเด็นและจัดทาเครื่องมือนิเทศ
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศติดตาม
ผลการดาเนินงานร่วมกับสถาบันภาค
3. นิเทศแบบบูรณาการเพื่อติดตามการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กศน.
และพัฒนาทางวิชาการแก่สถานศึกษา
4. อบรมพัฒนาวิธีการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี
5. ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการ
นิเทศ
6. อบรมส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษาขึ้นตรง
7. ประชุมทางวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี
ทั่วประเทศ
8. ประชุมปฏิบัติการสรุปรายงานผลการ
นิเทศ
9. ติดตามผลการดาเนินโครงการพัฒนา
เกี่ยวกับการนิเทศพร้อมสรุปผลและ
รายงานผล

1. กลุ่มสานักงาน กศน.จังหวัด/กลุ่ม
ศว./กลุ่ม ศฝช. จานวน 21 กลุ่ม
2. สถานศึกษาที่รับการนิเทศ
- สถานศึกษาในกลุ่มสานักงาน
กศน.จังหวัด 19 กลุ่ม จานวน 1,046
แห่ง
- สถานศึกษาสังกัดสานักงาน
กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์
จานวน 367 แห่ง
- สถานศึกษาขึ้นตรง จานวน 40
แห่ง
3. บุคลากรผู้รับการนิเทศและพัฒนา
- ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน
402 คน
- ข้าราชการ /ครู กศน. /
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จานวน 4,000
คน

19,740

121,560

401,175

723,995

1,266,470 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

ศน.

2 โครงการพัฒนาผู้ทาหน้าที่นิเทศของสานักงาน กศน.
จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์

1. อบรมพัฒนาผู้ทาหน้าที่นิเทศใน
สานักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์
2. สรุปรายงานผลการประชุมผู้ทาหน้าที่
นิเทศในสานักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มี
ศึกษานิเทศก์

1. รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.
จังหวัด/ผู้ทาหน้าที่นิเทศ จานวน 45
คน จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์
2. ผู้อานวยการสถาบัน กศน.ภาค
จานวน 5 คน
3. ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
บุคลากรส่วนกลาง จานวน 12 คน

-

233,530

-

-

233,530 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

ศน.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
1 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

500,000
1. บริหารจัดการเว็บไซต์การให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2. ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
เพื่อส่งเสริมการค้นหาอาชีพที่ใช่
เหมาะสมกับตนเอง และอาชีพสาหรับ
ผู้สูงอายุ
3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในหลากหลายกิจกรรม

1. บริหารจัดการเว็บไซต์การ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของ ศท. จานวน 3 เว็บไซต์
2. ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการค้นหา
อาชีพที่ใช่ เหมาะสมกับตนเอง และ
อาชีพสาหรับผู้สูงอายุ จานวน 52
รายการ
3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/จัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในหลากหลายกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 6 กิจกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
1 โครงการสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทาง 1. ประชุมเตรียมรูปแบบและแนวทาง
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2563
2. อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
เขียนโครงงาน
3. ประกวดโครงงาน
4. จัดแสดงผลงาน(เฉพาะโครงงานที่ได้
รางวัล 4 โครงงาน)
5. ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
6. รายงานผลการดาเนินงาน

1,500,000

500,000

20,000
1. ครู กศน. ในกรุงเทพมหานคร
จานวน 35 เขต ๆ ละ 2 คน รวม
ทั้งสิ้น 70 คน
2. นักศึกษา กศน. ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน 35 เขต
3. นักเรียน นักศึกษา กศน. และ
ประชาชนทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
1,000 คน

1,500,000

261,700
-

120,700

ไตรมาส 3

700,000
700,000

270,000
30,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

309,000
309,000

765,800
239,300

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.3

ศท.

ย.3

ศว.

3,009,000
3,009,000

1,317,500
390,000

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 145

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

2 โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน

ให้บริการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน

นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน และประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ กศน. เขต/แขวงและ
ส่วนภูมิภาค จานวน 20,000 คน

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) สาหรับครู กศน.”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
สาหรับครู กศน.”

ครู กศน. ในเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 35 เขต ๆ ละ 2 คน
รวมทั้งสิ้น 70 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20,000

120,000

160,000

100,000

400,000

ย.3

ศว.

-

-

80,000

-

80,000

ย.3

ศว.

4 โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science จัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
1. นักศึกษา กศน. จานวน
Show) สาหรับนักศึกษา กศน.
(Science Show) สาหรับนักศึกษา กศน. 35 เขต ๆ ละ 3 คน รวม 105 คน
2. ครู กศน. จานวน 35 เขต ๆ ละ 2
คน รวม 70 คน
รวมทั้งสิ้น 175 คน

-

-

-

125,000

125,000

ย.3

ศว.

5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สาหรับนักศึกษา กศน. ปี
2563

-

21,000

-

301,500

322,500

ย.5

ศว.

1. ประชุมจัดทารายละเอียดการ
ดาเนินงานและการประกวดโครงงาน
2. จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

1. นักศึกษา กศน. จานวน 36 ทีม ๆ
ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน
2. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สาหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่
จานวน 5 หน่วยงาน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
1 โครงการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

120,000
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรสู่ชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
3. สัมมนาหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย
4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่
ชุมชน
5. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน

ไตรมาส 3

688,410

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

575,210

960,680

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์บูรณาการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จานวน 5,000 คน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
จานวน 5,000 คน
3. สัมมนาหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย
1 ครั้ง จานวน 100 คน

-

150,000

156,800

50,000

2 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
1. ประชุมจัดทารายละเอียดการ
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ 2563 ดาเนินงานและการประกวดโครงงาน
2. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการขยะ

ผู้รับบริการในเขตพื้นที่บริการ นร/
นศ ครูทั้งในและนอกระบบและ
ประชาชน 5,000 คน

70,000

-

-

3 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับนักศึกษา 1. ประชุมจัดทารายละเอียดการ
กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาเนินงานและการประกวดโครงงาน
2. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สาหรับ
นักศึกษา กศน.

1. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ทั่วประเทศจัดกิจกรรมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่และ
ระดับประเทศ จานวน 19 หน่วยงาน
2. นักศึกษา กศน. ส่งผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวด
ระดับประเทศ จานวน 38 ผลงาน
3. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สาหรับนักศึกษา กศน. มีจานวน
ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยงาน

-

-

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,344,300
356,800 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 1

ศว.รังสิต

330,000

400,000

ย.3

ศว.รังสิต

450,000

450,000

ย.3

ศว.รังสิต
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา 1. พัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม นักศึกษา กศน. ประชาชนทั่วไป
ศาสตร์พระราชา ในรูปแบบสะเต็มศึกษา จานวน 750 คน
2. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามศาสตร์พระราชา
3. ประเมินสรุปผลการดาเนินงาน

-

100,000

100,000

-

200,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 1

ศว.รังสิต

5 โครงการสนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์

1. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ จานวน 1,000 คน
2. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่กาหนด
4. สรุปและจัดทารายงานผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

-

100,000

-

-

100,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 1

ศว.รังสิต

6 โครงการประเมินและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์

1. ประชุมเพื่อทบทวนและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษา
2. ประชุมจัดทากรอบและเครื่องมือการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
และการศึกษาความพึงพอใจต่อการรับ
บริการ
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ สรุปและจัดทารายงานผล
การจัดการศึกษา

50,000

-

50,000

-

100,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 2

ศว.รังสิต

1. ประชุมทบทวนและสร้างความเข้า
ในเกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา 1 ครั้ง
2. รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาตนเอง จานวน 1
ฉบับ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7 โครงการประสานแผนและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม

1. ประชุมปฏิบัติการกาหนดกรอบ
แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และการประสานงาน/รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ประชุมประสานงานแผนและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปี
2563 จานวน 4 ครั้ง

-

25,000

50,000

25,000

100,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

ศว.รังสิต

8 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ

1. ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนารูปแบบ/
เนื้อหา/สื่อกิจกรรมวิทยาศาสตร์และ
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์และ
เทคโนโลยีอวกาศ
2. ออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
ด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
3. จัดและเผยแพร่ความรู้ด้านดารา
ศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
4. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน

1. นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป จานวน 5,000 คน
2. สื่อด้านดาราศาสตร์และอวกาศ
จานวน 3 เรื่อง

-

100,000

100,000

-

200,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 1

ศว.รังสิต

9 โครงการสร้างเสริมและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะ

1.พัฒนาสื่อและรูปแบบกิจกรรมการ
ผู้เรียน และประชาชนทั่วไป จานวน
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสุข 1,000 คน
ภาวะ
2.พัฒนาบุคลากรนักสื่อสารสุขภาวะ
3.ออกแบบสื่อและรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
4.จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้สื่อ
และคู่มือการจัดกิจกรรมในโครงการ
5.ประเมินผลสรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

-

48,410

53,410

48,180

150,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 1

ศว.รังสิต
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กิจกรรมหลัก
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10 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษารังสิต

1. ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2. จัดทาสื่อ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษารังสิตในรูปแบบที่หลากหลาย
3. ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4. สรุปผลการดาเนินงาน

11 โครงการประชุมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการมอบหมายงาน บุคลากร กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์
2. ประสานงานเครือข่ายกลุ่มศว.
เพือ่ การศึกษา และเครือข่าย
หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ในการ จานวน 300 คน
เข้าร่วมโครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ
4. รายงานผลการดาเนินงานโครงการ

ไตรมาส 1

ประชาชนทั่วไป/ผู้เข้าสนใจ
จานวน 100,000 คน

สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
1 โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค
เป็น Co-Learning space

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
รวมทั้งผู้สูงอายุ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

65,000

65,000

57,500

187,500 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

ศว.รังสิต

-

100,000

-

-

100,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 1

ศว.รังสิต

432,180
1. ประชุมจัดทาแนวทางการดาเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
2. ติดตามผลการดาเนินงานศูนย์การ
เรียนรู้ต้นแบบ
3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์การ
เรียนรู้ต้นแบบ
4. ประชุมถอดบทเรียนและจัดทาเกณฑ์
มอบประกาศเกียรติคุณศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบ

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

762,780
-

183,600

1,261,900
267,120

603,140
292,960

3,060,000
743,680

ย.4

สพร.
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ชื่องาน/โครงการ

2 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ Digital

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ประชุมกาหนดกรอบแนวทาง และ
หลักเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดประชาชน
ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ Digital
2. พัฒนาบุคลากร
3. พัฒนาห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” ในพื้นที่ให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ Digital
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานห้องสมุดประชาชน
5. ประชุมสรุปผลการดาเนินงานโครงการ

1. ห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” จานวน 104 แห่ง
2. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
และห้องสมุดประชาชนอาเภอ
ที่มีความพร้อม

3 โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อหาหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข 1. ประชุมเพื่อหาร่างหลักเกณฑ์และ
ในการออกหนังสือรับรองความรู้และประสบการณ์ของ เงือ่ นไขในการออกหนังสือรับรองความรู้
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2. สรุป/รายงานผล

ร่างหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในการ
ออกหนังสือรับรองความรู้และ
ประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้
ตลอดชีวิต จานวน 1 ฉบับ

4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม 1. ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ฐานข้อมูลเว็บไซต์
ชีวติ จานวน 2 เว็บไซต์
2. จัดทาคู่มือใช้งานเว็บไซต์สาหรับ
ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ
3. ทดลองและติดตามการใช้งานเว็บไซต์
เพื่อการเรียนรู้ในสภาพจริงแหล่งการเรียนรู้

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

199,180

199,180

199,180

199,180

796,720

ย.4

สพร.

-

-

93,000

-

93,000

ย.3

สพร.

98,000

195,000

192,600

-

485,600

ย.6

สพร.
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

5 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม
กระทรวงศึกษาธิการ

1. วางแผนดาเนินงานการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม จานวน
ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม
1 แห่ง
2. จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อให้บริการ
3. จัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ซ่อมแซมภายในศูนย์การเรียนรู้
วังจันทรเกษม โต๊ะ เก้าอี้
5. สรุป/รายงานผลการดาเนินงาน

6 โครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด”ตาม
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ปีงบประมาณ 2563

1. ประชุมมอบนโยบาย
2. จัดทาเอกสาร และ E-book รายงาน
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาว
ตลาด ปีงบประมาณ 2562
3. ปดาเนินโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่
สาหรับชาวตลาด” โดยใช้หลักการ
มีส่วนร่วมและจัดมอบโล่/หรือเกียรติบัตร
เชิดชูเกียรติ
4. นิเทศติดตามงานในโครงการ
5. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการ
6. 6.สรุปรายงานและเผยแพร่

ประชาชน ชุมชน ชาวตลาด ได้รับ
บริการส่งเสริมการอ่านเพื่อการ
เรียนรู้ การบันเทิง การพักผ่อนที่
หลากหลาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

135,000

185,000

135,000

111,000

-

-

375,000

-

566,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.4

สพร.

375,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 1

สพร.
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สถาบันการศึกษาทางไกล

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

552,000

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาทางไกล

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ข้าราชการ พนักงานราชการ
สถาบันการศึกษาทางไกล และ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 22 คน

2 โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกล ด้วย
ระบบออนไลน์

1. ประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรฯ
2. จัดจ้างทาระบบออนไลน์ในรายวิชา
คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ทั้งระดับ
ประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ประชุมจัดทาคู่มือหลักเกณฑ์/
ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ด้วยระบบออนไลน์
4. จัดจ้างแปลเอกสารชุดการเรียน
5. จัดหา/จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน

1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ด้วยระบบ
ออนไลน์ ทั้งระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน
13 รายวิชา
2. คู่มือหลักเกณฑ์/ระเบียบ/แนว
ปฏิบัติหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ด้วยระบบ
ออนไลน์

523,500

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

995,000

137,500

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,208,000

-

46,000

-

-

46,000

ย.6

สทก.

322,000

110,000

100,000

-

532,000

ย.2

สทก.
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการการ
เรียนรู้ กศน.ออนไลน์

1. ประสานงานการส่งเสริมการจัด
การศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ร่วมกับ
สถาบัน กศน. ภาค ทุกแห่ง
2. ประชุมเพื่อบรรณาธิการคู่มือการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ DEO
3. วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล
4. ประชาสัมพันธ์

1. จัดประชุมเพื่อส่งเสริมและ
ประสานงานให้หน่วยงาน และ
สถานศึกษา กศน. สามารถ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
กศน.ออนไลน์ จานวน 4 ครั้ง
2. จัดทาคู่มือการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ DEO จานวน 8 เล่ม
3. จัดประชุมเพื่อศึกษาและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ตอบโจทย์
รวมทั้งหาปัจจัยสนับสนุนการ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
กศน.ออนไลน์ จานวน 2 ครั้ง
4. ได้งานประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษาทางไกล โดยระบบ
ออนไลน์ จานวน 6 ชิ้น

4 โครงการจัดและพัฒนาการศึกษาทางไกล ประเภท
การศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
สาหรับประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2563

1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร สื่อและ
กระบวนการเรียนการสอน/การเรียนรู้
การวัดผลและประเมินผล
2. สารวจ วิจัย ติดตามและประเมินผล
3. บริหารจัดการ บริหารหลักสูตร - การ
เรียนการสอนและประชาสัมพันธ์
4. อบรมประชาชน

1. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 2 หลักสูตร
2. พัฒนา/ปรับปรุงสื่อการเรียนการ
สอน/การเรียนรู้ 1 - 2 หลักสูตร
3. สารวจ วิจัย ติดตามและ
ประเมินผล 1 เรื่อง/หลักสูตร
4. บริหารหลักสูตร การเรียนการ
สอนและการประชาสัมพันธ์ 6 - 8
หลักสูตร
5. ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 600 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

230,000

150,000

800,000

-

1,180,000

ย.2

สทก.

-

217,500

95,000

137,500

450,000

ย.4

สทก.

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 154

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

54,200

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

1,170,860

1,553,820

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

585,120

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับคนไทยในต่างประเทศ
ปี 2563

1. พัฒนาบุคลากรของศูนย์การเรียน กศน. บุคลากรของศูนย์การเรียน กศน.
สาหรับคนไทยในต่างประเทศปี 2563 ในต่างประเทศ จานวน 25 คน
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือก
ตามหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับคนไทย
ในต่างประเทศ
3. ประชุมปฏิบัติการจัดทาประกาศ
สถานศึกษา
4. ประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ
สาหรับคนไทยในต่างประเทศ
5. ประชุมปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือ
ติดตามผลการดาเนินงานการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยสาหรับคนไทยในต่างประเทศ

-

228,400

227,600

354,000

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมาย
ชาวเล ประจาปี 2563

1. ติดตามผลการดาเนินงาน จัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายชาวเล
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผล
การติดตามผลการดาเนินงานจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายชาวเล

-

20,000

20,170

59,830

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ผู้บริหาร
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ ศกพ.
จานวน 5 คน
4. ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายชาวเล

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,364,000
810,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 1

ศกพ.

100,000

ศกพ.

ย.4
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการ 1. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการ
บุคลากร จานวน 20 คน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน (การจัดทาแผน, การใช้ ICT
ฯลฯ)
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
3. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.ประชุมจัดทาระบบฐานข้อมูลประชากร
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับผู้เรียน
วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาอายุ 15
ที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน ปีงบประมาณ 2563 ปีขึ้นไป และกลุ่มเด็กออกกลางคันใน
ฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ประชุมชี้แจงระบบฐานข้อมูล ฯ
3. ติดตามผลการดาเนินงานการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผล
การประเมินการจัดการศึกษาสาหรับ
ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน.

1. สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
กศน. 789 แห่ง
2. ระบบฐานข้อมูลประชากรวัย
เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาอายุ
15 ปีขึ้นไป และกลุ่มเด็กออก
กลางคัน จานวน 1 ระบบ
3. รายงานผลการประเมินการจัด
การศึกษาสาหรับประชากรวัยเรียน
ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
จานวน 1 เล่ม

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

36,000

149,200

114,800

54,200

192,490

6,840

46,470

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

300,000 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านที่ 6

ศกพ.

300,000

ศกพ.

ย.4
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

5 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ปีงบประมาณ 2563

งบประมาณรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการ
แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย
สาหรับบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยฯ
2. ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการแนว
ทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับเด็กที่ไม่มี
สัญชาติไทยฯ
3. ประชุมชี้แจงการดาเนินงานการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานสาหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย(อายุ
8-15 ปี)
4. จัดอบรมให้ความรู้กับครูผู้สอนเด็กที่ไม่
มีสัญชาติไทย
5. ติดตามการจัด กศน. สาหรับบุคคลไม่
มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย และการใช้รายวิชาเลือก

1. ขยายผลการจัดการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด สานักงาน กศน.
และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกระจายให้
ครบ 5 ภาค
2. สร้างความเข้าใจให้สถานศึกษา
ในสังกัด สานักงาน กศน. และ
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้บุคคลที่ไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย ให้ทั่วถึง
3. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนเด็กที่ไม่มี
สัญชาติไทย ในการลงทะเบียนเรียน
ในระบบ IT สาหรับผู้ที่ไม่มีเลข 13
หลัก เทคนิคต่างๆ ตลอดจน
ใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร
เพื่อการศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ

-

181,850

168,150

-

1. เด็กเร่ร่อน จานวน 50 คน
2. ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กเร่ร่อน จานวน 75 คน

-

367,980

412,000

10,020

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการจัดการศึกษา 1. ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือการ
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับเด็กด้อย ประเมินโครงการจัดการศึกษาสาหรับ
โอกาส ปีงบประมาณ 2563
ผู้ด้อยโอกาส
2. ประชุมปฏิบัติการประมวลข้อมูลและ
จัดทารายงานผลการประเมินโครงการ
3. พัฒนาบุคลากรครูผู้สอนและ
ผู้เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาผู้ด้อยโอกาส

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

350,000

ย.3

ศกพ.

790,000

ย.4

ศกพ.

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อคนพิการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ติดตามผลการดาเนินการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ
คนพิการ
2. จัดทาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างรายการสิ่ง
อานวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการในการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. จัดทากรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการสาหรับตาแหน่งครูผู้สอนคนพิการ

1. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับ
คนพิการ จานวน 5 ภาค
รวม 10 แห่ง
2. มีคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างรายการ
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาให้สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาให้กับคนพิการของ
สานักงาน กศน. จานวน 77 จังหวัด
609 อาเภอ
3. มีหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับ
คนพิการไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร
4. ครูผู้สอนคนพิการได้รับบรรจุ
แต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
จานวน 545 อัตรา

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

144,140

ไตรมาส 3

569,860

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

714,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.4

ศกพ.
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการ (พัฒนาคุณภาพการศึกษา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(สถานศึกษาขึ้นตรง)
ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สถานศึกษาขึ้นตรง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

2,355,815

12,859,045

11,932,660

8,628,280

37,701,800

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค

73,315

2,581,330

3,798,120

947,235

7,400,000

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ

25,000

308,770

814,470

351,760

1,500,000

1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อยกร่างสื่อ
สายงานการสอน ประจาปีงบประมาณ 2563
ประกอบการอบรม 2. จัดประชุม
ปฏิบัติการเพื่อออกแบบการประเมิน
โครงการและสร้างเครื่องมือการการ
ประเมินโครงการ 3. การจัดทาเอกสาร
ประกอบการอบรม 4. จัดฝึกอบรม 4.1
หลักสูตรการพัฒนาครู กศน. ด้านการ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 4.2 หลักสูตรการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิกฯ 4.3 หลักสูตร
การวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนฯ 5. ดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในพื้นที่ 4 กลุ่มศูนย์ (กลุ่มศูนย์ห
ล่ายดอย กลุ่มศูนย์อิงดอย กลุ่มศูนย์ห้า
ขุนศึก

1 ต้นฉบับสื่อประกอบการอบรม
ตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
งานการสอน ประจาปี 2562 ของ
หน่วยพัฒนาสถาบัน กศน.
ภาคเหนือ ที่ผ่านการรับรองจาก
สถาบันคุรุพัฒนา ตามประกาศ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภาพ ลงวันที่
15 สิงหาคม 2562 จานวน 3
หลักสูตร 2 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอน จานวน 115 คน - ผู้เข้าอบรม
หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ด้วยอินโฟกราฟิก สาหรับครู
การศึกษา นอกโรงเรียน จานวน 35
คน - ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการวิจัย
อย่างง่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน สาหรับครูการศึกษานอก
โรงเรียน จานวน 40 คน - ผู้เข้า
อบรมหลักสูตรการพัฒนาครู กศน.
ด้านการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ จานวน 40

-

151,650

234,550

93,800

480,000

ความสอดคล้อง

ย.6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ
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ชื่องาน/โครงการ

2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยโดยสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมหลัก
1.ศึกษาจุดเน้น นโยบายของ กศน.
ประจาปี 2563 2 ประชุมปฏิบัติการ
บรรณาธิการเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ใน
ระบบออนไลน์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ เผยแพร่สื่อการเรียนรู้ใน
ระบบออนไลน์ในรูปแบบเว็บบล็อก
จานวน 20 เรื่อง เชิงคุณภาพ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ มีฐานการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในระบบออนไลน์ เพื่อให้
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงสื่อการ
เรียนรู้และนาไปใช้ประโยชน์ได้

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

20,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

20,000

ความสอดคล้อง

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

3 โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
ระบบออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย(5%) 2. ประชุม
วางแผนดาเนินงาน และจัดทาเกณฑ์การ
ประกวด(15%) 3. ประชาสัมพันธ์/
ประสานงานหน่วยงานเครือข่าย(5%) 4.
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน 5. จัดการ
ประกวด(50%) 6. สรุป/รายงานผลการ
ดาเนินงาน โครงการ (5%)

1 เชิงปริมาณ - ครูและบุคลการทาง
การศึกษา สังกัด กศน. ในเขต
ภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมการ
ประกวด ประมาณ 180 คน ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ในระบบออนไลน์ที่ได้รับรางวัล 2
ประเภท ประเภทละ 5 รางวัล 2
เชิงคุณภาพ - ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสานักงาน กศน.
ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ในระบบออนไลน์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สานักงาน กศน.ในพื้นที่ภาคเหนือ
ได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการจัดการศึกษาในระบบ
ออนไลน์

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

19,080

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

-

80,920

รวมงบประมาณ
100,000

ความสอดคล้อง

ย.3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

4 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน. ในเขต
ภาคเหนือ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ประชุมหารือแนวทางสัมมนาวิชาการ
2. จัดประชุมเพื่อกาหนดรายละเอียด
กิจกรรม 3.จัดทาเอกสารประกอบการ
สัมมนา 4. จัดอบรมเทคนิคการนาเสนอ
งาน 5. จัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางาน
วิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ 6. สรุปผล
การดาเนินงาน

เชิงปริมาณ บุคลากรของ กศน.ที่เข้า
ร่วมการสัมมนาวิชาการ จานวน 600
คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู
บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ครู
อาสาสมัคร ครู กศน.ตาบล และครู
ศูนย์การเรียนชุมชน เชิงคุณภาพ
บุคลากรของ กศน.ที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการสัมมนา
วิชาการไปพัฒนางานของ กศน.ของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

3,800

296,200

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

300,000

ความสอดคล้อง

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

5 โครงการประสานแผนการปฏิบัติงานประจาปี 2563

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1.ประชุมประสานแผนระหว่างสถาบัน
กศน.ภาค 5 แห่ง 2.ประชุมประสานแผน
กับ สานักงาน กศน.จังหวัด และ
สถานศึกษาขึ้นตรง ในเขตภาคเหนือ และ
ภาคีเครือข่าย(30%) 3.ประชุมตาม
นโยบายเร่งด่วนที่สานักงาน กศน.
มอบหมาย 4.ประชุมคัดเลือกผลงานดีเด่น
ด้านต่าง ๆ สังกัดสานักงาน กศน. 5 สรุป
รายงานผล การดาเนินงานโครงการ

เชิงปริมาณ 1) ประชุมประสานแผน
ระหว่างสถาบัน กศน.ภาค 3 ครั้ง 2)
ประชุมประสานแผนสานักงาน
กศน.จังหวัด 17 จังหวัด
สถานศึกษาขึ้นตรงในเขตภาคเหนือ
6 แห่ง และภาคีเครือข่าย จานวน 3
ครั้ง 3) จัดประชุมตามนโนบาย
เร่งด่วน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
จากสานักงาน กศน. 2 ครั้ง 4)
ประชุมคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน
ต่าง ๆ สังกัดสานักงาน กศน. จานวน
2 ครั้ง เชิงคุณภาพ สถาบัน กศน.
ภาคมีทิศทางและแนวการ
ปฏิบัติงานที่ดี ส่งผลต่อความ
เข้มแข็งทางวิชาการของสถาบัน
กศน.ภาค หน่วยงาน/สถานศ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

96,240

ไตรมาส 3

125,720

ไตรมาส 4

168,040

รวมงบประมาณ
390,000

ความสอดคล้อง

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานระบบ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ประกันคุณภาพ ปี 2563 2. รับการ
ประเมินคุณภาพ ฯ โดยต้นสังกัด 3. จัด
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 4.
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 5. ส่งเสริมการดาเนินการ
ตามวงจรคุณภาพให้อยู่ในวิถีการทางาน
ปกติ 6. ร่วมประชุมกับสานักงาน กศน.
เกี่ยวกับการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษ 7. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินตนเอง ปี 2563 8.
เตรียมการดาเนินงานการประเมินตนเองปี
2563 9. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

1. เชิงปริมาณ 1) จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 2) รับการประเมิน
คุณภาพโดยต้นสังกัด 1 ครั้ง 1)
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอในการดาเนินงาน
ของสถาบัน และได้รับการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในหลักสูตรต่าง ๆ
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 2)
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้รับการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้น
สังกัด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อ
กฏหมายที่กาหนด 3) สถาบัน กศน.
ภาคเหน

-

30,000

-

-

30,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 2

สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ

7 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงเพื่อสนอง 1.การประสานงาน การเตรียมการร่วม
งานและโครงการตามพระราชดาริ ประจาปี 2563
กิจกรรม 2. การจัดประชุม พัฒนางาน
สนองตามพระราชดาริ

ชิงปริมาณ - ร่วมประสานงาน
เตรียมการ/ร่วมกิจกรรมในพื้นที่
จานวน 5 ครั้ง - จัดประชุมฯเพื่อ
พัฒนางานตามโครงการตาม
พระราชดาริ/แนวปฏิบัติที่ กพด.
จานวน 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ การ
สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อสนองตาม
พระราชดาริ และงานอันเกี่ยวเนื่อง
จากราชวงศ์ เป็นไปอย่างความ
เหมาะสมเรียบร้อย และสมพระ
เกียรติ

25,000

8,000

8,000

9,000

50,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 4

สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ
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กิจกรรมหลัก

8 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพยุวกรรมการหย่อม 1. สารวจและรวบรวมข้อมูลความ
บ้าน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”ปี ต้องการพัฒนาของยุวกรรมการหย่อมบ้าน
2562
2. ประชุมคณะทางานประสานวิทยากร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคระ
ทางาน/ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 3. จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุ
อุปกรณ์ 4. จัดการสัมมนาและจัด
การศึกษาดูงาน ให้กลุ่มเป้าหมาย (3 วัน 2
คืน) 5. ติดตามผลการสัมมนา/สรุปผล

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

เชิงปริมาณ ยุวกรรมการหย่อมบ้าน
และครู ศศช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เชียงราย เชียงใหม่ และตาก จานวน
200 คน เชิงคุณภาพ ยุวกรรมการ
หย่อมบ้านและครู ศศช. ได้รับการ
พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-

3,000

-

292,400

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

130,000

744,600

-

130,000

160,000

1,200,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 4

สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ

1 โครงการคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาดีเด่น 1.ขั้นวางแผนการดาเนินงาน 2.คัดเลือก ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ประจาปีงบประมาณ 2562
รางวัลการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ศึกษาของสถานศึกษาในเขตภาค
ประจาปี 2562 3.คัดเลือกรางวัล กศน. กลาง จานวน 30 คน
เกียรติยศ ประจาปี 2562 4.คัดเลือก
รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ/Best Practice
5.คัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจาปี
2562 6.สรุปและรายงานผลการประกวด

-

-

-

10,000

10,000

ย.2

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.ประชุมวางแผน 2.ดาเนินการ 3.สรุป
สู่ศตวรรษที่ 21
และรายงานผล

ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาใน
เขตภาคกลาง จานวน 584 คน

-

112,400

453,980

-

566,380

ย.3

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง

3 โครงการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.ประชุมวางแผน 2.ดาเนินการ 3.สรุป
รายงานผล

ครู กศน. จากจังหวัดในพื้นที่ภาค
กลาง 18 จังหวัด จานวน 192 คน

-

30,000

20,000

-

50,000

ย.6

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง

4 โครงการประชุมการประสานแผนการดาเนินงานและ
สรุปผลการดาเนินงาน ตามนโยบาย กศน. ประจาปี
งบประมาณ 2563 ของสถาบัน กศน. ภาคกลาง

1.ประชุมวางแผนการดาเนินการ 2.
ประชุมผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ของสานักงาน กศน. จังหวัด
และสถาบัน กศน. ภาค 3.สรุป รายงาน
ผลการดาเนินการ

ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา ของสานักงาน กศน.
จังหวัด 18 จังหวัด จานวน 90 คน
และสถาบัน กศน. ภาค จานวน 36
คน

3,000

9,000

9,000

9,000

30,000

ย.6

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5 โครงการสนับสนุนและนิเทศ กากับ ติดตามการ
1.ประชุมวางแผน 2.การดาเนินการ 3.
ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ดาเนินงาน ของสานักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง ประชุมสรุป รายงานผล 4.ส่งผลการนิเทศ ศึกษาในเขตภาคกลาง จานวน 50 คน
ไปยัง สานักงาน กศน. จังหวัดในเขตภาค
กลาง 5.สรุปผลการดาเนินงาน

-

50,000

93,820

50,000

193,820

ย.3

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง

6 โครงการอบรมการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ แก่ครู
กศน.

1.เตรียมประชุม 2.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
แก่ครุ กศน. 3.ประเมินโครงการ 4.สรุป
รายงานผล

ตัวแทนครู กศน.ตาบลในเขตภาค
กลาง 18 จังหวัด รวม 96 คน

-

-

76,800

-

76,800

ย.4

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง

7 โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
การจัดการเรียนการสอน

1.ประชุมวางแผน 2.ดาเนินการ 3.สรุป/
ประเมินผลติดตามและรายงานผล

บุคลากร กศน. สังกัดสานักงาน
กศน.ในเขตภาคกลาง จานวน 64 คน

-

91,000

91,000

91,000

273,000

ย.2

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง

752,360

1,035,265

412,375

2,200,000

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

1 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

1.พัฒนาหลักสูตร 2.จัดการศึกษาต่อเนื่อง 1.ประชาชนทั่วไป 2.ผู้สูงอายุ 3.ครู
3.ผลิตสื่อและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
กศน. 4.วิทยกรผู้สอนวิชาชีพ
การศึกษาต่อเนื่อง 4.ติดตามและสรุปผล
การดาเนินงาน

-

73,300

94,200

42,200

209,700

ย.2

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิทยากรโยคะสาหรับ
ผู้สูงอายุ โดยใช้ Application

1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 2.ประชุม
ปฏิบัติการปรับปรุง หลักสูตรและเตรียม
ฝึกอบรมทางไกล 3.ฝึกอบรมครู รุ่นที่ 3
(ออนไลน์) 4.สัมมนาเสริมประสบการณ์
รุ่นที่ 3 5.ฝึกอบรมเสริมหลักสูตร รุ่นที่
1-2 6.ติดตามผลและจัดทารายงานผล
การดาเนินงานและเผยแพร่

-

107,350

118,000

12,850

238,200

ย.2

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

3 โครงการอบรมการวิจัย สาหรับบุคลากร กศน.ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2563

1.ศึกษาข้อมูล สอบถามความสมัครใจ 2. บุคลากร กศน.ในภาค
การอบรมวิจัย 3.ติดตามและสอนเสริม ตะวันออกเฉียงเหนือ
ความรู้ระหว่างปฏิบัติการ (Coaching) 4.
เขียนรายงานและสรุปผลโครงการ

-

13,120

259,200

11,780

284,100

ย.6

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ครู กศน.ตาบล
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ในการออกแบบ
กิจกรรมเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.ศึกษาข้อมุลพื้นฐาน 2.สารวจความ
ครู กศน.ตาบล
ต้องการในพื้นที่และการหาคุณภาพสื่อ 3.
การอบรมครู กศน. 4.ร่วมจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในพื้นที่และการนิเทศติดตาม
ในพื้นที่ 5.เขียนรายงานและสรุปผล
โครงการ

-

10,000

106,500

17,900

134,400

ย.2

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

5 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบัน กศน.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1.สารวจความต้องการ 2.ดาเนินการ
พัฒนา 3.สรุปผลการดาเนินงาน

-

30,000

30,000

14,125

74,125

ย.6

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู กศน.สังกัดสถานศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิตของผู้สูงอายุ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.ศึกษาข้อมูล คัดเลือกสถานศึกษาที่
ผุ้บริหาร สถานศึกษาและครู กศน.
สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ 2.สารวจความ
ต้องการในพื้นที่และการหาคุณภาพสื่อ 3.
การอบรมการสร้่างเครื่องมือการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานและการ
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลการดาเนินงาน
กศน.ตาบล 4.การร่วมจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในพื้นที่และการนิเทศติดตามในพื้นที่

-

11,700

106,500

20,000

138,200

ย.2

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

7 โครงการศึกษาและเผยแพร่แนวทางส่งเสริมเครือข่าย
วิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน

1.ศึกษา รวบรวม คัดเลือกกรณีศึกษาการ
วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น 2.จัดหมวดหมู่
และจัดทาเอกสาร 3.จัดทาเอกสาร
สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและผล
การถอดบทเรียน

1.เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้าน
เกษตรสร้างมูลค่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2.
บุคลากรกศน. 3.เครือข่าย กศน.ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

78,500

2,500

7,000

88,000

ย.2

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

8 โครงการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนู้ตามอัธยาศัย 1.ศึกษาข้อมูล 2.ผลิตสื่อดิจิทัล 3.นิเทศ/
ติดตามผล

ครู กศน.และบุคลากรทางการศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

40,300

48,325

53,625

142,250

ย.5

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

บุคลากร สถาบัน กศน.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

9 โครงการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับนักศึกษา กศน.ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ศึกษาข้อมูล 2.การพัฒนาสื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของครู 3.การ
สอนงาน/ติดตามผล

10 โครงการผลิตสื่อเสียงในรูปแบบรายการวิทยุเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563

1.ประชุมปฏิบัติการผลิต่อเสี
สื่ ยง 2.ตัดต่อ บุคลากร กศน.ในภาค
และสาเนาสื่อเสียงแบบ DVD 3.ติดตาม ตะวันออกเฉียงเหนือ
และจัดทาสรุปรายงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

30,000

40,000

43,800

113,800

ย.5

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

-

47,650

30,000

6,278

83,928

ย.3

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ในการจัดกระบวนการ 1.ฝึกอบรมครู 2.ลงพื้นที่การนิเทศ
ครู กศน.
เรียนรู้แบบนาตนเอง (Self-Directed) เพื่อพัฒนาอาชีพ ติดตามจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
ในชุมชนอย่างยั่งยืน
แบบนาตนเอง (Self-Directed Learning)
เพื่อพัฒนาอาชีพ

-

115,100

20,000

4,000

139,100

ย.2

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

12 โครงการศึกษาการพัฒนางานเพื่อการเตรียมความพร้อม 1.ศึกษาข้อมูล 2.ประชุมเตรียมการพัฒนา 1.ครู กศน. 2.สถานศึกษา กศน.ใน
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาค 3.ลงพืน้ ที่ศึกษาสภาพงาน สถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
กศน. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

8,440

17,040

8,600

34,080

ย.3

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

13 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน

ครู กศน.และบุคลากรทางการศึกษา

-

67,200

-

-

67,200

ย.2

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

14 โครงการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน การขับเคลื่อน 1.ประชุมประสานการดาเนินงาน 2.
การดาเนินงาน ตามแนวทางการดาเนินงานของ
ติดตามผล 3.สรุปผล
สานักงาน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี
งบประมาณ 2563

ผู้บริหาร กศน.จังหวัด กศน.อาเภอ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

-

23,000

27,000

29,660

79,660

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 6

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

15 โครงการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้บริหาร กศน. ครู กศน. และ
เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-

96,700

136,000

140,557

373,257

ย.3

สถาบัน กศน.
ภาคใต้

1.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศอย่างง่าย 2.การ
ผลิตสื่อ

1.การบริหารจัดการด้านการศึกษาตาม
อัธยาศัย 2.จัดการประชุม 3.การเข้า
อบรม/ศึกษาดูงาน/การเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย

ครู กศน.

งบประมาณรายไตรมาส
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง

1.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 2.
ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการหลักสูตร
3.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อ 4.ประชุม
ปฏิบัติการบรรณาธิการสื่อ 5.ทดลองใช้
หลักสูตร/สื่อ 6.ประชุมปฏิบัติปรับปรุง
หลักสูตร/สื่อ 7.จัดพิมพ์/เผยแพร่

1 .พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
จานวน 1 หลักสูตร 2. พัฒนา
สื่อการศึกษาต่อเนื่อง จานวน 1 ชุด

2 โครงการประชุมประสานแผนและนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพกศน.ในภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563

1. จัดทาโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ
สานักงาน กศน.จังหวัดและ
โครงการ 2. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
สถานศึกษาขึ้นตรง 14 จังหวัด
นิเทศและจัดทาแบบนิเทศ 3. แต่งตั้ง
ภาคใต้ จานวน 22แห่ง
คณะกรรมการนิเทศของสถาบัน กศน.
ภาคใต้ 4. นิเทศแบบบูรณาการเพื่อ
ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ กศน.รายไตรมาศ 5. ประชุม
ปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563สรุปครึ่งปีและ
ปลายปี 6.ติดตามและประเมินผล 7.
สรุปผลการดาเนินงาน

3 โครงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที1่ ขออนุมัติโครงการ/วาง
บุคลากรที่รับผิดชอบในงานสาระ
เพื่อพัฒนา กศน.ภาคใต้
แผนการดาเนินงาน/ประสานงาน
สนเทศและงานประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา จานวน 45 คน
ระบบฐานข้อมูล กิจกรรมที่ 3ประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 4ประเมินผลโครงการ/สรุปผล
โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

23,100

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

45,315

697,800

533,785

1,300,000

35,350

64,700

31,350

7,200

138,600

ย.1

สถาบัน กศน.
ภาคใต้

-

106,200

106,200

-

212,400

ย.1

สถาบัน กศน.
ภาคใต้

9,965

45,100

42,435

2,500

100,000

ย.1

สถาบัน กศน.
ภาคใต้
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามแนวศาสตร์พระราชา 1.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 2.ประชุม 1.มีสื่อเอกสาร จานวน 10 เรื่อง 2.
ในสถาบัน กศน.ภาคใต้และขยายฐานการเรียนรู้สู่ชุมชน วางแผนขับเคลื่อนโครงการ 3.ประชุม
พัฒนาฐานเรียนรู้ จานวน 5 ฐาน 3.
ปฏิบัติการถอดบทเรียนสรุปองค์ความรู้ มีผู้รับบริการ จานวน 200 คน
4.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาฐานเรียนรู้ใน
สถาบัน กศน.ภาคใต้ 5.พัฒนาฐานและสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 6.ประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านช่องทางที่หลากหลาย 7.
ส่งเสริมการเรียนรู้ 8.ติดตามประเมินผล
ประชุมสรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผลเป็นรูปเล่ม

-

50,000

50,000

-

100,000

ย.1

สถาบัน กศน.
ภาคใต้

5 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากร
สถาบัน กศน.ภาคใต้

1. เขียนโครงการ/เสนอขออนุมัติ 2.
-บุคลากรและเจ้าหน้าที่สถาบัน
ประชุมวางแผนการดาเนินงาน 3. อบรม กศน. ภาคใต้ จานวน 21 คน
การเขียนโครงการ 4. อบรมการ
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพทาง
วิชาการ 5.อบรมการนิเทศและเขียน
รายงานการนิเทศการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 6. อบรมการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 7.อบรมการผลิตรายการวิทยุ
เพื่อการศึกษา

0

150,000

-

-

150,000

ย.1

สถาบัน กศน.
ภาคใต้

6 โครงการจัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ 2563

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน 2.
ประชาชนทั่วไป จานวน 120 คน
จัดการเรียนการสอนการศึกษาต่อเนื่อง 3.
จัดอบรมประชาชน หลักสูตรพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 1 รุ่น 4. นิเทศ ติดตามผล
รายงาน และสรุปผล

-

15,800

7,800

6,400

30,000

ย.1

สถาบัน กศน.
ภาคใต้
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

7 โครงการศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาปริญญาชุมชน

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจผู้ร่วมงาน
2.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 3.ประชุม
กาหนดกรอบและประเด็นการศึกษา 4.
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล 5.ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6.ประชุม
ปฏิบัติการสังเคราะห์รูปแบบการจัด
การศึกษา 7.ประชุมปฏิบัติการ
บรรณาธิการผลการศึกษา 8.จัดพิมพ์
และสรุปรายงานผล 9.เผยแพร่ผล
การศึกษา

ได้รูปแบบการจัดการศึกษาปริญญา
ชุมชน จานวน 5 รูปแบบ

-

125,000

125,000

-

250,000

ย.1

สถาบัน กศน.
ภาคใต้

8 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 1. ประชุมวางแผนงาน/ ออกแบบ
กิจกรรมสู่การปฏิบัติ 2.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการสร้างหน้าเพจประชาสัมพันธ์
สินค้าออนไลน์ 14 จังหวัดภาคใต้ 3.การ
จัดทาคลังสื่อดิจิทัลส่งเสริมการอ่าน 4.
ผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5.
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบการศึกษษตาม
อัธยาศัย 6.ติดตามวัดผลประเมินผล
สรุปผลและ รายงานผล

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 150 คน 2) ประชาชนทั่วไป
จานวน 50 คน 3)แอปพลิเคชั่นคลัง
สื่อ จานวน 1 แอป 4)เพจการค้า
ออนไลน์ ภาคใต้ จานวน 1 เพจ

-

40,000

53,000

7,000

100,000

ย.1

สถาบัน กศน.
ภาคใต้
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

9 โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ในเขตภาคใต้

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กศน.ในเขตภาคใต้ จานวน 2 รุ่น 1.1
จานวน 140 คน สังกัด กศน.ใน
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน.
ภาคใต้
หลักสูตรการเรียนรู้แบบนาตนเอง1.2
อบรมพัฒนาผู้รับผิชอบการจัดทา
ฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนากศน.ภาคใต้1.3อบรมการนิเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพ กศน.ในภาคใต้ 1.4
อบรมพัฒนาบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อส่งเสริมการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ 2.ติดตามผล รายงาน
สรุปผล

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก

-

-

ไตรมาส 3

101,000

118,000

530,000

670,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

-

219,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.1

สถาบัน กศน.
ภาคใต้

1,200,000

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านเทคนิคการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาหรับประชาชนเขตภาคตะวันออก

1. ประชุมวางแผนกาหนดกรอบหลักสูตร 1. ครูอาสาสมัคร กศน (จังหวัดละ 5
เนื้อหาการอบรม 2. ดาเนินการจัดอบรม คน x 8 จังหวัด) จานวน 40 คน 2.
กระบวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้
คณะทางาน สถาบัน กศน.ภาค
หนังสือ 3. การติดตามผลหลังการอบรม ตะวันออก จานวน 6 คน
4. รายงานผลการดาเนินงานและพัฒนา
ปรับปรุง

-

-

120,000

-

120,000

ย.3

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการ
ดาเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของบ้านหนังสือชุมชนในเขตภาคตะวันออก

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน 2. จัด
ประชุมปฏิบัติการการติกตามและถอด
บทเรียน 3. สรุปและผลการดาเนินงาน

-

-

60,000

-

60,000

ย.3

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

1. ครู กศน. ตาบล จังหวัดละ 1 คน
จานวน 8 คน 2. เจ้าของบ้าน
หนังสือชุมชน จังหวัดละ 1 คน
จานวน 8 คน 3. ผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 2 คน 4. คณะทางาน
สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก จานวน
4 คน

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 172

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. การประชุมวางแผน การอบรม
สายงานการสอน หลักสูตรการวิเคราะห์ทุนชุมชนเพื่อ หลักสูตรการวิเคราะห์ทุนชุมชน ฯ 2.
การวางแผนและการจัดการศึกษานอกระบบ
การประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการ
วิเคราะห์ทุนชุมชน ฯ และรับสมัคร 3.
จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครู
หลักสูตรการวิเคราะห์ทุนชุมชน ฯ 4.
ติดตาม ประเมินผลการอบรมและจัดทา
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานการสอน จานวน 50
คน

-

90,000

-

-

90,000

ย.6

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

4 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับบรรณารักษ์ใน
เขตภาคตะวันออก

1.บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดประชาชนทุกประเภทใน
ภาคตะวันออก จานวน 67คน 2.
วิทยากรและคณะทางานสถาบัน
กศน. ภาคตะวันออก จานวน 12 คน

-

-

130,000

-

130,000

ย.3

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

5 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.ประชุมวางแผนการอบรมหลักสูตรการ ข้าราชการครู กศน. จานวน 1 รุ่น
สายงานการสอน หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วย พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสาหรับครู จานวน 50 คน
ตนเองสาหรับครู กศน.
กศน. 2.ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสาหรับครู
กศน. 3.จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครู
หลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองสาหรับครู กศน. 4.ติดตาม
ประเมินผลการอบรมและจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงาน

-

-

90,000

-

90,000

ย.6

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

6 โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและกิจกรรม
นันทนาการ

-

-

200,000

-

200,000

ย.3

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

1. ประสานงานเพื่อวางแผนการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 2. อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน 3. ติดตาม
ประเมินผลการอบรบ

1.กาหนดกรอบการพัฒนารูปแบบ ที่มี
องค์ประกอบหลายด้าน -ผังข้อสอบ เทคโนโลยี -สาระที่ต้องรู้ -แนวข้อสอบ นันทนาการ -สื่ออื่น ๆ เช่นใบความรู้ คลิป
วีดีโอ 2.ฝึกอบรม 3.ติดตามผลการใช้จริง
ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาค

1. ครู กศน. เขตภาคตะวันออก
จานวน 40 คน 2. วิทยากรพี่เลี้ยง
จานวน 14 คน 3. ทีมงาน สถาบัน
กศน.ภาคตะวันออก จานวน 6 คน
4. วิทยากรด้านเทคโนโลยี จานวน 4
คน
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ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย

7 โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.หลักสูตรการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

1. ประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร/ สื่อที่
ใช้ในการอบรม 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 3.
ติดตามประเมินผล 4. รายงานผลการ
ดาเนินงาน

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู
พนักงานราชการ ครู กศน. และ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 39
คน

-

120,000

-

-

120,000

ย.6

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

8 โครงการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) เพื่อการศึกษา

1.จัดทาหลักสูตร และสื่อ 2. อบรม
ปฏิบัติการ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-book) เพื่อการศึกษา 3. ติดตามผล
การนาไปใช้ 4. รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน

1.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 8
คน 2.ครู กศน.ตาบล จานวน 40 คน

-

170,000

-

-

170,000

ย.3

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

9 โครงการ กูเกิลแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา สาหรับครู
กศน.

1. จัดทาหลักสูตร และสื่อ 2. อบรม
ครู กศน. จานวน 35 คน
ปฏิบัติการ กูเกิลแอปพลิเคชันเพื่อ
การศึกษา สาหรับครู กศน. 3. ติดตามผล
การนาไปใช้ 4. รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงาน

-

-

70,000

-

70,000

ย.3

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

10 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กศน.ในเขตภาคตะวันออก
ปีงบประมาณ 2563

1. จัดอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 2.
รายงานผลการดาเนินงาน

-

150,000

-

-

150,000

ย.6

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

ย.3

ศว.กาญจนบุรี

ผู้บริหาร กศน.อาเภอ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สถานศึกษา
ขึ้นตรง สานักงาน กศน.จังหวัด และ
กศน.อาเภอ ในเขตภาคตะวันออก
จานวน 155 คน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษากาญจนบุรี

1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 2.
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ 3. กิจกรรม
เสริมประสบการณ์แก่ผู้สูงอายุ 4. กิจกรรม
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียร์ 5.
กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย ศว.กจ

ไตรมาส 1

- นักเรียนในระบบ จานวน 72,100
คน - นักศึกษานอกระบบ จานวน
5,000 คน - ครูในระบบ จานวน
1,000 คน - ครูนอกระบบ จานวน
470 คน - ประชาชนทั่วไป จานวน
3,500 คน

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก

ที่

ไตรมาส 4

1,637,270

7,453,340

4,960,570

5,488,620

20,865,800

18,500

678,000

197,500

534,000

1,428,000

18,500

80,000

75,000

16,500

190,000

ความสอดคล้อง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1. กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา

- บุคลากร ศว.กาญจนบุรี จานวน
20 คน - ประชาชนทั่วไป จานวน 8
คน - ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา จานวน 2 ครั้ง/ปี พัฒนาสถานศึกษา จานวน 3 รายการ

-

205,000

-

5,000

210,000

ย.3

ศว.กาญจนบุรี

3 โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

1. กิจกรรมสร้างเยาวชน เยาวชนสร้าง
ชาติ 2. กิจกรรมคืนความสุขให้เธอ...
เยาวชนภาคฤดูร้อน 3. กิจกรรมสนุกวิทย์
Kids ยามเย็น 4. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 5.กิจกรรม
สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

- นักเรียนในระบบ จานวน 7,640
คน - นักศึกษานอกระบบ จานวน
1,000 คน - ครูในระบบ จานวน
500 คน - ครูนอกระบบ จานวน
170 คน - ประชาชนทั่วไป จานวน
100 คน

-

80,000

110,000

500,000

690,000

ย.3

ศว.กาญจนบุรี

4 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรค่าย
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม 2. กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรพลังงานเพื่อชีวิต 3. กิจกรรม
พัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา

บุคลากร ศว.กาญจนบุรี จานวน 20
คน

-

60,000

-

-

60,000

ย.3

ศว.กาญจนบุรี

5 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์

บุคลากร ศว.กาญจนบุรี จานวน 20
คน

-

153,000

-

-

153,000

ย.3

ศว.กาญจนบุรี

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

กิจกรรมพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด

1. บุคลากร ศว.กาญจนบุรี จานวน
20 คน 2. กล้องวงจรปิด จานวน 1
ระบบ

-

100,000

-

-

100,000

ย.6

ศว.กาญจนบุรี

- นักศึกษานอกระบบ จานวน 80
คน - ครูนอกระบบ จานวน 20 คน ประชาชนทั่วไป จานวน 100 คน

-

-

12,500

12,500

25,000

ย.3

ศว.กาญจนบุรี

7 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมสู่ชุมชน ด้วย
กับภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วย STEM โดยใช้ กศน.เป็นฐาน STEM
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

674,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

404,000

350,000

1,428,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 โครงการจุดประกายความคิด สร้างนักวิทยาศาสตร์ไทย 1. จัดกิจกรรมและนิทรรศการ
- นักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน.
วิทยาศาสตร์ 2.จัดกิจรรมและเกม
และประชาชนทั่วไป จานวน 12,000
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 3. การแข่งขัน คน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 4. การแข่งขัน
การแต่งกาย Fancy Recycle 5. การ
แข่งขันการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม
(STEAM)

-

-

40,000

100,000

140,000

ย.3

ศว.ขอนแก่น

2 โครงการเด็กดีนักวิทย์ฯ สนุกคิดสร้างสรรค์ มหัศจรรย์
เด็กไทยสร้างชาติ

-

128,000

-

-

128,000

ย.3

ศว.ขอนแก่น

-

-

50,000

30,000

80,000

ย.3

ศว.ขอนแก่น

-

30,000

10,000

10,000

50,000

ย.3

ศว.ขอนแก่น

1. จัดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ - เด็ก เยาวชน นักเรียนในระบบ
ด้านวิทยาศาสตร์ 2. กิจกรรมและเกม
นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป
จากหน่วยงานเครือข่าย 3. กิจกรรมการ จานวน 6,000 คน
แสดงบนเวที/โชว์ทักษะความสามารถ
พิเศษ 4. กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินน้ามัน
5. กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล

3 โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 1. จัดกิจกรรมประกวดการแสดงทาง
Show)
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ
พื้นที่ ประจาปี 2563 2. ส่งเสริมและ
สนับสนุน ทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ระดับพื้นที่ เข้าประกวดใน
ระดับประเทศ
4 โครงการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- ครู/นักเรียนในระบบ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่
ขอนแก่น เลย หนองบัวลาภู และ
อุดรธานี จานวน 100 คน

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 1. ครู/นักเรียน ในระบบ ครู/
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
นักศึกษา กศน. จานวน 1,400 คน
หน่วยงานเครือข่าย อย่างน้อย 3 ครั้ง
2. ประชาชนทั่วไป จานวน 100 คน
รวมทั้งสิ้น 1,500 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5 โครงการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ครู กศน.

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ - ครู/นักศึกษา กศน. จานวน 500
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู คน
กศน. เรื่อง การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
2. จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่
3. ส่งเสริมและสนับสนุนตัวแทนระดับ
พื้นที่เข้าร่วมประกวดในเวทีระดับประเทศ

-

91,000

29,000

-

120,000

ย.3

ศว.ขอนแก่น

6 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

1. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และ - ข้าราชการและบุคลากร ศูนย์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ วิทยาศาสตร์ฯขอนแก่น จานวน 26
ในการปฏิบัติงาน 2. กิจกรรมการจัดการ คน
ความรู้ (KM) จานวน 4 ครั้ง 3. กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ สร้างสรรค์องค์กร

-

65,000

75,000

50,000

190,000

ย.3

ศว.ขอนแก่น

7 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ
1. ข้าราชการ บุคลากร ศูนย์
มาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
สาหรับข้าราชการและบุคลากร 2. ศึกษา จานวน 26 คน 2. คณะกรรมการ
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกัน สถานศึกษา จานวน 8 คน
คุณภาพการศึกษา 3. ติดตาม/ตรวจสอบ
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 4. ประเมินตนเอง 5.
ประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

-

80,000

20,000

20,000

120,000

ย.3

ศว.ขอนแก่น
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพิ่มทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์

1. จัดทาสื่อ นิทรรศการและฐานการ
เรียนรู้ Maker Space หลักการสื่อทาง
วิทยาศาสตร์ 2. พัฒนาสื่อ เนื้อหา
วิชาการ ให้ทันสมัย มีรูปแบบที่
หลากหลาย 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
(Hand-on) จากการประดิษฐ์ชิ้นงาน
อุปกรณ์ หรือของเล่นทางวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างการเรียนรู้ STEAM Education

1. ฐานการเรียนรู้และนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง 2. สื่อ เนื้อหา
วิชาการ ให้ทันสมัย รูปแบบที่
หลากหลาย 10 ชุด 3. ครู/นักเรียน
ในระบบ ครู/นักศึกษา กศน. และ
ประชานทั่วไป จานวน 3,000 คน

-

120,000

50,000

50,000

220,000

ย.3

ศว.ขอนแก่น

9 โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร

1. จัดทาสื่อนิทรรศการฐานการเรียนรู้
- ครู/นักเรียนในระบบ ครู/นักศึกษา
วิทยาศาสตร์ชุดเคลื่อนที่ 2. จัดกิจกรรม กศน. ประชาชนทั่วไป จานวน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สัญจร ให้บริการ 3,000 คน
นักเรียนในระบบ และนักศึกษา กศน. ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 4 ครั้ง

-

120,000

50,000

50,000

220,000

ย.3

ศว.ขอนแก่น

10 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทา
โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน 2. จัด
กิจกรรมการทาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
ชุมชน

-

-

40,000

40,000

80,000

ย.3

ศว.ขอนแก่น

-

40,000

40,000

-

80,000

ย.3

ศว.ขอนแก่น

1. ประชาชนทั่วไป จานวน 50 คน
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ จานวน 10
เรื่อง 3. เอกสารภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน 10 เรื่อง

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้สะ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ - ครู กศน. จานวน 100 คน
เต็มศึกษาพัฒนาคนสู่อาชีพ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาพัฒนาคนสู่อาชีพ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
1 โครงการ 5 ส เพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาตรัง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

55,000

390,000

305,000

270,000

1,020,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ประชุมเพื่อกาหนดกิจกรรม 5 ส ให้
บุคลากรทราบ 2.สารวจสภาพพื้นที่
รับผิดชอบกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
3.บันทึกภาพ ก่อนดาเนินกิจกรรม 5 ส
เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน 4.
ดาเนินการร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยใช้ 3 ส
แรก เริ่มจาก ส.สะสาง สะอาด สะดวก 5.
บุคลากรรับผิดชอบสถานที่ให้สะอาดและ
เป็นระเบียบถูกสุขลักษณะ 6. รายงานผล
การดาเนินการต่อผู้บริหาร

ดาเนินกิจกรรม 5 ส ภายในอาคาร
ฐานการเรียนรู้และบริเวณของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
จานวน 12 ครั้ง 12 จุด

10,000

20,000

20,000

10,000

60,000

ย.3

ศว.ตรัง

2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษา 1.ประชุมนาเสนอผลการประเมินตนเอง
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 2.
ประชุมทบทวนผลการประเมินตนเอง 3.
ประชุมกาหนดกรอบและวางแผนจัดทา
เครื่องมือประเมินคุณภาพ 4.เก็บรวบรวม
ข้อมูลและหลัก ฐานเอกสารการประเมิน
ตนเอง 5.เขียนรายงานการประเมินตนเอง
6.จัดทารูปเล่มรายงานการประเมิน
ตนเองและพิมพ์เผยแพร่

1. เชิงปริมาณ - บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
จานวน 8 คน - คณะกรรมการ
สถานศึกษา จานวน 18 คน 2. เชิง
คุณภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาตรังมีผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป

-

25,000

-

5,000

30,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 2

ศว.ตรัง
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ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

70,000

ย.3

ศว.ตรัง

35,000

160,000

ย.3

ศว.ตรัง

65,000

90,000

ย.2

ศว.ตรัง

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

3 โครงการส่งเสริมพันธมิตรเครือข่าย

1.ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน
และเขียนโครงการ 2.ดาเนินงานตาม
โครงการ 2.1 ประชุมสัมมนาเครือข่าย
การจัดกิจกรรมการเรียน 2.2 กิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่าย 3.นิเทศ
ติดตาม และรายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ - เครือข่ายที่
เป็นหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กร
ต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด
จานวน 30 แห่ง - เครือข่ายที่เป็น
บุคคลภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯลฯ จานวน 50 คน 2.เป้าหมายเชิง
คุณภาพ เครือข่าย ให้ความร่วมมือ
ในการส่งเสริมสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง

-

45,000

25,000

-

4 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ธรณีวิทยา

1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการ
ดาเนินงานและเขียนโครงการเพื่อกาหนด
แนวทางในการปฏิบัติ 2.สารวจสภาพ
พื้นที่ปรับปรุงและกาหนดพื้นที่ในการ
ปรับปรุง 3.ดาเนินการปรับปรุงฐาน
กิจกรรมธรณีวิทยา 4.รายงานผลการ
ดาเนินการต่อผู้บริหาร

เชิงปริมาณ -ปรับปรุงนิทรรศการ
ด้านธรณีวิทยาพื้นฐานอย่างน้อย 1
จุด -กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ
1,000 คน เชิงคุณภาพ -ผู้รับบริการ
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจเมื่อเข้า
มาศึกษาในฐานความรู้นิทรรศการ

5,000

60,000

60,000

5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการ
ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

1.ประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน 2.
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
การประชาสัมพันธ์ 3.จัดการประกวด
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ 4.ประเมิน และ
สรุปผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ ครู อาจารย์ นักเรียน
และนักศึกษา กศน. จานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ ได้ตัวแทนของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ใน
การเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
ทั้งการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
และการประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์

-

-

25,000

ที่

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

1.พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 2.พัฒนา
บุคลากรด้านดาราศาสตร์ 3.พัฒนา
บุคลากรด้านพลังงาน 4.พัฒนากิจกรรม
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ 5.พัฒนาด้านอื่นๆด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ ผู้บริหาร ข้าราชการครู
นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่
แกนนาชุมชน จานวน 100 คน เชิง
คุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ
80 มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย

-

100,000

35,000

35,000

170,000

ย.3

ศว.ตรัง

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์
ประจาปี 2563

1.ประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน 2.
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
การประชาสัมพันธ์ 3.จัดการประอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 4.
ประเมิน และสรุปผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาตรัง จานวน 50 คน เชิง
คุณภาพ ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย
รูปแบบกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ได้

-

-

60,000

-

60,000

ย.3

ศว.ตรัง

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science show) ประจาปี 2563

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์

เชิงปริมาณ ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบโรงเรียน ของสถานศึกษาใน
เขต 5 จังหวัดรับผิดชอบและศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
จานวน 50 คน เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมร้อยละ 70 มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้

-

-

-

60,000

60,000

ย.3

ศว.ตรัง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กร 1.ประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน 2.
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการ
ประชาสัมพันธ์ 3.จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หน่วยงาน
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 4.ประเมิน และ
สรุปผลการดาเนินงาน

เชิงปริมาณ -บุคลากรผู้รับผิดชอบ
การจัดวางระบบภายในและ
ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 17 คน เชิง
คุณภาพ บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง สามารถ
จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง จัดวาง
ระบบควบคุมภายในและจัดทา
รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในสถานศึกษาได้

-

20,000

-

-

20,000

ย.3

ศว.ตรัง

10 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ ประชาชน
ทั่วไป จานวน 1,000 คน 2.
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้รับบริการมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และนาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้

10,000

70,000

30,000

20,000

130,000

ย.3

ศว.ตรัง

1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการ
ดาเนินงานและเขียนโครงการ 2.
ประชาสัมพันธ์โครงการ 3.เนินงานตาม
โครงการ 3.1 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการใช้
พลังงานชีวมวล -กิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ -กิจกรรมพัฒนาฐานการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3.2 กิจกรรม
อนุรักษ์พันธุกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน 3.3
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพสู่ชุมชน
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -กิจกรรม
วิทยาศาสตร์สาหรับผู้สูงอายุ 4.นิเทศ
ติดตามและรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

11 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

กิจกรรมหลัก
1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการ
ดาเนินงานและเขียนโครงการเพื่อกาหนด
แนวทางในการปฏิบัติ 2.สารวจสภาพ
พื้นที่ปรับปรุง 3.ดาเนินการปรับปรุง
พัฒนาฐานการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา 4.รายงานผลการดาเนินการต่อ
ผู้บริหาร

เป้าหมาย
1.เชิงปริมาณ -นิทรรศการแสดง
เนื้อหา นวัตกรรมจากยางพารา ปรับปรุงนิทรรศการผลิตภัณฑ์จาก
ยางพาราจานวน 5 ฐานการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการไม่น้อย
กว่า 1,000 คน 2.เชิงคุณภาพ ผู้รับบริการร้อยละ 80 มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์จากยางพารา
นวัตกรรมใหม่และนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน -ผู้รับบริการร้อยละ
80 สามารถรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ
จากฐานการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา -ผู้รับบริการร้อยละ 80 มี
ความพอใจ เมื่อเข้ามาศึกษาในฐาน
การเรียนรู้

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

30,000

ไตรมาส 2

50,000

ไตรมาส 3

50,000

ไตรมาส 4

40,000

รวมงบประมาณ
170,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.3

ศว.ตรัง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

180,000

382,060

389,010

446,330

1,397,400

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

1. การประชุมทบทวนผลการประเมิน
ตนเองในแต่ละมาตรฐานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะทางานระบบประกัน
คุณภาพ

1. สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มี
คุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ตัวบ่งชี้
และมาตรฐาน กศน. เป็นเป้าหมาย
ในการดาเนินการตามระบบบริการ
คุณภาพ (PDCA) จานวน 21 คน
3. มีรายงานประเมินตนเอง
ปีงบประมาณ 2563 :
Self-Assessment Report (SAR)

5,000

7,940

11,940

5,120

30,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 2

ศว.
พระนครศรีอยุธยา

2 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ฝึกอบรมสืบสานศาสตร์พระราชาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ครู กศน. ในเขตพื้นที่บริการ และ
บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา จานวน
51 คน

-

60,000

-

-

60,000

ย.1

ศว.
พระนครศรีอยุธยา
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

3 โครงการวิทย์คิดสร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจกรรมหลัก
1. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
พื้นที่
2. ส่งตัวแทนชนะเลิศการประกวดระดับ
พื้นที่เข้าร่วมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
3. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่
4. ส่งตัวแทนชนะเลิศการประกวดระดับ
พื้นที่ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ

เป้าหมาย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

100,000

100,000

ย.3

ศว.
พระนครศรีอยุธยา

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน 1. จัดแสดงนิทรรศการ
1. ครู กศน. จานวน 30 คน
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัด
2. นักศึกษา กศน. จานวน 270 คน
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน

-

20,000

15,000

5,000

40,000

ย.5

ศว.
พระนครศรีอยุธยา

5 โครงการ “science for kids”จุดประกายความคิดแบบ 1. ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ระดับภูมิภาค (ระดับประถม ศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
2. ส่งตัวแทนชนะเลิศการประกวดระดับ
ภูมิภาคเข้าร่วมประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

1. ครูในระบบโรงเรียนในเขตพื้นที่
บริการและบุคลากร จานวน 40 คน
2. นักเรียนในระบบโรงเรียนในเขต
พื้นที่บริการ จานวน 80 คน

-

-

-

110,000

110,000

ย.5

ศว.
พระนครศรีอยุธยา

6 โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

1. ครู กศน. ตาบล สังกัดสานักงาน
กศน. จานวน 35 คน
2. ข้าราชการและบุคลากร จานวน
21 คน

-

-

127,400

-

127,400

ย.3

ศว.
พระนครศรีอยุธยา

1. พัฒนารูปแบบและเนื้อหาการฝึกอบรม
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ครู
กศน. ตาบล สังกัดสานักงานกศน.ในเขต
พื้นที่บริการ และบุคลากร

ครู นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ จานวน
150 คน

งบประมาณรายไตรมาส
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

7 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

1. ประชุมกาหนดกรอบแนวทางการสืบ
สานและเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมไทย
2. อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากร
3. ข้าราชการ ศว.อย.เข้ารับการอบรม/
ประชุม/สัมมนา ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
หน่วยงานเครือข่าย
4. ประชุมกาหนดทิศทางการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร กลุ่ม ศว.
5. สรุปรายงานผล

ข้าราชการและบุคลากร
จานวน 21 คน

8 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา

1. บริหารงานสานักงานในด้านสารบรรณ
และธุรการ บุคลากร การเงิน บัญชี และ
พัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะและ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ
2. โครงสร้างพื้นฐาน ด้านกายภาพและ
ภูมิทัศน์
3. สรุปรายงานผล

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
กายภาพและภูมิทัศน์ จานวน 8
ฐานนิทรรศการ
3. เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ และผล
การดาเนินงาน
4. บริหารสานักงานในการดาเนินงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
1 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์โดยรูปแบบสะเต็มศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2563

1. ประชุมวางแผน 2.ประสานหน่วยงาน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม 3. สังกัดสานักงาน กศน. ในเขตพื้นที่
จัดเตรียมเอกสารสื่อประกอบกิจกรรม 4. บริการ จานวน 160 คน
ดาเนินงานตามโครงการ - อบรมให้
ความรู้สะเต็มศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 4 รุ่น 5. สรุปและรายงานผล

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

69,120

9,670

151,210

230,000

ย.6

ศว.
พระนครศรีอยุธยา

175,000

225,000

225,000

75,000

700,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.
พระนครศรีอยุธยา

93,000

559,040

342,000

433,960

1,428,000
ย.3

ศว.นครราชสีมา

-

160,000

-

-

160,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

2 โครงการเสริมสร้างแนวคิดวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 1 เสวนาและสร้างแรงจูงใจ
ประจาปี 2563
“ร่วมรักษ์ คัดแยก” กิจกรรมที่ 2 จัด
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน
ประจาปี 2563 แบ่งกลุ่มเรียนรู้ ตามฐาน
การเรียนรู้ โดยคณะวิทยากรศูนย์วิทย์ ฯ
นครราชสีมา -กิจกรรมปุ๋ยหมักไม่กลับกอง
และการทดสอบดิน -กิจกรรม ถังหมัก
รักษ์โลก กรีนโคน โซนโคราช -ปฏิบัติการ
คัดแยกขยะ ณ จุดคัดแยกขยะไร้ถัง กิจกรรม STEM Education 2.ติดตาม
การดาเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย

1. ร้านค้าประกอบการอาหาร
เครื่องดื่ม ริมอ่างเก็บน้าซับประดู่
จานวน 10 แห่ง 2. สามเณรบวช
ภาคฤดูร้อน จานวน 100 คน

3 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2563

1) เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่
บริการจานวน 2,500 คน 2)
เครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
และหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม
จานวน 10 องค์กร

1. ประชุมวางแผน 2. ประชาสัมพันธ์
ประสานงานหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม
และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน 3.
จัดเตรียมเอกสาร สื่อประกอบกิจกรรม 4.
จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 5.
ประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจาฐาน
นิทรรศการ/กิจกรรม เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม 6. ดาเนินการจัด
กิจกรรม ตามโครงการ 7. ประชุม
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจาฐาน
นิทรรศการ/กิจกรรม เพื่อติดตามผลการ
จัดกิจกรรม ปัญหา/อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข 8. สรุปและรายงานผล

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8,000

-

80,000

-

88,000

ย.5

ศว.นครราชสีมา

-

-

-

200,000

200,000

ย.3

ศว.นครราชสีมา
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการสร้างสุขสมวัย ใส่ใจสุขภาพ

1. ประชุมวางแผน 2.ประสานหน่วยงาน ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บริการ จานวน
สถานที่และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน
3.จัดเตรียมเอกสารสื่อประกอบกิจกรรม
4.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ โดย
แบ่งเป็นกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1
สิ่งของรอบด้าน..บันดาลสุข กิจกรรมที่ 2
อาหารดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง กิจกรรมที่ 3 สิ่ง
ใหม่ ๆ ผู้ใช้ช๊อบชอบ 5. สรุปและรายงาน
ผล

-

40,000

40,000

-

80,000

ย.3

ศว.นครราชสีมา

5 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563

1.อบรมการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science ครู นักเรียน นักศึกษา และ
Show) 2.กิจกรรมประกวดการแสดง
ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการ
วิทยาศาสตร์ (Science Show) 3.
เข้าร่วมกิจกรรม 726 คน
กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้า 4.กิจกรรม
การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
สาหรับนักศึกษา กศน. 5. ประชุมชี้แจง
แจงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 6. การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 7.ศึกษาดูงาน
ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะชุมชนต้นแบบ

-

144,040

-

213,960

358,000

ย.3

ศว.นครราชสีมา

6 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ กิจกรรมที่ 2 จัดอบรม
กิจกรรมดาราศาสตร์ “เปิดฟ้า Star Party
ปีที่ 4"

70,000

-

130,000

-

200,000

ย.2

ศว.นครราชสีมา

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครราชสีมา จานวน 15
คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 เครือข่าย
จานวน 100 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563

1.อบรมเชิงปฏิบัติการวางระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 1.1 การ
บรรยายของวิทยากร 1.2 การฝึกปฏิบัติ
1.3 การนิเทศ 2.จัดระบบมาตรฐานตามที่
กาหนดจานวน 6 มาตรฐาน ในการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา และจัดทาสรุปผลและ
รายงานผลโครงการ 3. ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา/ประเมิน
สถานศึกษาโดย ต้นสังกัด 4. อบรมการ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

1. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครราชสีมา จานวน 19
คน 2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา จานวน 38 คน 3.
แฟ้มสารสนเทศงานประกันตาม
มาตรฐาน จานวน 6 มาตรฐาน

15,000

70,000

27,000

15,000

127,000

ย.6

ศว.นครราชสีมา

8 โครงการพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2563 “ก้าวทันการ
เรียนรู้…สู่ครูยุคดิจิทัล”

1.อบรมเชิงปฎิบัติการ “การอนุรักษ์
บุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
พันธุกรรมพืช” 2.อบรมเชิงปฎิบัติการ “ การศึกษานครราชสีมา จานวน 16
ก้าวทันการเรียนรู้…สู่ครูยุคดิจิทัล” ระยะ คน
ที่ 1 เทคนิคการสอนและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ แนวคิดสังคมการเรียนรู้สู่ครู
ยุคดิจิทัล ระยะที่ 2 นาเสนอผลงานและ
สรุปผลการเรียนรู้…สู่ครูยุคดิจิทัล 3.
สรุปผลและรายงานผลโครงการ

-

50,000

65,000

5,000

120,000

ย.2

ศว.นครราชสีมา

9 โครงการสายสัมพันธ์ สัญญารัก @ ศูนย์วิทย์ฯ
นครราชสีมา

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน 2.
ประสานหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรม 3.จัดเตรียมสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม 4.จัดกิจกรรม
ตามโครงการ 4.1 สัญญารัก... แทนใจ 4.2
Valentine & Science Country 5.
สรุปและรายงานผล

-

95,000

-

-

95,000

ย.3

ศว.นครราชสีมา

1. คู่รักและครอบครัว ในเขตพื้นที่
บริการ จานวน 40 คน 2.
ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการ
จานวน 110 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

515,050

386,950

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20,000

200,000

1,122,000

20,000

100,000

-

-

120,000

ย.3

ศว.นครศรีธรรมราช

1 โครงการสร้างสุขสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมสร้างสุขสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ เด้กและเยาวชน จานวน 1,000 คน

2 โครงการ Walk way : เพลิดเพลินทางเดินวิทย์

จัดทาภาพวาดกิจกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์

นักเรียนนักศึกษาในและนอกระบบบ
ประชาชนทั่วไป 10,000 คน

-

-

200,000

201,950

401,950

ย.4

ศว.นครศรีธรรมราช

3 โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science
show

1.จัดประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
2.ส่งเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ

นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ให้บริการ
และอาจารย์ จานวน 100 คน

-

-

-

35,000

35,000

ย.3

ศว.นครศรีธรรมราช

4 โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร

จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรในพื้นที่
รับผิดชอบ

นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไป
5,000 คน

-

100,000

-

-

100,000

ย.4

ศว.นครศรีธรรมราช

5 โครงการส่งเสริมสุขภาวะด้วยวิทยาศาสตร์การพีฬา

1.สร้างป้ายความรู้ส่งเสริมสุขภาวะด้วย นักเรียนในระบบ นอกระบบ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและเครื่องชั่นดัชนี ประชาชนทั่วไป จานวน 8,000 คน
มวลกาย 2.เผยแพร่ป้ายความรู้ส่งเสริมสุข
ภาวะด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา

-

-

64,000

-

64,000

ย.3

ศว.นครศรีธรรมราช

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและ
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น

1.เรียนรู้กระบวนการและวิธีการปฐม
พยาบาลและการปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น 2.ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล
และปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครศรีธรรมราช จานวน
32 คน

-

-

30,000

-

30,000

ย.3

ศว.นครศรีธรรมราช

7 โครงการอบรมการใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการ
เรียนรู้

จัดอบรม

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครศรีธรรมราช จานวน
32 คน

-

-

25,300

-

25,300

ย.3

ศว.นครศรีธรรมราช

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และกระบวนการสร้าง การศึกษาด้วยกระบวนการ PLC และ
สุขในองค์กร
กระบวนการสร้างสุขในองค์กร

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครศรีธรรมราช

-

-

129,750

-

129,750

ย.3

ศว.นครศรีธรรมราช

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning

ครู กศน. 50 คน

-

-

46,000

-

46,000

ย.3

ศว.นครศรีธรรมราช

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการ
สอนแบบ active learning และสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10 โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยสังคมวิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่าน
กิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย

นักเรียน นักศึกษา ในและนอกระบบ
ประชาชนทั่วไป 3,000 บาท

-

-

-

100,000

100,000

ย.4

ศว.นครศรีธรรมราช

11 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

1.ประชุมจัดทารายละเอียดการ
ดาเนินงานและการประกวดโครงงาน 2.
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมด้านพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการขยะ

นักศึกษา กศน. และครู กศน. 50 คน

-

-

20,000

50,000

70,000

ย.3

ศว.นครศรีธรรมราช

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
1 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุ

1. สารวจข้อมูลเบื้องต้น และ สอบถาม
ความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายผู้สูงอายุ
และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ประชุม
ประสานแผนและดาเนินกิจกรรมร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 3. การจัด เตรียมงาน 4.
ดาเนินกิจกรรมตาม ผลการสารวจข้อมูล
เบื้องต้น 5. สรุป ประเมินผลและรายงาน
ผลการดาเนินงานตามโครงการ

รวมทั้งสิ้นจานวน 100 คน
ประกอบด้วย 1. ผู้สูงอายุและ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จานวน 70
คน 2. เยาวชนที่สนใจเข้าร่วม
กิจกรรมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน 30 คน

2 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง

1. กิจกรรมสารวจชุมชน 2. กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการจัด ฉาย
ภาพยนตร์ 3.จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ได้แก่ 3.1การให้ความรู้ เรื่องดินการ
สารวจคุณภาพดินอย่างง่าย 3.2 การให้
ความรู้เรื่องน้าและการสารวจคุณภาพน้า
ด้วยวิธีอย่างง่าย 3.3 การให้ความรู้เรื่อง
ต้นไม้ ป่า ไม้ และการสารวจป่าต้นน้า 3.4
กิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร์

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ - จัด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ให้กับครู
นักเรียน ศศช. จานวน 3 ครั้ง ติดตามประเมินผล จานวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 200
คน 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนชาว
ไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)
ชุมชนบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

194,970

497,500

286,860

244,670

1,224,000

4,000

47,000

32,000

2,000

85,000

ย.3

ศว.นครสวรรค์

80,000

100,000

30,000

-

210,000

ย.3,4

ศว.นครสวรรค์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

3 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาหรับนักศึกษา กศน.

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. จัดกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักศึกษา กศน.
ระดับพื้นที่ เขตภาคเหนือตอนล่าง จานวน
1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดเป็น
นักศึกษา กศน. และครูที่ปรึกษา พร้อม
ทั้งผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมการประกวด
จานวน 50 คน 2. ส่งตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ จานวน 2 ทีม
พร้อมทั้งมีผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมการ
ประกวด จานวน 150 คน

เป้าหมาย รวมทั้งสิ้นจานวน 200 คน
ประกอบด้วย 1.จัดกิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สาหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่
เขตภาคเหนือตอนล่าง จานวน 1
ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดเป็น
นักศึกษา กศน. และครูที่ปรึกษา
พร้อมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรม
การประกวด จานวน 50 คน 2.ส่ง
ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
จานวน 2 ทีม พร้อมทั้งมีผู้สนใจเข้า
ร่วมชมกิจกรรมการประกวด จานวน
150 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

38,530

ไตรมาส 4

30,000

รวมงบประมาณ
68,530

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.2

ศว.นครสวรรค์
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

4 โครงการพัฒนาการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 1.จัดกิจกรรมฝึกอบรม/ค่ายพัฒนาการ
และสังคม
จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน จานวน 100 คน 2.
จัดกิจกรรมนิเทศและติดตามผลในรูปแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อนและการเสริมแรงให้กับ
นักศึกษา ครู และบุคลากร จานวน 30
คน 3.จัดกิจกรรมทดลองใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและ
สังคมให้กับประชาชน จานวน 70 คน

เป้าหมาย
รวมทั้งสิ้นจานวน 200 คน
ประกอบด้วย 1. จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม/ค่ายพัฒนาการจัดทา
โครงงานวิทยาศาสตร์สาหรับ
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียน (กศน.)
จานวน 100 คน 2. จัดกิจกรรม
นิเทศและติดตามผลในรูปแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อนและการเสริมแรง ให้กับ
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียน (กศน.)
จานวน 30 คน 3. จัดกิจกรรม
ทดลองใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาชุมชนและสังคม ให้กับ
ประชาชน จานวน 70 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

4,000

ไตรมาส 2

12,800

ไตรมาส 3

34,480

ไตรมาส 4

33,720

รวมงบประมาณ
85,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.2

ศว.นครสวรรค์
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ชื่องาน/โครงการ

5 โครงการพัฒนากระบวนการคิดด้วยวิธีการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1.จัดกิจกรรมการแสดงกลวิทยาศาสตร์
หรือการแสดทางวิทยาศาสตร์ให้ ครู
นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกระบบโรงเรียน ทั้งพื้นราบ และ
พื้นที่สูง จานวน 2,000 คน 2.จัดกิจกรรม
ค่ายการแสดงกลวิทยาศาสตร์ จานวน 2
ค่าย จานวน 80 คน 3. จัดการแข่งขัน
ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ใน
ระบบโรงเรียน - ระดับประถมศึกษา (ใน
ระบบโรงเรียน) จานวน 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า
10 ทีมจานวน 50 คน - ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ในระบบโรงเรียน)
จานวน1ครั้ง ไม่น้อยกว่า 10 ทีม จานวน
50คน 4.ร่วมประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

เชิงปริมาณ 1.จัดกิจกรรมการแสดง
กลวิทยาศาสตร์ หรือการแสดทาง
วิทยาศาสตร์ให้ ครู นักเรียน
นักศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน และ
นอกระบบโรงเรียน จานวน 2,000
คน 2.จัดกิจกรรมค่ายการแสดงกล
วิทยาศาสตร์ จานวน 2 ค่าย จานวน
80 คน 3.จัดการแข่งขันประกวด
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ในระบบ
โรงเรียน - ระดับประถมศึกษา(ใน
ระบบโรงเรียน)จานวน 1 ครั้ง ไม่
น้อยกว่า 10 ทีม จานวน 50 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ในระบบ
โรงเรียน)จานวน 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า
10 ทีม จานวน 50 คนเชิงคุณภาพ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการได้พัฒนา
กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

20,000

ไตรมาส 2

112,470

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

-

83,000

รวมงบประมาณ
215,470

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.4

ศว.นครสวรรค์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 1.แสดงท้องฟ้าจาลอง 2.จัดนิทรรศการ
“กิจกรรมหนูน้อยคอยครูเพื่อดูดาว”
ดาราศาสตร์

เชิงปริมาณ 1. จัดกิจกรรมท้องฟ้า
จาลองเคลื่อนที่ร่วมกับเครือข่ายใน
เขตพื้นที่บริการ จานวน 5 ครั้ง 2.
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 2,900 คน
รายละเอียดดังนี้ 2.1 นักเรียนและครู
ในระบบ จานวน 2,400 คน 2.2
นักศึกษา กศน.และครู จานวน 500
คน เชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ มีความเข้าใจเรื่องระบบ
สุริยะ กลุ่มดาวจักรราศี กลุ่มดาว
และปรากฏการที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ของโลก ดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์

-

32,800

35,000

17,200

85,000

ย.1

ศว.นครสวรรค์

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาหรับเครือข่าย 1. ประสานงานกับเครือข่ายศึกษาความ
ต้องการ กศน.อาเภอ 2. เข้าร่วมชี้แจง
รายละเอียดและสอบถามความต้องการ
เนื้อหาสื่อการเรียนรู้ 3.รวบรวมข้อมูล 4.
ออกแบบสื่อ 5.จัดทา นาไปติดตั้ง และ
แนะนาวิธีการใช้สื่อ ที่เครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ 6.ติดตามผลการใช้งาน 7.สรุปผล
การใช้งาน

เชิงปริมาณ 1) เครือข่ายแหล่งเรียนรู้
จานวน 3 แห่ง 2) กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการมาใช้เครือข่ายแหล่ง
เรียนรู้ จานวน 300 คน เชิงคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการสามารถ
หาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์(ดารา
ศาสตร์) และมีความเข้าใจยิ่งขึ้นด้วย
การใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใน
แหล่งเรียนรู้เครือข่าย

5,720

58,680

20,600

-

85,000

ย.1

ศว.นครสวรรค์

8 โครงการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียน
นักศึกษา กศน.

นักเรียนและนักศึกษา กศน. จานวน
600 คน

-

42,500

-

42,500

85,000

ย.3

ศว.นครสวรรค์

จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9 โครงการเผยแพร่และส่งเสริมวิทยาศาสตร์สุขภาพด้าน
สุขภาวะสู่ชุมชน

1.จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ชุดนิทรรศการ
นักเรียน นักศึกษา กศน. และ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับ
ประชาชนทั่วไป จานวน 2,500 คน
นักเรียน นักศึกษา กศน. และประชาชน
ทั่วไป 2. จัดทาแผนการใช้สื่อ อุปกรณ์ฯ
ร่วมกับเครือข่าย 3.เผยแพร่วิทยาศาสตร์
สุขภาพด้านสุขภาวะให้นักเรียน นักศึกษา
กศน. และประชาชนทั่วไป 4.สรุปและ
ประเมินผล

21,250

21,250

21,250

21,250

85,000

ย.3

ศว.นครสวรรค์

10 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education)

1.แต่งตั้งคณะจัดโครงการ 2.ประชุมวาง
แผนการเตรียมความพร้อมการจัด
โครงการ 3. เตรียมความพร้อมการจัด
โครงการ 4.จัดโครงการส่งเสริมการ
ศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้าน
ส่งเสริมทักษะอาชีพ ตามแนวทาง สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ในโครงการ
พระราชดาริ สาหรับครู กศน.ตาบล 5.
สรุปผลและประเมินผลการจัดโครงการ

ด้านปริมาณ นักศึกษาและครู กศน.
ตาบล จานวน 100 คน ด้านคุณภาพ
นักศึกษาและครู กศน.ตาบล มี
ความรู้ ความเข้าใจ ความคิด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมทักษะอาชีพ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM
Education)

25,000

25,000

-

-

50,000

ย.3

ศว.นครสวรรค์

11 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.แต่งตั้งคณะจัดโครงการ 2.ประชุมวาง
แผนการเตรียมความพร้อมการจัด
โครงการ 3. เตรียมความพร้อมการจัด
โครงการ 4.จัดโครงการส่งเสริมการ
ศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สะเต็มศึกษา
(STEM Education) ในโครงการ
พระราชดาริ สาหรับครู กศน.ตาบล 5.
สรุปผลและประเมินผลการจัดโครงการ

ด้านปริมาณ นักศึกษา ครู กศน.
ตาบล และประชาชน จานวน 50 คน
ด้านคุณภาพ นักศึกษา ครู กศน.
ตาบล และประชาชน มีความรู้ ความ
เข้าใจ การจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

20,000

20,000

-

-

40,000

ย.5

ศว.นครสวรรค์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

12 โครงการการจัดการความเสี่ยงในองค์กร

จัดประชุม,สัมนา หรือ ศึกษาดูงาน เพื่อ ด้านปริมาณ บุคลากรของศูนย์
พัฒนาความรู้ศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จานวน
จัดการความเสี่ยงปฏิบัติงานในองค์กร
25 คน ดังนี้ 1.ข้าราชการ จานวน 6
คน 2.พนักงานราชการ จานวน 3
คน 3.บุคลากรจ้างเหมาบริการตาม
ระเบียบพัสดุ จานวน 16 คน ด้าน
คุณภาพ 1.บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษานครสวรรค์ มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ในองค์กร 2.บุคลากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครสวรรค์ มีแนวทางการแนวทาง
การจัดการความเสี่ยงในองค์กร
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติงานในองค์กรมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

13 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การให้บริการในยุค
4.0

1.ส่งข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการ
อบรมและพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 2.
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครสวรรค์จัดอบรมและพัฒนาบุคลากร

เชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายบุคลากร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครสวรรค์ จานวน 15 คน เชิง
คุณภาพ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีแนวคิด
และสามารถออกแบบกิจกรรม
ออกแบบสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ได้โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันโลกในยุคปัจจุบัน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

15,000

-

-

15,000

30,000

ย.6

ศว.นครสวรรค์

-

25,000

75,000

-

100,000

ย.4

ศว.นครสวรรค์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

83,300

291,700

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

178,000

773,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,326,000

1 โครงการค่ายทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สาหรับ
นักศึกษา กศน.

จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะ
นักศึกษา กศน. 1.กศน.อาเภอเวียง
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสาหรับ นักศึกษากศน. เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จานวน 50
คน 2.กศน.อาเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย จานวน 50 คน 3.กศน.
อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
จานวน 50 คน 4.กศน.อาเภอท่าวัง
ผา จังหวัดน่าน จานวน 50 คน 5.
กศน.อาเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
จานวน 50 คน 6.กศน.อาเภอร้อง
กวางแพร่ จังหวัดแพร่ จานวน 50
คน รวม 300 คน

15,800

34,200

-

-

50,000

ย.3

ศว.ลาปาง

2 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สู่สุขภาวะสาหรับผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สู่สุขภาวะ
สาหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 1.
อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ จานวน 50
คน 2. อาเภอลอง จังหวัดแพร่
จานวน 50 คน 3. ตาบลแม่วะ
อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง จานวน 50
คน 4. ตาบลนาโป่ง อาเภอเถิน
จังหวัดลาปาง จานวน 50 คน รวม
200 คน

17,500

17,500

-

-

35,000

ย.3

ศว.ลาปาง

3 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพครู กศน.การจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

จัดอบรมพัฒนาคุณภาพครู กศน.การ
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร
“การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ”

ครู กศน. ในเขตภาคเหนือตอนบน
จานวน 50 คน

-

-

35,000

-

35,000

ย.3

ศว.ลาปาง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 198

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการ Science summer camp

จัดกิจกรรมค่าย Science summer
camp

เด็กและเยาวชน จานวน 60 คน

-

-

15,000

-

15,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.ลาปาง

5 โครงการวิทย์สู่เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ลาปางให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวพระราชดาริฯ
ซึ่งสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

- สวนสมุนไพร จานวน 1 แห่ง สวนพืชผักสวนครัวจานวน 1 แห่ง บ่อเลี้ยงปลา จานวน 3 บ่อ - โรง
เพาะเห็ด จานวน 1 หลัง - โรงปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ จานวน 1 โรง ระบบการให้น้าแบบSmart Farmer
จานวน 1 ระบบ

0

10,000

9,000

1,000

20,000

ย.3

ศว.ลาปาง

6 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การทา
โครงงาน สาหรับ ครู กศน.

ดาเนินการจัดอบรมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้การทาโครงงาน ให้กับ ครู กศน.

ครู กศน.จากศูนย์ กศน.อาเภอใน 8
จังหวัดภาคเหนือตอนบนจานวน
100 คน

-

5,000

39,000

1,000

45,000

ย.3

ศว.ลาปาง

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพลังงานทดแทน

อบรมเชิงปฎิบัติการพลังงานทดแทน

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาลาปางครู กศน. นักศึกษา
กศน. และประชาชน จานวน100 คน

-

10,000

-

-

10,000

ย.3

ศว.ลาปาง

8 โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ สู่การ
พัฒนาชีวิตและสังคม

จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ สู่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย จานวน 3,000 คน
การพัฒนาชีวิตและสังคม จานวน 1 ครั้ง

-

-

30,000

420,000

450,000

ย.3

ศว.ลาปาง

9 โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา

จัดอบรมให้ความรู้ผ่านกิจกรรม และลง
มือปฏิบัติ โดยใช้องค์ความรู้ในรูปแบบ
STEM

0

5,000

-

-

5,000

ย.3

ศว.ลาปาง

- ครู กศน. จานวน 50 คน นักศึกษา กศน. จานวน 50 คน รวม
100 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

10 โครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน

1.จัดและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ให้กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายโดยใช้ศูนย์
การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า
หลวง”(ศศช.) เป็นศูนย์กลาง 2. ลงพื้นที่
ในชุมชนจัดทาข้อมูลสารสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์ชุมชน

ชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง”(ศศช.) จานวน 5
จังหวัด ประกอบด้วย 1.จังหวัด
เชียงราย 3 แห่ง จานวน 150 คน 3
ชุมชน 2.จังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง
จานวน 100 คน 2 ชุมชน 3.จังหวัด
น่าน 2 แห่ง จานวน 100 คน 2
ชุมชน 4.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 แห่ง
จานวน 100 คน 2 ชุมชน 5.จังหวัด
ลาปาง 2 แห่ง จานวน 100 คน 2
ชุมชน รวมทั้งสิ้น ศศช. จานวน 10
แห่ง 550 คน 10 ชุมชน

11 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี

พัฒนาออกแบบสื่อเกมการเรียนรู้

สื่อเกมการเรียนรู้และของเล่นที่
ได้รับการพัฒนาออกแบบ จานวน 10
รายการ

12 โครงการพัฒนาบุคลากร

1.ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในสาขา
หรืองานที่รับผิดชอบ 2.พัฒนาบุคลากร
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

1. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาลาปาง จานวน 17 คน 2.
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของกลุ่ม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จานวน 250 คน

13 โครงการเสริมสร้างความรู้วิทย์สาหรับเด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “เสริมสร้าง
ความรู้วิทย์สาหรับเด็กและเยาวชน”

14 โครงการประสานงานขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลาปาง สู่ภาคีเครือข่าย

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

40,000

90,000

-

10,000

140,000

ย.3

ศว.ลาปาง

-

30,000

-

-

30,000

ย.3

ศว.ลาปาง

10,000

10,000

10,000

321,000

351,000

ย.6

ศว.ลาปาง

เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
จานวน 1,200 คน

-

50,000

-

-

50,000

ย.3

ศว.ลาปาง

ภาคีเครือข่าย นักเรียนในระบบ
นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป
จาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
จานวน 50,000 คน

-

25,000

25,000

20,000

70,000

ย.3

ศว.ลาปาง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

15 โครงการสวนพฤกษศาสตร์น่ารู้

กิจกรรมหลัก
1. ดาเนินการปรับปรุงบริเวณการปลูก
ต้นไม้ 2. ปลูกต้นไม้ 3. จัดทาป้ายและ
นาไปติดตามชนิดของต้นไม้

เป้าหมาย

ไตรมาส 1

ต้นไม้พร้อมป้ายชื่อตามหลักพฤกษ
อนุกรมวิธาน จานวน 50 ชนิด

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4

15,000

131,000

510,000

335,000

65,000

185,000

-

-

เป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา กศน.
และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่
รับผิดชอบ จานวน 5,000 คน

-

-

-

เป้าหมาย นักเรียน นักศึกษากศน.
และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับ่ดช
ผื
อบ จานวน 5,000 คน

-

-

- อบรมเชิงปฏิบัติการ - นาเสนอผลงาน/ เป้าหมาย พื้นที่รับผิดชอบจานวน 3
นวัตกรรมโครงงาน
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา สงขลา
และสตูล 31 อาเภอ ประกอบด้วย ครู กศน. และนักศึกษา กศน.
จานวน 124 คน - บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
จานวน 6 คน กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
จานวน 130 คน

-

250,000

1 โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์

- สารวจความต้องการการเข้าร่วมของ
เป้าหมาย บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
บุคลากร - เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา กศน.
เพือ่ การศึกษายะลา จานวน
เกมส์ 2563 (ระดับภาค/ระดับประเทศ) - เป้าหมาย 21 คน
นาเสนอถอดองค์ความรู้จากการเข้าร่วม
กิจกรรม

2 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้
ชายแดนใต้

- การประกวด/การแข่งขันทางด้าน
วิทยาศาสตร์ - การจัดแสดงทางด้าน
วิทยาศาสตร์ f

3 โครงการวิทยาศาสตร์สัญจรสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ - กิจกรรมการทดลอง ฝึกปฏิบัติด้วย
ชีวิต
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - การจัด
แสดงนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์

-

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

5,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานทางวิทยาศาสตร์
สาหรับ กศน. ด้วยกระบวนการ STEM

งบประมาณรายไตรมาส
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.ลาปาง

250,000

ย.3

ศว.ยะลา

350,000

350,000

ย.2

ศว.ยะลา

250,000

-

250,000

ย.2

ศว.ยะลา

-

-

250,000

ย.2

ศว.ยะลา

350,000

20,000

ความสอดคล้อง

1,326,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

5 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสู่ชุมชน

กิจกรรมหลัก
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ - การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

เป้าหมาย
เป้าหมาย - ครู กศน.ตาบล นักศึกษา
กศน. ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา สงขลา
สตูล ) เข้ารับการอบรม จานวน 120
คน - บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษายะลา จานวน 6 คน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

66,000

-

1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

อบรมบุคลากรด้านการจัดทาควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนและสรุปผล
การปฏิบัติงานประจาปี

บุคลากร ศว.สระแก้ว จานวน 23 คน

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

75,000

85,000

538,000

370,000

-

520,000

226,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.5

ศว.ยะลา

1,428,000

-

-

30,000

-

30,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 2

ศว.สระแก้ว

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติ บุคลากร ศว.สระแก้ว 23 คน
การประจาปี 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กรรมการสถานศึกษา 8 คน
สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี

-

10,000

-

-

10,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.สระแก้ว

3 โครงการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือการจัด 1. คู่มือการจัดกิจกรรม จานวน 2
กิจกรรมการเรียนรู้การลดขยะด้วย 1A 7R เรื่อง 2. บุคลากร ศว.สระแก้ว 15 คน
และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ DIY
2. อบรมเชิงปฎิบัติการสร้าง AR ด้วย
UNITY

-

170,000

-

-

170,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.สระแก้ว

4 โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์การกีฬา 2. ประชุมกาหนด
ทิศทางการปฏิบัติงานของบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2564

บุคลากร ศว.สระแก้ว 23 คน

-

100,000

-

100,000

200,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.สระแก้ว

5 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

1. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ 2. พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ครู บุคลากรทางการศึกษา สานักงาน
กศน. จานวน 20 คน

-

-

30,000

-

30,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.สระแก้ว
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6 โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชนและโรงเรียน

1. วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน 2. เปิด
โลกการเรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ สู่
ชุมชนและโรงเรียน

1. ครูในระบบ 120 คน 2. นักเรียน
ในระบบ 3,000 คน 3. ประชาชน
ทั่วไป 6,000 คน

-

40,000

40,000

20,000

100,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.สระแก้ว

7 โครงการวิทยาศาสตร์สร้างเยาวชน

1. วิทยาศาสตร์สร้างเยาวชน 2. การ
1. นักเรียนในระบบ 2,000 คน 2.
ประกวด และแข่งขันทักษะความสามารถ ครูในระบบ 300 คน 3. ประชาชน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 500 คน
หรรษาภาคฤดูร้อน

-

80,000

20,000

300,000

400,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.สระแก้ว

8 โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครู กศน. 120 คน
สาหรับครู กศน. ภาคตะวันออก

-

-

150,000

-

150,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.สระแก้ว

9 โครงการวิทยาศาสตร์สู่สุขภาวะสาหรับผู้สูงอายุ

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วย ประชาชนทั่วไป 50 คน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ(สุขภาวะผู้สูงอายุ)

-

-

50,000

-

50,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.สระแก้ว

10 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา

พัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา

สื่อวิทยาศาสตร์ จานวน 1 เรื่อง

-

88,000

-

-

88,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.สระแก้ว

11 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

1. ประชุมจัดทารายละเอียดการ
ดาเนินงานและการประกวดโครงงาน 2.
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการขยะ

1.นักศึกษา กศน. /ประชาชนทั่วไป
50 คน 2.ครู กศน. 15 คน

-

-

-

50,000

50,000

ย.3

ศว.สระแก้ว

12 โครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ EEC 4.0

กิจกรรมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

1. ครูในระบบ จานวน 200 คน 2.
นักเรียนในระบบ จานวน 2,000 คน

-

50,000

-

-

50,000

ย.3

ศว.สระแก้ว

13 โครงการพลังงานเพื่อชีวิต

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่ 1.นักศึกษา กศน. /ประชาชนทั่วไป
จานวน 100 คน 2. ครู กศน.
จานวน 25 คน

-

-

-

50,000

50,000

ย.3

ศว.สระแก้ว

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินโครงการ

-

-

50,000

-

50,000

ย.2

ศว.สระแก้ว

บุคลากร ศว.สระแก้ว 15 คน
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

612,500

572,200

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

141,300

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,326,000

1 โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนทุกวัยให้มี
สมรรถนะและทักษะที่เหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1. ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ด้านการแสดงทางวิทยา ศาสตร์ 2.
จานวน 200 คน
ฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการสร้างสื่อสร้างสรรค์ 3. พัฒนา
หลักสูตรและโปรแกรม 4. งานวิจัย/
ประเมินโครงการ

200,000

100,000

-

-

300,000

ย.2

ศว.สมุทรสาคร

2 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

1.ค่ายฤดูร้อน 2.กิจกรรมแสดงนวัตกรรม 1.นักศึกษา กศน.จานวน 150 คน
และนิทรรศการวิทยศาสตร์ เทคโนโลยี 2.ประชาชนช่วงอายุ 3 -70 ปี
และสิ่งแวดล้อม 3.กิจกรรมส่งเสริม
20000 คน
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชุมชน 4.
กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วย
นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่โรงเรียน 5.
กิจกรรมแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสัญจร 6.
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด
วิทยาศาสตร์ 7. กิจกรรมประกวดแข่งขัน
และแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์

200,000

200,000

100,000

-

500,000

ย.1

ศว.สมุทรสาคร

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

1. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ - บุคลากร ศว.สมุทรสาคร จานวน
การประกันคุณภาพ 2. ประชุมจัดทาคู่มือ 20 คน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.
จัดเก็บเอกสารและจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง 4. จัดพิมพ์รายงานการ
ประเมินตนเองและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

20,000

30,000

-

-

50,000

ย.4

ศว.สมุทรสาคร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต

1 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ 1. บุคลากร ศว.สค. จานวน 20 คน
การบริหารจัดการ - ระบบโครงสร้างการ 2. ประชาชนช่วงอายุ 9- 65 ปี
บริหาร - ระบบข้อมูลสารสนเทศ - ระบบ จานวน 1,000 คน
5 ส. - ระบบการให้บริการ 2 จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน
เครือข่าย 3 สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4
สร้างและพัฒนาระบบการให้บริการทาง
เว็บไซต์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์

5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ 2563

1. ประชุมจัดทารายละเอียดการ
ดาเนินงานและการประกวดโครงงาน 2.
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ผู้รับบริการในเขตพื้นที่บริการ นร/
นศ ครูทั้งในและนอกระบบและ
ประชาชน 1,000 คน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

142,500

192,200

41,300

-

376,000

ย.4

ศว.สมุทรสาคร

50,000

50,000

-

-

100,000

ย.3

ศว.สมุทรสาคร

250,000

362,840

415,000

287,960

1,315,800

1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

1.พัฒนาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 1.ผู้เข้ารับบริการผ่านอินเทอร์เน็ต
2.จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนา
และเว็ปไซต์ 40,000 คน 2.บุคลากร
ศักยภาพบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศ ภายในสถานศึกษา 20คน

-

32,000

8,000

-

40,000

ย.6

ศว.อุบลราชธานี

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "TEAMWIN" บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การศึกษาอุบลราชธานี 27 คน
โดยการทัศนศึกษา 3. การจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ภายใน
หน่วยงาน

-

63,040

-

54,960

118,000

ย.6

ศว.อุบลราชธานี

3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

1. ติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 2. ปรับปรุงศูนย์สารสนเทศ
การประกันคุณภาพภายใน

-

30,000

30,000

10,000

70,000

ย.6

ศว.อุบลราชธานี

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาอุบลราชธานี 27 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาภาพลักษณ์ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

1. พัฒนาและจัดทาสื่อภาพลักษณ์
1. ได้สื่อภาพลักษณ์ศูนย์วิทยาศาสตร์
สถานศึกษา 2. พิจารณาคัดเลือกบุคลากร เพือ่ การศึกษาอุบลราชธานี จานวน 3
ศว.อบ.เพื่อยกย่องเชิดชู ผู้มีผลงานดีเด่น แบบ 2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 27 คน

-

-

-

70,000

70,000

ย.6

ศว.อุบลราชธานี

5 โครงการพัฒนาครู กศน.นักวิทย์ ผลิตสื่อวิทยาศาสตร์

จัดอบรมครู กศน. เกี่ยวกับการผลิตสื่อ
ทางด้านวิทยาศาสตร์

ครู กศน.แกนนาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 60 คน บุคลากร ศว.อบ.
15 คน

-

-

80,000

-

80,000

ย.3

ศว.อุบลราชธานี

6 โครงการวิเคราะห์และพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

วิเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา

ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 5 กิจกรรม

-

40,000

45,000

-

85,000

ย.4

ศว.อุบลราชธานี

7 โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่ชุมชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์
ให้กับชุมชน

นักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน.
และประชาชนทั่วไป 300 คน

-

-

42,000

-

42,000

ย.3

ศว.อุบลราชธานี

8 โครงการส่งเสริมห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนด้านวิทยาศาสตร์ ตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จัดกิจกรรมด้านเรียนวิทยาศาสตร์
ครู นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวน
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนด้าน
ชายแดน 150 คน
วิทยาศาสตร์ ตามแนวพระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-

42,000

-

-

42,000

ย.3

ศว.อุบลราชธานี

9 โครงการอบรมแกนนา สร้างระบบคิด ปลูกจิต
วิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.

จัดอบรมโครงการแกนนาสร้างระบบคิด
ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน

-

-

70,000

-

70,000

ย.3

ศว.อุบลราชธานี

10 โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและฐานการเรียนรู้

1. พัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน.
2. จัดทาสื่อพร้อมวิธีการใช้งาน
และประชาชนทั่วไป 10,000 คน

-

140,000

140,000

-

280,000

ย.3

ศว.อุบลราชธานี

นักศึกษา กศน.แกนนา.เขตพื้นที่
รับผิดชอบ 3 จังหวัด จานวน 60 คน
ครู กศน. จานวน 20 คน บุคลลากร
ศว.อบ. จานวน 10 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

11 โครงการค่ายผู้สูงวัยหัวใจ ติดดาว

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 400 คน
เพื่อสร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society)

12 โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยเรียนรู้
กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

250,000

-

-

-

250,000

ย.3

ศว.อุบลราชธานี

-

15,800

-

-

15,800

ย.6

ศว.อุบลราชธานี

13 โครงการประกวดแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ 1.ประกวดการแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จานวน
2.ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับ 20 ทีม (โครงงาน 10 ทีม การแสดง
นักศึกษา กศน.
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 10 ทีม)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้แข่งขัน
จานวน 120 คน

-

-

-

103,000

103,000

ย.3

ศว.อุบลราชธานี

14 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

-

-

-

50,000

50,000

ย.3

ศว.อุบลราชธานี

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาอุบลราชธานี 27 คน

ผู้รับบริการในเขตพื้นที่บริการ
นักเรียน นักศึกษา ครูทั้งในและนอก
ระบบและประชาชน 300 คน

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

80,000

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีประจาท้องถิ่น

-จัดกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอีสาน
ทั่วไป 1,000 คน
กิจกรรมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด
สงกรานต์ เข้าพรรษา

2 โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชน

1. จัดทาและขออนุมัติโครงการ 2.
ประชาชน /ครู กศน.ในชุมชนพื้นที่
ประชุมวางแผนการดาเนินการ 3. การ
รับผิดชอบ 4 จังหวัดรับผิดชอบ
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 4. การจัด
จานวน 200 คน
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง วิทยาศาสตร์
ใกล้ตัวและส่งเสริมอาชีพ 5. การติดตาม
ประเมินผล 6. สรุปผลการดาเนินการ

869,000

301,000

280,000

1,530,000

-

40,000

30,000

30,000

100,000

ย.4

ศว.ร้อยเอ็ด

80,000

120,000

-

-

200,000

ย.4

ศว.ร้อยเอ็ด
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

3 โครงการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- จัดประชุม/อบรมบุคลากรและ
-บุคลากรศว.ร้อยเอ็ด จานวน 56 คน
การศึกษาดูงาน ให้มีความรู้และเกิดทักษะ
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถนา
ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วม
โครงการมาพัฒนางานในหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

0

200,000

-

-

200,000

ย.6

ศว.ร้อยเอ็ด

4 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 1. ทาข้อตกลงกับภาคีเครือข่าย 2. ประชุม -ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
เพื่อหาแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ -หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
องค์กรชุมชน 20 หน่วยงาน
สิ่งแวดล้อม 3. ถอดบทเรียนการจัด
กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา

0

-

50,000

-

50,000

ย.5

ศว.ร้อยเอ็ด

5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์

ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู
ในพื้นที่รับผิดชอบ

ครูในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จานวน 100
คน

-

80,000

100,000

-

180,000

ย.3

ศว.ร้อยเอ็ด

6 โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์สาหรับ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ผู้สูงอายุ และผู้พิการ)

-อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ) 100 คน

-

50,000

50,000

-

100,000

ย.4

ศว.ร้อยเอ็ด

7 โครงการลานเรียนรู้วัฒนธรรม

*จัดกิจกรรมลานเรียนรู้วัฒนธรรม นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
กิจกรรมลานเรียนรู้วัฒนธรรมสาหรับเด็ก ทั่วไป 1,500 คน
และเยาวชน - กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม

-

150,000

-

150,000

300,000

ย.4

ศว.ร้อยเอ็ด

8 โครงการ Science for Health

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุข
ภาวะทั้งด้านร่างกาย จิตใจ

0

100,000

-

100,000

200,000 ยุทธศาสตร์
ที่ 3

- นักเรียน นักศึกษา กศน.ประชาชน
ทั่วไป - ผู้สูงอายุ รวม 200 คน

ศว.ร้อยเอ็ด
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

9 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมประจาปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมหลัก
1.จัดอบรมให้ความรู้การจัดทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 2.การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ 3.ส่งผู้
ชนะเลิศลาดับที่ 1 และ 2 เข้าร่วม
ประกวดระดับประเทศที่ ศว.รังสิต

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

นักศึกษา /ครู กศน. และประชาชน
ทั่วไป 300 คน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส

-

-

ไตรมาส 3

129,000

71,000

294,400

185,850

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

794,750

200,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.3

ศว.ร้อยเอ็ด

1,275,000

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง 1.อบรมพัฒนาทักษะพื้นฐาน โค้ดดิ้ง
- บุคลากรครู กศน. จานวน 40 คน สู่สังคมดิจิทัล
(Coding) สาหรับครูกศน. 2.อบรม
บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
ต้นแบบ Mobile Application 3.ติดตาม การศึกษานราธิวาส จานวน 5 คน
ผลดาเนินการ โค้กดิ้ง (Coding) ของ
ครูกศน.

0

97,700

17,800

-

115,500

ย.3

ศว.นราธิวาส

2 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (Narasci 1.ประชุมสร้างเครือข่ายหน่วยงานด้วย
Festival 1st)
กระบวนการ STEM + A (Adversity
Quotient) 2.อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ STEM + A
(Adversity Quotient) 3.จัดเวทีแสดง
ความสามารถและแข่งขันความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.
ประเมินผล สรุปผลและรายงาน

0

-

104,600

711,930

816,530

ย.1

ศว.นราธิวาส

- นักเรียนในระบบ นอกระบบ ทุก
สังกัดจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้
จานวน 1,740 คน - บุคลากรศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
จานวน 25 คน - บุคลากรภาคี
เครือข่าย จานวน 235 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

1.ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis)
กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ จานวน 50
รวบรวมข้อมูล 2.ขั้นตอนการออกแบบ
คน
(Design)ออกแบบและจัดทาโครงสร้าง
เนื้อหาของแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 3.ขั้นการพัฒนา
(Development)สร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามขั้นตอนที่ได้
วางแผน 4.ขั้นทดลองใช้
(Implementation)นาแอปพลิเคชั่นไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 5.ขั้นทดลองใช้
(Implementation)นาแอปพลิเคชั่นไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 6.ประเมินผล
สรุปผลและรายงานวิจัย

-

68,000

20,750

44,320

133,070

ย.3

ศว.นราธิวาส

4 พลัง strong สู่วัยเก๋า 4.0

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์ พัฒนาพลัง strong
สู่วัยเก๋า 4.0(พลังกาย พลังใจ พลังสังคม)
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพลัง
strong สู่วัยเก๋า 4.0(พลังกาย พลังใจ
พลังสังคม) 3.ยกระดับคุณภาพการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 4.จัดเวที
เครือข่ายในชุมชนสร้างความมีส่วนร่วม
พลัง strong สู่วัยเก๋า 4.0(พลังกาย พลังใจ
พลังสังคม) 5.ประเมินผล สรุปผลและ
รายงาน

0

128,700

42,700

38,500

209,900

ย.2

ศว.นราธิวาส

- ผู้รับบริการ(ผู้สูงวัย) จานวน 30
คน - ผู้รับบริการ จานวน 60 คน ผู้อานวยการและบุคลากรกลุ่มศูนย์
วิทยาศาสตร์ จานวน 100 คน คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา จานวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 8
คน - ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษานราธิวาส จานวน 8
คน - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ จานวน 15 คน (จ้าง
เหมาบริการ,เจ้าหน้าที่โครงการ
เร่งด่วน)
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

25,000

ไตรมาส 3

669,600

265,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

40,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

999,600

1 โครงการจัดทาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science For
Fun)

1. แต่งตั้งคณะจัดโครงการ 2.ประชุมวาง
แผนการเตรียมความพร้อมการจัด
โครงการ 3. เตรียมความพร้อมการจัด
โครงการ 4.ดาเนินการจัดทาห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ (Science For Fun) 5.
สรุปผลและประเมินผลการจัดโครงการ

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science
For Fun) พร้อมสื่อการเรียนการ
สอน และวัสดุอุปกรณ์ที่มีความ
เหมาะสมและมีคุณภาพ จานวน 1
ห้อง

-

50,000

50,000

-

100,000

ย.3

ศว.นครพนม

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมของบุคลากร
กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1.ประชุมปฏิบัติการกาหนดกรอบ
แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.ดาเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 3.ประชุม
สรุปผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ 4 การประชุมเพื่อนาเสนอผล
การศึกษาแนวทาง 5 สรุปและรายงานผล
การดาเนินงาน

- ผู้บริหาร - ครูและบุคลากรของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาคีเครือข่าย
ประชุมปฏิบัติการ จานวน 70 คน

0

225,000

75,000

-

300,000

ย.2

ศว.นครพนม

สื่อนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ ที่
ได้รับการพัฒนาออกแบบ จานวน 10
รายการ

-

269,600

-

-

269,600

ย.3

ศว.นครพนม

3 โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อนิทรรศการและ 1.แต่งตั้งคณะจัดโครงการ 2.ประชุมวาง
ฐานการเรียนรู้
แผนการเตรียมความพร้อมการจัด
โครงการ 3. เตรียมความพร้อมการจัด
โครงการ 4.ดาเนินการผลิตสื่อ เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 5.
สรุปผลและประเมินผลการจัดโครงการ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

4 โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ โรงเรียน
ตารวจตะเวนชายแดน

1. แต่งตั้งคณะจัดโครงการ/ประชุม
นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวน
วางแผน การเตรียมความพร้อมการจัด
ชายแดนในจังหวัดนครพนม จานวน
โครงการ 2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยัง 500 คน
กลุ่ม เป้าหมาย 3. ดาเนินการจัดโครงการ
3.1 กิจกรรม โดมท้องฟ้าจาลอง 3.2
กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 3.3
กิจกรรม ฝึกสมองประลองปัญญา 3.4
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ แสนสนุก 3.5
กิจกรรมเทคโนโลยี AR 3.6 กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาวะ 4. สรุปผลและ
ประเมินผลการจัดโครงการ

5 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรสัตว์น้า

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 2.ประชุม ประชาชนทั่วไป 500 คน
ชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.ประสานงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 4.จัดทาเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ 5.ดาเนินโครงการ 6.จัด
นิทรรศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
สัตว์น้าและการวิเคราะห์คุณภาพน้า 7.จัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์
น้าและการวิเคราะห์คุณภาพน้า 8.
สรุปผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

15,000

15,000

30,000

ย.3

ศว.นครพนม

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

ย.5

ศว.นครพนม
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การทา
โครงงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

1.จัดกิจกรรมฝึกอบรมการจัดทาโครงงาน - ครู กศน. - นักวิชาการศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ 2.จัดกิจกรรมนิเทศติดตาม เจ้าหน้าที่ ศว.นครพนม - ผู้เข้าอบรม
ผลการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ใน
จานวน 100 คน
รูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการเสริมแรง
สาหรับนักศึกษา กศน. และครูที่ปรึกษาใน
เขตพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ 3.จัดกิจกรรม
ทดลองใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เป็น
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมให้กับประชาชน

0

50,000

50,000

-

100,000

ย.3

ศว.นครพนม

7 โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2563

1.แต่งตั้งคณะจัดโครงการ 2.ประชุมวาง ครู กศน.ตาบล ในเขตรับผิดชอบ
แผนการเตรียมความพร้อมการจัด
จานวน 100 คน
โครงการ 3.เตรียมความพร้อมการจัด
โครงการ 4.จัดโครงการส่งเสริมการผลิต
สื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
STEMสาหรับครู กศน.ตาบล 5.สรุปผล
และประเมินผลการจัดโครงการ

-

50,000

50,000

-

100,000

ย.3

ศว.นครพนม

370,000

440,000

ย.4

ศว.พิษณุโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่าน
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science
Show) ประจาปีงบประมาณ 2563

จัดกิจกรรมประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ระดับพื้นที่และส่งทีมผู้ชนะ
เข้าร่วมประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
ระดับพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 150 คน เข้าร่วมการประกวดประดับประเทศ
กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จานวน 2 ทีม ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

-

-

60,000

40,000

850,000
-

60,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
2563

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมี
วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สาคัญต่อ
เยาวชนและทุกกลุ่มเป้าหมายต่อการ
ปลูกฝังพัฒนากระบวนการคิดที่เป็น
ขั้นตอนและสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์

จานวน 1,500 คน

-

100,000

100,000

-

200,000

ย.4

ศว.พิษณุโลก

3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ 2563

จัดนิทรรศการตามโครงการพัฒนาแหล่ง จานวน 8,800 คน
เรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 1. นิทรรศการดาราศาสตร์และ
อวกาศ 2. นิทรรศการเกษตรยุคใหม่ 3.
นิทรรศการพลังงานทดแทน 4.
นิทรรศการยานพาหนะในอนาคต 5.
นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ภายในศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก 6.
นิทรรศการเทคโนโลยีในอนาคต

-

230,000

200,000

-

430,000

ย.3

ศว.พิษณุโลก

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักศึกษา กศน. ประจาปี
งบประมาณ 2563

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 160 คน
วิทยาศาสตร์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
สาหรับนักศึกษา กศน. ประจาปี
งบประมาณ 2563 ดังนี้ - การจัดการ
แข่งขันประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ใน
ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ และ
ระดับประเทศ

-

-

40,000

40,000

80,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 1

ศว.พิษณุโลก

-

40,000

40,000

-

80,000

ย.5

ศว.พิษณุโลก

5 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงาน กิจกรรมการเรียนรู้โครงงานและพัฒนา ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 80 คน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจาปี
ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับ
งบประมาณ 2563
และสิ่งแวดล้อม
พืน้ ที่ รางวัลชนะเลิศ จานวน 1
ผลงาน เพื่อเข้าร่วมประกวด
ระดับประเทศ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี
1 โครงการสร้างการรับรู้วิทยาศาสตร์สัญจร

โครงการสร้างการรับรู้วิทยาศาสตร์สัญจร
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ เยาวชน นักเรียน
นักศึกษา - วิทย์เลื่อนที่สู่ กศน. วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่หน่วยงานภาคี
เครือข่าย

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน,
กศน.อาเภอในจังหวัดปัตตานี,ภาคี
เครือข่าย ,บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาปัตตานี รวม 5,000 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

25,000

105,000

225,000

87,000

442,000

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

ย.3

ศว.ปัตตานี

2 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่การพัฒนา 1.เตรียมโครงการ 2.จัดเตรียมเอกสาร
โครงงานวิทยาศาสตร์
และสถานที่จัดโครงการ 3. ดาเนิน
โครงการอบรมสะเต็มศึกษาสู่การพัฒนา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 4. ประเมิน
โครงการ 5. สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

- ครู กศน.อาเภอในจังหวัดปัตตานี
60 คน - บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาปัตตานี 10 คน

-

80,000

-

-

80,000

ย.3

ศว.ปัตตานี

3 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 1.เตรียมโครงการ 2. จัดเตรียมเอกสาร
และชุมชน
และสถานที่จัดโครงการ 3. ดาเนิน
โครงการส่งเสริมความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและชุมชน 4.
ประเมินโครงการ 5. สรุปและรายงานผล
การดาเนินโครงการ

-ผู้บริหาร, ครู กศน.,นักเรียน
นักศึกษาทั้งในและนอกระบบ
การศึกษา,หน่วยงานภาคีเครือข่าย,
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง รวม 300 คน

-

-

200,000

-

200,000

ย.1

ศว.ปัตตานี

-

-

-

62,000

62,000

ย.3

ศว.ปัตตานี

4 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ 2563

1 การประชุมปฏิบัติการจัดทา
ครู และ นักศึกษา กศน.
รายละเอียดการดาเนินงานและการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 2 การประกวด
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมแวดล้อม
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
ข้าราชการ พนักงานราชการ
นักวิชาการ จานวน 36 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

640,230

2,198,375

1,909,895

1,251,500

6,000,000

10,000

370,000

130,000

90,000

600,000

10,000

60,000

50,000

45,000

165,000

ย.6

ศฝช.เชียงราย

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

1. ประชุมเชิงปฏิบัต/ิ อบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน 2. การพัฒนาบุคลากรด้าน
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่1 3.
การประชุมแผนงานและการรายงานผล
การดาเนินงาน 4. กิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม 5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างสื่อ หลักสูตร และ
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา (ICT) 6.การ
พัฒนาบุคลิกภาพบุคลิกกาพ

2 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้

1. นิทรรศการต่างๆ ร่วมกับเครือข่ายใน ประชาชนช่วงอายุ 15 - 59 ปี
พื้นที่รับผิดชอบ 2. เผยแพร่องค์ความรู้ 3. จานวน 2,000 คน
มหกรรมเกษตรธรรมชาติ

-

30,000

20,000

-

50,000

ย.3

ศฝช.เชียงราย

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ

กิจกรรมการสรุปผลการดาเนินงาน กลุ่ม
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ประจาปี
งบประมาณ 2563 กิจกรรมการประชุม
แผนงาน และการรายงานผลการ
ดาเนินงาน (2 ครั้ง) กิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา กิจกรรมการนิเทศ
ติดตามผลการดาเนินงาน กิจกรรมการ
พัฒนาฐานเรียนรู้ สาธิต ทดลองวิจัย
ให้กับประชาชนทั่วไปและหน่วยงาน
เครือข่ายเข้าศึกษาเรียนรู้

-

155,000

40,000

45,000

240,000

ย.6

ศฝช.เชียงราย

4 โครงการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้

1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 2. ผุ้บริหาร ข้าราชการครู ครู
กิจกรรมสัมมนาสรุปองค์ความรู้ด้านอาชีพ อาสาสมัคร นักวิชาการ จานวน 36
3. พัฒนาสื่อ หลักสูตร
คน

-

25,000

20,000

-

45,000

ย.3

ศฝช.เชียงราย

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู
อาสาสมัครฯ นักวิชาการ จานวน 36
คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

5 โครงการอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างแกนนาขยาย
ผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมหลัก
1. โครงการสร้างแกนนาเกษตรธรรมชาติ
ตามความร่วมมือระหว่าง สานักงาน
กศน.กับมูลนิธิเอ็มโอเอ ไทยและ MOA
International หลักสูตร 5 วัน 2.
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน 3. โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

หน่วยงานเครือข่ายกศน.ในพื้นที่
รับผิดชอบภาคอีสานตอนล่าง
ทั้งหมด 8 จังหวัด ผู้บริหาร กศน.
อาเภอ ผู้ประสานงานจังหวัด
ครูกศน.จานวน 65 คน

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร

-

-

ไตรมาส 3

100,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

-

100,000

200,000

270,000

130,000

600,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.1

ศฝช.เชียงราย

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฎิบัติงาน

1.ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ศฝชงชุมพร
โดยการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงานทั้งโดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานอื่น 2.การพัฒนาหลักสูตร 3.
ประชุมวิทยากรอาชีพ 4.การพัฒนา
เครือข่าย 5การพัฒนาด้านการสาธิต
ทดลอง วิจัย

1.บุคลากร ศฝช.ชุมพร จานวน 28
คน 2.คณะกรรมการสถานศึกษา
และภาคีเครือข่าย จานวน 40 คน
3.วิทยากรวิชาชีพ จานวน45 คน

-

80,000

50,000

50,000

180,000

ย.1

ศฝช.ชุมพร

2 โครงการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ

1.จัดประชุมปฎิบัติการทาหลักสูตร 2.จัด
พัฒนาสื่อและองค์ความรู้ 3.จัดกิจกรรม
ด้านอาชีพในโครงการอันเนื่องมาจากฯ
พระราชดาริ

1.บุคลากรศูนย์ฝึกและพัฒาอาชีพฯ
แห่งละ 5 คน จานวน 50คน 2.
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อย่าง
น้อย 500 คน 3.บุคลากรศูนย์ฝึก
และพัฒนาอาชีพฯชุมพร

-

30,000

40,000

20,000

90,000

ย.1

ศฝช.ชุมพร

3 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแกนนาขยายผล
เกษตรธรรมชาตืตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่าง
สานักงาน กศน.กับมูลนิธิ MOA Internationและมูลนิธิ
MOA ไทย

1.ประสานงานเครือข่าย 2.จัดทาหลักสุตร
การอบรม 3.ดาเนินการฝึกอบรม 4.
ประเมินผลการฝึกอบรม 5.สรุป รายงาน
ผลการดาเนินงาน

1.ผู้บริหารกศน.อาเภอ ครูกศน.
แกนนาเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
การขยายผลเกษตรธรรมชาติ 8
จังหวัดภาคใต้ตอนบน จานวน 40
คน 2.ครูโรงเรียนตารวจตระเวณ
ชายแดน จานวน 10 คน รวมทั้งสิ้น
50 คน

-

-

120,000

-

120,000

ย.1,5

ศฝช.ชุมพร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการเผยแพร่และขยายองค์ความรู้

1.จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ 2. 1.ผู้รับบริการ นักเรียน นักศึกษา
จัดสาธิตอาชีพเคลื่อนที่ในพื้นที่รับผิดชอบ และประชาชนทั่วไป จานวน 5000
3.จัดนิทรรศการงานมหกรรมอาชีพ
คน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

-

50,000

20,000

-

70,000

ย.1

ศฝช.ชุมพร

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ

1.ประชุมชี้แจงวางแผนการทางาน 2.
จัดทาคาสั่งแผนการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ 3.ดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 4.การพัฒนาฐานการเรียนรู้ 5.
การนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน 6.
ประชุมรายงานผลการปฎิบัติงาน 7.สรุป
รายงานผล

-

40,000

40,000

60,000

140,000

ย.6

ศฝช.ชุมพร

40,000

289,700

166,300

104,000

600,000

35,000

162,400

34,300

5,000

236,700

ย.6

ศฝช.ปัตตานี

1.ผุ้ริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และบุคลากร ศฝช.ชุมพร
จานวน 28 คน 2.นิเทศการจัด
กิจกรรม โครงการอย่างน้อย 10 ครั้ง
3.มีฐานการเรียนรู้ จานวน 8 ฐาน/
ผู้รับบริการจานวน 1000 คน

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2563

ปรชุมชี้แจงวางแผนการดาเนินงาน 1.
โครงการฒนาบุคลากรด้านหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง(ครั้งที่ 1) 2.กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) 3.กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรด้านบุคลิกภาพ 4.กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย สาธิต
ทดลอง 5.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดย
สานัก กศน./สถาบันภาค/กลุ่มศูนย์ฝึก/
เครือข่าย 6.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการจัดการศึกษาอาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุป
ประเมินโครงการ/รายงานผล

ข้าราชการ พนักงานราชการ ครู
ปวช. จ้างเหมาบริการ จานวน 38 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ ประจาปี 1.กิจกรรมการสรุปผลการดาเนินงานกลุ่ม ข้าราชการ พนักงานราชการ ครู
งบประมาณ 2563
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ประจาปี
ปวช. จ้างเหมาบริการ จานวน 38 คน
งบประมาณ 2563 2.กิจกรรมประชุม
แผนงาน และการรายงานผลการ
ดาเนินงาน (ครั้งที่ 1) 3.กิจกรรมประชุม
แผนงาน และการรายงานผลการ
ดาเนินงาน (ครั้งที่ 2) 4.กิจกรรมการนิเทศ
ติดตามผล เพื่อเข้าสู่การประกันคุณภาพ
5.กิจกรรมการพัฒนาฐานเรียนรู้

-

78,400

30,000

93,000

201,400

ย.6

ศฝช.ปัตตานี

3 โครงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพประจาปี 1.กิจกรรมพัฒนา หลักสูตร สื่อ การศึกษา ผุ้บริหาร ข้าราชการครู ครู
งบประมาณ 2563
ต่อเนื่อง (ครั้งที่ 2) 2.โครงการประชุมเชิง อาสาสมัคร ครูปวช จานวน 38 คน
ปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อ หลักสูตร หนึ่ง
ครู หนึ่งอาชีพสู่ไทยแลนด์ 4.0 3. สรุป
รายงานผลการดาเนินงาน

-

41,900

-

-

41,900

ย.3

ศฝช.ปัตตานี

5,000

7,000

7,000

6,000

25,000

ย.3

ศฝช.ปัตตานี

-

-

95,000

-

95,000

ย.1

ศฝช.ปัตตานี

4 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ ประจาปี
งบประมาณ 2563

1. ประชุมชี้แจงบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ประชาชนช่วงอายุ 15 - 59 ปี
จัดนิทรรศการต่างๆ ร่วมกับเครือข่ายใน จานวน 2,000 คน
พื้นที่รับผิดชอบ 3. ประเมินผลและสรุปผล

5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแกนนาขยายผล
1.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.
เกษตรธรรมชาติตามความร่วมมือระหว่าง สานักงาน
จัดทาหลักสูตรการอบรม 3.ดาเนินการ
กศน.กับมูลนิธิเอ็มโอเอ ไทยและ MOA International ฝึกอบรม 4.ประเมินผลการฝึกอบรม 5.
สรุป รายงานผลการดาเนินงาน

หน่วยงานเครือข่ายกศน.ในพื้นที่
รับผิดชอบภาคใต้ตอนล่าง ทั้งหมด 7
จังหวัด ผู้บริหาร กศน.อาเภอ ผู้
ประสานงานจังหวัด ครูกศน.จานวน
75 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
1 โครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนา
1. ประชุมชี้แจง/วางแผนการดาเนินงาน
ขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม ร่วมกันกับ กศน.ในพื้นที่บริการ 2. อบรม
โครงการความร่วมมือระหว่างสานักงาน กศน. มูลนิธิเอ็ม แกนนา กศน. 11 จังหวัดในเขตบริการ 3.
โอเอไทย และ MOA International ปีงบประมาณ 2563 ดาเนินการขยายผล/นิเทศติดตาม 4.
ประชุมติดตาม/สรุปผล/คัดเลือก 5. สรุป/
รายงานผล

บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัด/
กศน.อาเภอในเขตบริการ 11 จังหวัด
คือ จังหวัดเลย หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี บึงกาฬ
กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม
มุกดาหารอานาจเจริญ และ
ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 2
อาเภอ ๆ 3 คน และเจ้าผู้รับผิดชอบ
2 คน รวมทั้งสิ้น 68 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

150,000

150,000

150,000

150,000

600,000

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

ย.4

ศฝช.มุกดาหาร

2 โครงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ

1.ประชุมชี้แจงบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ประชาชนทั่วไปในเขตรับบริการ
ดาเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ ศฝช.
3,000 คน
มุกดาหาร ดังนี้ จัดนิทรรศการต่างๆ/องค์
ความรู้ต่างๆเช่น คลิปวีดีทัศน์ หนึ่งครู
หนึ่งอาชีพ งานภาคีเครือข่าย

12,500

12,500

12,500

12,500

50,000

ย.4

ศฝช.มุกดาหาร

3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฎิบัติงาน ประจาปี 2562

1. ประชุมหารือกับครูและแจ้ง
รายละเอียดในที่ประชุม 2. จัดทา
โครงการพัฒนาบุคลากร 3. ประสาน
กลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน 5ดาเนิน
โครงการโครงการ 6ติดตามประเมินผล
การดาเนินโครงการ - รายงานผลการ
ดาเนินงาน

32,500

32,500

32,500

32,500

130,000

ย.4

ศฝช.มุกดาหาร

ผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกา
ศฝช.มุกดาหาร 38 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

4 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.กิจกรรมดาเนินการพัฒนา สื่อหลักสูตร บุคลากร สังกัดศูนย์ฝึกและพัฒนา
การศึกษาและอาชีพ 2.พัฒนาครูและ
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
บุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อ มุกดาหาร จานวน 38 คน
การจัดการเรียนการสอน 3.จัดทาสื่อ
หลักสูตรหนึ่งครู หนึ่งอาชีพ ในระบบ
ดิจิทัล และเผยแพร่ 4.ติดตามประเมินผล
5.สรุป รายงานผลการดาเนินงาน วมกัน

12,500

12,500

12,500

12,500

50,000

ย.4

ศฝช.มุกดาหาร

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ ประจาปี -ประชุมประสานแผนและการสรุป
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ
งบประมาณ 2563
รายงานผลการดาเนินงาน - พัฒนาระบบ ศึกษา ครูอาสาสมัคร ครูปวช.
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา - การ
จานวน 38 คน
นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม -พัฒนา
องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ พอเพียงใน
สถานศึกษา - ประเมินผล - สรุปรายงาน
ผลการดาเนินงานกลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพฯ

67,500

67,500

67,500

67,500

270,000

ย.4

ศฝช.มุกดาหาร

128,165

172,240

200,000

99,595

600,000

10,000

40,000

10,000

10,000

70,000

ย.4

ศฝช.สระแก้ว

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
1 โครงการเผยแพร่และขยายองค์ความรู้ด้านการประกอบ 1. ประชุมคณะครู 2. จัดทาโครงการ 3.
อาชีพ
แต่งตั้งคณะทางาน 4.ดาเนินงานตาม
โครงการ 5. ประเมินโครงการ 5. สรุป
และรายงานผลการดาเนินโครงการ

ฐานการเรียนรู้ 12 ฐาน ภายใน
ศฝช.สระแก้ว -โครงการทับทิมสยาม
02 -ประชาชนทั่วไป 1,500 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ

1. ประชุมคณะครู 2. จัดทาโครงการ 3.
แต่งตั้งคณะทางาน 4.ดาเนินงานตาม
โครงการ 5. ประเมินโครงการ 5. สรุป
และรายงานผลการดาเนินโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
ข้าราชการครู พนักงานราชการ
และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนสระแก้ว จานวน 50
คน 2. ฐานการเรียนรู้ 12 ฐาน
ภายใน ศฝช.สระแก้ว 3. โครงการ
ทับทิมสยาม 02

3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1. ประชุมคณะครู 2. จัดทาโครงการ 3. ข้าราชการครู พนักงานราชการ
แต่งตั้งคณะทางาน 4.ดาเนินงานตาม
และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ศฝช.
โครงการ กิจกรรมการอบรมและให้ความรู้ สระแก้ว 50 คน
กิจกรรมระดมความคิด กิจกรรม
นันทนาการ 5. ประเมินโครงการ 5. สรุป
และรายงานผลการดาเนินโครงการ

4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแกนนาขยายผล
เกษตรธรรมชาติ

1.จัดทาแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ
2.ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดาเนินโครงการฯ 3.ดาเนินการอบรม
4.นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการดาเนินโครงการฯ

5 โครงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ

1. ประชุมคณะครู 2. จัดทาโครงการ 3. บุคลากร ศฝช.สระแก้วข้าราชการ
แต่งตั้งคณะทางาน 4.ดาเนินงานตาม
พนักงานราชการ และบุคลากรอื่นที่
โครงการ - กิจกรรมการอบรมและให้
เกี่ยวข้อง
ความรู้ - กิจกรรมระดมความคิด 5.
ประเมินโครงการ 5. สรุปและรายงานผล
การดาเนินโครงการ

บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัด
สระแก้ว,จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ตราด จังหวัดระยอง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดนครนายก และบุคลากร
ศฝช.สระแก้ว รวม 70 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

30,000

70,000

50,000

50,000

200,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 5

ศว.พิษณุโลก

70,405

50,000

40,000

39,595

200,000

ย.3

ศฝช.สระแก้ว

-

-

100,000

-

100,000

ย.3

ศฝช.สระแก้ว

17,760

12,240

-

-

30,000

ย.3

ศฝช.สระแก้ว
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

28,160

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

181,840

255,000

135,000

600,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

1. พัฒนาบุคลากรโดยสานัก กศน./
ข้าราชการ พนักงานราชการ ครู
พัฒนาบุคลากรโดยสถาบัน กศน.ภาค/ ปวช. จ้างเหมาบริการ จานวน 42 คน
พัฒนาบุคลากรโดยศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพฯ 2. การพัฒนาบุคลากรด้าน
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่1 3.
การประชุมแผนงานและการรายงานผล
การดาเนินงาน 4. กิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม 5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างสื่อ หลักสูตร และ
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา (ICT) 6.การ
พัฒนาบุคลิกภาพบุคลิกภาพ่7.กิ
ึ จกรรม
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย สาธิต ทดลอง

-

100,000

100,000

30,000

230,000

ย.1,3

ศฝช.สุรินทร์

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ

กิจกรรมการสรุปผลการดาเนินงาน กลุ่ม
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ประจาปี
งบประมาณ 2563 กิจกรรมการประชุม
แผนงาน และการรายงานผลการ
ดาเนินงาน (2 ครั้ง) กิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา กิจกรรมการนิเทศ
ติดตามผลการดาเนินงาน กิจกรรมการ
พัฒนาฐานเรียนรู้ สาธิต ทดลองวิจัย

-

50,000

50,000

100,000

200,000

ย.3

ศฝช.สุรินทร์

3 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้

1.ประชุมชี้แจงบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. ประชาชนช่วงอายุ 15 - 59 ปี
กิจกรรมงานนิทรรศการ 3.กิจกรรมงาน จานวน 2,500 คน
เครือข่าย 4. ให้บริการแก่ผู้มาใช้รับบริการ
5.ติดตามประเมินผลและสรุปผล

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000

ย.3,5

ศฝช.สุรินทร์

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู
อาสาสมัครฯ ครูปวช จานวน 42 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

4 โครงการอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างแกนนาขยาย
ผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. โครงการสร้างแกนนาเกษตรธรรมชาติ
ตามความร่วมมือระหว่าง สานักงาน
กศน.กับมูลนิธิเอ็มโอเอ ไทยและ MOA
International หลักสูตร 5 วัน 2.
โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน 3. โครงการเผยแพร่องค์
ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ

5 โครงการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้

1.กิจกรรมดาเนินการพัฒนา สื่อหลักสูตร ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู
การศึกษาและอาชีพ 2.พัฒนาครูและ
อาสาสมัคร ครูปวช จานวน 42 คน
บุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
การจัดการเรียนการสอน 3.จัดทาสื่อ
หลักสูตรหนึ่งครู หนึ่งอาชีพ ในระบบ
ดิจิทัล และเผยแพร่ 4.ติดตามประเมินผล
5.สรุป รายงานผลการดาเนินงาน

1. กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. 2. กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) 3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 4. กิจกรรมเพิ่ม
ศักยภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากรโดยสานัก กศน. 5.
พัฒนาบุคลากรโดยสถาบัน กศน.ภาค 6.
พัฒนาบุคลากรโดยกลุ่มศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพฯ 7.พัฒนาบุคลากรโดย
เครือข่าย

ไตรมาส 1

หน่วยงานเครือข่ายกศน.ในพื้นที่
รับผิดชอบภาคอีสานตอนล่าง
ทั้งหมด 9 จังหวัด ผู้บริหาร กศน.
อาเภอ ผู้ประสานงานจังหวัด
ครูกศน.จานวน 63 คน

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณรายไตรมาส

- ข้าราชการ พนักงานราชการ ครู
ปวช. จ้างเหมาบริการ จานวน 41
คน - วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง
จานวน 36 คน

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

100,000

-

100,000

ย.3,5

ศฝช.สุรินทร์

23,160

26,840

-

-

50,000

ย.3,4

ศฝช.สุรินทร์

50,000

200,000

200,000

150,000

600,000

50,000

80,000

80,000

40,000

250,000

ย.3,6

ศฝช.อุตรดิตถ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการสร้างแกนนาเกษตรธรรมชาติ ตามความร่วมมือ 1. โครงการสร้างแกนนาเกษตรธรรมชาติ บุคลากรสังกัด กศน.และประชาชน
ระหว่าง สานักงาน กศน.กับมูลนิธิเอ็มโอเอ ไทยและ
ตามความร่วมมือระหว่าง สานักงาน
ทั่วไป จานวน 500 คน
MOA International
กศน.กับมูลนิธิเอ็มโอเอ ไทยและ MOA
International หลักสูตร 5 วัน 2.
ประชุม/อบรม/สัมมนา ด้านเกษตร
ธรรมชาติ

-

45,000

45,000

30,000

120,000

ย.3,5

ศฝช.อุตรดิตถ์

3 โครงการเผยแพร่และขยายองค์ความรู้

1. จัดนิทรรศการ มหกรรมกษตร
ข้าราชการ ครูอาสาฯ ครู ปวช.และ
ธรรมชาติ 2. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน ประชาชนช่วงอายุ 15 - 59 ปี
เกษตรธรรมชาติ 3. จัดนิทรรศการต่างๆ/ จานวน 4,200 คน
จังหวัดเคลื่อนที/่ อาเภอเคลื่อที่/เครือข่าย

-

20,000

20,000

10,000

50,000

ย.2,3

ศฝช.อุตรดิตถ์

4 โครงการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้

1. กิจกรรมพัฒนา หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง (ครั้งที่ 1) 2. กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (ครั้งที่ 2) 3.
กิจกรรมพัฒนาด้านสื่อ

-

20,000

20,000

10,000

50,000 ย.3,4,6

ศฝช.อุตรดิตถ์

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ

1. กิจกรรมการสรุปผลการดาเนินงาน
ครูอาสาสมัครฯ และ ครู ปวช.
กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ 63 2.
จานวน 41 คน
กิจกรรมประชุมแผนงาน และการรายงาน
ผลการดาเนินงาน (ครั้งที่ 1) 3. กิจกรรม
ประชุมแผนงาน และการรายงานผลการ
ดาเนินงาน (ครั้งที่ 2) 4. กิจกรรมการ
ประกันคุณภาพ 5. กิจกรรมการนิเทศ
ติดตามผล่6.
ุ กิจกรรมสาธิต ทดลอง วิจัย
และพัฒนาฐานเรียนรู้

-

35,000

35,000

60,000

ข้าราชการ ครูอาสาสมัคร ฯ และ ครู
ปวช.จานวน 29 คน

130,000

ย.1,6

ศฝช.อุตรดิตถ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ "

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

325,000

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

176,000

99,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

600,000

1 โครงการอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างแกนนาขยาย
ผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. โครงการสร้างแกนนาเกษตรธรรมชาติ เครือข่าย สานักงาน กศน.จังหวัด 10
ตามความร่วมมือระหว่าง สานักงาน
จังหวัด จานวน 60 คน
กศน.กับมูลนิธิเอ็มโอเอ ไทยและ MOA
International หลักสูตร 5 วัน

-

100,000

-

-

100,000

ย.1

ศฝส.

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1. ประชุมเชิงปฏิบัต/ิ อบรม/สัมมนา 2.
การพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง ครั้งที่1 3. อบรมเชิง
ปฏิบัติการสร้างสื่อ หลักสูตร และ
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา (ICT) 4.
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 5. พัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัย สาธิต ทดลอง 6.
พัฒนาบุคลิกภาพและความสมัครสมาน
สมัคคี

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ จ้างเหมาบริการ จานวน 25
คน

-

95,000

75,000

30,000

200,000

ย.6

ศฝส.

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ

1.กิจกรรมการสรุปผลการดาเนินงาน
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ประจาปี ราชการ จ้างเหมาบริการ จานวน 25
งบประมาณ 2563 2.กิจกรรมการประชุม คน
แผนงาน และการรายงานผลการ
ดาเนินงาน (1 ครั้ง) 3.กิจกรรมการ
ประชุมแผนงาน และการรายงานผลการ
ดาเนินงาน (2 ครั้ง) 4.กิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 5.กิจกรรมการ
นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน 6.
กิจกรรมการพัฒนาฐานเรียนรู้ สาธิต
ทดลอง

-

75,000

61,000

34,000

170,000

ย.2

ศฝส.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ

1. จัดทา/พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
1.ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู
ต่อเนื่อง (ครั้งที่ 2 ) 2. ส่งเสริมกิจกรรม อาสาสมัคร จ้างเหมาบริการ จานวน
ตามโครงการพระราชดาริ 3. พัฒนาด้าน 25 คน 2.ผู้บริหาร ช้าราชการครู
สื่อ
และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ฝึกฯ
แห่งละ 5 คน (จานวน 50 คน)

-

35,000

30,000

25,000

90,000

ย.2

ศฝส.

5 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้

1.เผยแพร่องค์ความรู้ ร่วมกับเครือข่ายใน ประชาชนช่วงอายุ 15 - 59 ปี
พื้นที่รับผิดชอบ
จานวน 2,000 คน

-

20,000

10,000

10,000

40,000

ย.1,3

ศฝส.

112,500

182,500

167,500

137,500

600,000

60,000

80,000

30,000

30,000

200,000 ย.1,3,4,5,6

ศฝก.วัดญาณฯ

148,000 ย.1,3,6

ศฝก.วัดญาณฯ

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1.พัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตรการศึกษา บุคลากรศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
ต่อเนื่อง 2. พัฒนาบุคลากรด้านการจัด เกษตรกรรมวัดญาณฯ และกลุ่มศูนย์
กระบวนการเรียนรู้ 3. พัฒนาบุคลากร
ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ จานวน 90 คน
ตามนโยบายสานักงาน กศน. /สถาบัน
กศน.ภาค/กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ
และภาคีเครือข่าย

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ

1. การสรุปผลการดาเนินงาน กลุ่มศูนย์
ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ ประจาปี
งบประมาณ 2563 2. ประชุมแผนงาน
และการรายงานผลการดาเนินงาน 3.
การติดตาม นิเทศและประเมินผล 4. การ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้มีชีวิต

- บุคลากรศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมวัดญาณ จานวน 40 คน
- แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต จานวน 1
แหล่งเรียนรู้ - รายงานผลการ
ดาเนินงาน กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพฯ ประจาปีงบประมาณ 2563

7,500

45,500

32,500

62,500

3 โครงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ

1. พัฒนา หลักสูตรและสื่อ การศึกษา
ต่อเนื่อง 2. พัฒนา หลักสูตรและสื่อ
การศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพฯ

บุคลากร ศฝก.วัดญาณฯ จานวน 25
คน

-

12,000

60,000

-

72,000 ย.1,3,4,5,6

ศฝก.วัดญาณฯ

4 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้

1. จัดทาสื่อ และนิทรรศการด้านเกษตร ผู้รับบริการ จานวน 2,000 คน
ธรรมชาติ 2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆ

45,000

45,000

45,000

45,000

180,000 ย.1,2,3,5,6

ศฝก.วัดญาณฯ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

121,405

ไตรมาส 3

127,095

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

195,095

156,405

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

600,000

1 โครงการสืบสานอนุรักษ์มรดกไทย

1.ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะทางาน ประชาชนทั่วไป / จานวน 100 คน
2.จัดทาโครงการเสนอ/อนุมัติ 3.
ดาเนินการจัดโครงการโครงการสืบสาน
อนุรักษ์มรดกไทย 4.การสรุปผลการ
ดาเนินงานและรายงานผลโครงการ

-

-

18,000

-

18,000

ย.1

ศวอ.

2 โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาชีพ

1.ประชุมวางแผนการดาเนินงานการจัด ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการและแต่งตั้งคณะทางาน 2.จัดทา กิจกรรม / จานวน 300 คน
โครงการเสนอ/อนุมัติ 3.ดาเนินการจัด
โครงการตามที่ได้วางแผนไว้ 4.สรุปผล
และรายงานผลการดาเนินงาน

-

-

-

50,000

50,000

ย.2

ศวอ.

3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนยืฝึกอาชีพเครือข่าย 10
ศูนย์

1.ประชุมวางแผนการดาเนินงานการจัด ผู้รับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 10
โครงการ 2.จัดทาโครงการ เสนอ/อนุมัติ แห่ง / จานวน 200 คน
3.ดาเนินการจัด่จกรรมตามแผนที
กิ
่วางไว้
4.สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

-

20,000

20,000

-

40,000

ย.2

ศวอ.

4 โครงการนาเสนอผลงานทางวิชาการ

1.ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะทางาน ประชาชนทั่วไป /จานวน 200 คน
2.จัดทาโครงการเพื่อเสนอรอรับการอนุมัติ
3.ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 4.ดาเนินการ
จัดโครงการ 5.การสรุปผลและรายงานผล

-

-

50,000

-

50,000

ย.3

ศวอ.

15,000

-

-

-

15,000

ย.6

ศวอ.

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรผู้สอนวิชาชีพ 1.ประชุมวางแผนการดาเนินงานและ
ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
แต่งตั้งคณะทางาน 2.จัดทาโครงการ
เสนอ/อนุมัติ 3.ดาเนินการจัดโครงการ
ตามแผนที่ได้วางไว้ 4.สรุปและรายงานผล
การดาเนินงาน

ร้อยละ 80 ของจานวนผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการเป็นวิทยากรและได้รับการ
พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 228

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

6 โครงการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน 1.ประชุมวางแผนการดาเนินงานงานการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
จัดโครงการ 2.จัดทาโครงการ เสนอ/
ดาเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุร
อนุมัติ 3.ประสานผุ้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทัณฑ์ /จานวน 60 คน
ประชุม 4.ดาเนินประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ฯ 5.สรุปผลและ
รายงานผลการดาเนินงาน

7 โครงการบริหารศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์

1.ประชุมวางแผนการดาเนินการโครงการ บุคลากรของศูนย์วงเดือน อาคมสุร
2.จัดทาโครงการเพื่อเสนอขอรับการ
ทัณฑ์ / จานวน 1 ศูนย์
อนุมัติพร้อมทั้งวางแผนกระบวนการ
ทางาน 3.ดาเนินการตามกิจกรรมโครงการ
4.สรุปผลและรายงานผลการจัดดาเนิน
โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ฯ
1 โครงการต้นแบบความโปร่งใสร่วมใจต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

1. จัดอบรมการต่อต้านการทุจริต
ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
คอร์รัปชั่น 2.จัดกิจกรรมองค์กรคุณธรรม พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
อวท. จานวน 62 คน

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9,310

-

-

9,310

18,620

ย.6

ศวอ.

97,095

97,095

97,095

97,095

388,380

ย.6

ศวอ.

-

10,000

10,000

-

20,000

ย.6

ศวอ.

ย.6

อวท.

8 โครงการวิจัยการบริหารงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 1.วางแผนการดาเนินงาน 2.จัดทา
บุคลากรศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
โครงการเพื่อเสนอขอรับการอนุมัติ และ และประชาชนทั่วไป /จานวน 40 คน
แต่งตั้งคณะทางาน 3.การดาเนินการตาม
กระบวนวิจัย 4.รายงานผลการดาเนินการ
วิจัย

สถานศึกษาพิเศษ

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

5,000

626,000

1,264,075

940,925

3,436,000

-

433,500

502,000

900,500

1,836,000

-

30,000

-

-

30,000

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 229

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้

1.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ 2.กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

- เด็ก นักเรียน นักศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ โรงเรียน ประชาชน
ทั่วไปและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ
จานวน 5,000 ฉบับ - เด็ก นักเรียน
นักศึกษาทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน ประชาชนทั่วไปและภาคี
เครือข่ายทั่วประเทศ 5 ครั้ง/3,000
คน

0

30,000

44,500

25,500

100,000

ย.3

อวท.

3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพสถานศึกษา คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาประกันคุณภาพ จานวน
22 คน

-

-

50,000

-

50,000

ย.2

อวท.

4 โครงการเสริมสร้างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 1. วันสาคัญทางสิ่งแวดล้อม 2. กิจกรรม
สิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ 2563
ตอบคาถามสิ่งแวดล้อม 3. ธนาคารหมึก
หว้ากอ

1. เด็ก เยาวชนในและนอกระบบ
โรงเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
จานวน 3 ครั้ง 2. เด็ก เยาวชนใน
และนอกระบบโรงเรียน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จานวน 7 ครั้ง 3.
ชุมชน/ กลุ่ม/สมาคม/ชาวประมง อ.
เมืองประจวบฯ จานวน 50 คน

-

51,000

45,000

-

96,000

ย.5

อวท.

5 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี
2563

จัดการอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนและการปฏิบัติงาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียน ในเขตพื้นที่
จังหวัดประจวบฯ จานวน 40 คน

-

5,000

115,000

-

120,000

ย.3

อวท.

6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563

1. กิจกรรมบนเวที /การแสดงของเด็กและ เด็ก นักเรียน เยาวชนในและนอก
เยาวชน/ 2. กิจกรรมเกมต่างๆ 3. ชม
ระบบโรงเรียน ตลอดจนประชาชน
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า อาคารดาราศาสตร์
ทั่วไป จานวน 3,000 คน
และอวกาศ และแหล่งเรียนรู้ภายใน อวท.

-

140,000

-

-

140,000

ย.1

อวท.

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 230

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7 โครงการกิจกรรมการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563 1. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 1. นักเรียนในระบบโรงเรียน2 ระดับ
(Science Show) ระดับประเทศ 2. การ ได้แก่ระดับประถมศึกษา และ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับ ระดับมัธยมศึกษา 2. นักศึกษา กศน.
นักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ 3. การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต
และสังคม ระดับพื้นที่ 4. การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิตและสังคม
ระดับประเทศ

-

-

100,000

350,000

450,000

ย.3

อวท.

8 โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ 2563

1.พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.กิจกรรม
ประกวดแข่งขัน 3. กิจกรรมแรลลี่

เด็ก นักเรียน เยาวชน ครู ในและ
นอกระบบโรงเรียน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป 1 ครั้ง /10,000 คน

-

-

-

500,000

500,000

ย.3

อวท.

9 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของ - ผู้บริหาร,บุคลากรอุทยานฯ,
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ
กรรมการสถานศึกษา จานวน 25 คน
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

0

17,500

17,500

-

35,000

ย.6

อวท.

10 โครงการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ด้วยใจวิทยาศาสตร์

จัดอบรมผู้สูงวัย ด้วยใจวิทยาศาสตร์

1. ผู้สูงอายุและผู้ดูแลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์จานวน 80 คน 2.
ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ
หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จานวน 20 คน

-

40,000

60,000

-

100,000

ย.4

อวท.

1. บุคลากรและผู้รับบริการระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย,ระบบเครือข่าย
และเว็บไซต์อวท. 2. บุคลากรและ
ผู้รับบริการระบบกล้องวงจรปิดอวท.

-

20,000

45,000

-

65,000

ย.6

อวท.

11 โครงการพัฒนาระบบเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย,ระบบเครือข่ายและ
เว็บไซต์อวท. 2. ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

12 โครงการหว้ากอร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

1.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงาน มา
เป็นประเภทหลอด LED. 2.ใช้พลังงาน
ทดแทน ประเภทโคมไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าร์เซลล์

- ติดตั้งโคมไฟโซล่าร์เซลล์ จานวน
30 ชุด

0

100,000

-

-

100,000

ย.4

อวท.

13 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

1.ประชุมเตรียมหารูปแบบการอบรมและ
ประสานการซ้อมแผนการหนีไฟ ระงับเหตุ
เพลิงไหม้ 2.ดาเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และฝึกซ้อมแผนการหนีไฟ
ระงับเหตุเพลิงไหม้ 3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ดับเพลิงในอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า และ
อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ

ผู้เข้ารับการอบรมจานวน 56 คน 1.
บุคลากร อวท. 45 คน 2. บุคลากร
ศูนย์ป้องกันและบรร เทาสาธารณ
ภัย ประจวบคีรีขันธ์ 6 คน 1. ป้าย
บอกทางแบบเรืองแสง จานวน 12
ป้าย 2. เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน จานวน 7
อัน 3. ถังดับเพลิง จานวน 10 ถัง

-

-

25,000

25,000

50,000

ย.2

อวท.

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 2,4,6

ศกภ.

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก ฯ
1 โครงการพัฒนาวิชาการด้านการจัดศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรม
ไทย

600,000
1.วางแผนการจัดการศึกษาศิลปะไทย
โบราณช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย
2.จัดประชุมวางแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 3.จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 4.จัดประชุมสัมมนาวิชาการ
ด้านวิชาชีพศิลปะไทยโบราณฯเพื่อ
เทิดพระเกียรติฯ 5.จัดประชุมเครือข่าย
6.จัดประชุมวิทยากรวิชาชีพ 7.พัฒนา
บุคลากรด้านการจัดการศึกษา 8.นิเทศ
และติดตามผล 9.จัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ผ่านนิทรรศการถาวรและเคลื่อนที่
10.ประเมินผล/สรุปและรายงานผล

ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
เจ้าหน้าที่ วิทยากรวิชาชีพ เครือข่าย
ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
จานวน 200 คน

200,000

100,000

200,000

100,000

600,000

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 232

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

5,000

1 โครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

1.ประชุมและวางแผนการดาเนินการ 2.
จัดทาและขออนุมัติโครงการ 3.แต่งตั้ง
คณะทางาน 4.ดาเนินการวิจัย 5.เขียน
รายงานการวิจัย 6.นาเสนอผลงานวิจัย

2 โครงการพัฒนาครู กศน. เพื่อเพิ่มสมรรถนะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงานฝึกอบรม ครู กศน.ตาบล จานวน 90 คน
2. ดาเนินการฝึกอบรม 3. ประชุม
ปฏิบัติการสรุปผลการฝึกอบรม 4.
รายงานผลการดาเนินงาน

3 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1.ประชุมและวางแผนการดาเนินการ 2.
จัดทาและขออนุมัติโครงการ 3.แต่งตั้ง
คณะทางาน 4.ประชุมปฏิบัติการจัดทา
หลักสูตร 5.ดาเนินการฝึกอบรม 6.
สรุปผลการฝึกอบรม 7.รายงานผลการ
ฝึกอบรม

ผลงานวิจัย จานวน 1 เรื่อง

บุคลากรสังกัดสานักงาน กศน.
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป จานวน 60 คน

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

1. จัดประชุมวางแผน จัดทาหลักสูตร และ ประชาชนทุกช่วงวัย ในอาเภอปาก
เตรียมการพัฒนา 2. ดาเนินการพัฒนา ช่องจังหวัดนครราชสีมา จานวน 150
คุณภาพชีวิตตามความต้องการและความ คน
จาเป็นของกลุ่มเป้าหมายด้วยเนื้อหาและ
วิธีการที่หลากหลาย 3. ประเมินผลและ
สรุปรายงาน

5 โครงการพัฒนากิจกรรมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ยุค
THAILAND 4.0

1. เตรียมโครงการ / วางแผนการจัด
กิจกรรม 2. ดาเนินการ 3. สรุปผลการ
ดาเนินงาน

6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สวน
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและ
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 2. กิจกรรมเรียนรู้ ผู้สนใจทั่วประเทศ จานวน 300 คน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ในอาเภอปากช่องจังหวัด
นครราชสีมา จานวน 1,500 คน

ไตรมาส 3

192,500

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

762,075

40,425

1,000,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

87,000

-

3,000

90,000

ย.6

สธ.

-

10,000

370,000

10,000

390,000

ย.3

สธ.

-

-

217,575

2,425

220,000

ย.3

สธ.

-

5,000

85,000

10,000

100,000

ย.3

สธ.

5,000

40,000

40,000

15,000

100,000

ย.3

สธ.

-

50,500

49,500

-

100,000

ย.5

สธ.
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ตารางสรุปรายละเอียดโครงการ (พัฒนาคุณภาพการศึกษา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.)
ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.

245,772,063

168,677,893

286,559,650

114,618,131

815,627,737

สานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร

75,000

75,000

1,571,600

75,000

1,796,600

1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูป้ ฏิบัติงานการเงิน - อบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และ 1. ผูป้ ฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชีและการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน ฝึกปฏิบัตกิ ารปฏิบัติงานและแลกเปลีย่ น 2. ผูป้ ฏิบัติงานด้านบัญชี
กศน.กทม.
ความรู้ซงึ่ กันและกัน
3. ผูป้ ฎิบัติงานด้านพัสดุ
4. ผูบ้ ริหารหารสถานศึกษา
5. ผูป้ ฏิบัติงานที่เกีย่ วข้อง
จานวน 250 คน
2 โครงการประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ผูป้ ฏิบัติงาน สังกัด สานักงาน กศน.กทม.
3 โครงการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
สานักงาน กศน.กทม.

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
กฎหมาย ของสานักงาน กศน.กทม.

ประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษาและบุคลากร ผูบ้ ริหารและบุคลากรผูป้ ฏิบัติงาน
ผูป้ ฏิบัติงาน สังกัด สานักงาน กศน.กทม. สังกัด สานักงาน กศน.กทม.
จานวน 70 คน
1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
1. พนักงานราชการในสังกัด
อัตรากาลังพนักงานราชการ
สานักงาน กศน.กทม.
2. แจ้งตาแหน่งว่างของพนักงานราชการ 2. พนักงานราชการ
3. คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน จานวน 25 อัตรา
ราชการ
4. จัดทาสัญญาจ้างและส่งตัวผูผ้ ่านการ
คัดเลือกไปปฏิบัติงานที่สถานศึกษาที่มี
ตาแหน่งว่าง
1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุม่

5 พัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกผันภายในองค์กร 1. บรรยาย
สานักงาน กศน.กทม.
2. กิจกรรมกลุม่

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ในสังกัดสานักงาน กศน.
กทม. จานวน 100 คน
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ และลูกจ้างใน
สังกัดสานักงาน กศน.กทม. จานวน
800 คน

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

900,000

-

900,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 6

สนง.กศน.
กทม.

75,000

75,000

75,000

75,000

300,000

สนง.กศน.
กทม.

-

-

-

-

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 6
ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 6

-

-

346,600

-

สนง.กศน.
กทม.

-

-

250,000

-

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 6
250,000 ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 6

-

346,600

สนง.กศน.
กทม.

สนง.กศน.
กทม.
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

10,509,221

ไตรมาส 3

10,120,961

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

10,352,683

10,266,783

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

41,249,648

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการสถานศึกษา 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ
นักศึกษา กศน.อาเภอ
สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ยาเสพติด
ด่านมะขามเตีย้ จานวน 425 คน
2. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนกีฬา
ต้านยาเสพติด
3. จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้
ด้านยาเสพติด กิจกรรมลูกเสือ
ช่อสะอาด ห่างไกลยาเสพติด
4.กิจกรรมตรวจสุขภาพ
5.กิจกรรมทักษะชีวิตสุขภาพอนามัย
ห่างไกลยาเสพติด
6.กิจกรรมแนะแนว
7. กิจกรรมส่งเริมการเรียนรู้
8.กิจกรรมห้องเรียนสีขาว

-

10,000

-

-

10,000

ย.1

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

2 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ
นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน /
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
-โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ ประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 425 คน
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
ประจาปีงบประมาณ 2563

-

-

35,000

-

35,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

3 โครงการพัฒนานวัตกรรมสือ่ การเรียนรู้

-

82,400

-

-

82,400

ย.2

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

1.สารวจกลุม่ เป้าหมาย ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ข้าราชการ 3 คน ครูอาสาฯ 6 คน
2.จัดทาโครงการในแผนปฏิบัติงาน
ครู กศน.ตาบล 13 คน
ประจาปี
3.พัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมสือ่ การ
เรียนรู้ให้กับครู กศน.
4.ครู กศน. พัฒนานวัตกรรม สือ่ การเรียนรู้
5.จัดประกวดนวัตกรรมสือ่ การเรียนรู้
6.ประเมินผลโครงการ
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ชื่องาน/โครงการ

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่
การพัฒนาผูเ้ รียน
ในยุคศตวรรษที่ 21

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดทาโครงการ/แต่งตัง้ คณะทางาน
3. การดาเนินกิจกรรม
4. นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม
5. สรุปผลการจัดกิจกรรม

เป้าหมาย
บุคลากร กศน.อาเภอไทรโยค
จานวน 13 คน

5 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาสือ่ การ เตรียมการ/วางแผน (P)
เรียนการสอน
ดาเนินงานตามแผน (D)
ตรวจสอบ (C )

กศน.ตาบลทั้ง 13 ตาบล

6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ 1. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเ้ รียน
2. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผูเ้ รียน
3. วัดและประเมินผลการศึกษา

นักศึกษา กศน.อาเภอห้วยกระเจา
จานวน 80 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

784,000

-

ไตรมาส 3

73,780

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

-

-

128,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

73,780

ย.4

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

784,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

-

128,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

-

127,465

ย.4

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี
สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

-

-

ความสอดคล้อง

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ค่ายวิชาการ
นักเรียน นักศึกษา กศน.ตาบลเลา
เตรียมความพร้อมสูก่ ารสอบ N-+net
ขวัญ จานวน 393 คน
กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนการสอน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด กศน.ตาบล

127,465

8 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (กิจกรรมส่งเสริมการรู้
หนังสือ)
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

1. จัดหาหนังสือ
ผูไ้ ม่รู้หนังสือในจังหวัดกาญจนบุรี
2. สอนผูไ้ ม่รู้หนังสือ
1,766 คน
1. กิจกรรมพัฒนาวิชาการ เช่น กิจกรรม นักศึกษา 12,761 คน
สอนเสริม ค่ายวิชาการ ติวเข้มเติมเต็ม
ฯลฯ
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
3. กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้าน ICT
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
5. กิจกรรมที่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

242,825

242,825

242,825

242,825

971,300

ย.3

924,567

924,567

924,568

924,568

3,698,270

ย.4
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10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่า
จัดการเรียนการสอน

11 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต)

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. สารวจและจัดทาระบบฐานข้อมูล
ประชากร วัยแรงงาน ที่ไม่จบ
ความต้องการการเรียนรู้ ระดับการศึกษา การศึกษาภาคบังคับ 12,714 คน
ขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อมโยงกับ
ส่วนกลางให้ สามารถสืบค้นและสอบทาน
ได้ทัน ตามความต้องการ
2. จัดหา พัฒนาและผลิต หนังสือเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามที่
สานักงาน กศน. ให้ การรับรองคุณภาพ
และดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน
3. พัฒนาให้มีวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติจริงให้ผเู้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และเจตคติ ที่ดีและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้าง
ประชาชนทั่วไป 4,250 คน
กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิต

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5,406,204

5,406,203

5,406,203

5,406,203

21,624,813

ย.4

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

122,187

122,187

122,187

122,187

488,748

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

12 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

จัดเวทีชาวบ้าน, อบรมให้ความรู้, ฝึก
ประชาชนทั่วไป 1,964 คน
ปฏิบัติ, จัดการประชุม, ศึกษาดูงาน, ถอด
บทเรียน

196,400

196,400

196,400

196,400

785,600

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

13 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน)

จัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาสังคม
และชุมชน

ประชาชนทั่วไป 3,174 คน

317,400

317,400

317,400

317,400

1,269,600

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

14 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง จัดการศึกษาเพื่อชุมชน
ในเขตภูเขา (ศศช.)

สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนใน
เขตภูเขา (ศศช.)

ผูไ้ ม่รู้หนังสือในพื้นที่อาเภอ ไทรโยค
อาเภอ ทองผาภูมิ อาเภอ สังขละบุรี
และอาเภอศรีสวัสดิ์ 614 คน

76,750

76,750

76,750

76,750

307,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี
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15 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

16 โครงการกิจกรรมส่งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กิจกรรมหลัก
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
1.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและค่า
สาธารณูปโภค
2.ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุ
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ หนังสือ สือ่
สาหรับห้องสมุดประชาชน
4.ค่าซือ้ หนังสือให้กับ กศน.ตาบล
(10ตาบล)
5.ค่าจัดกิจกรรมให้กับ กศน.ตาบล
(10ตาบล)
6.ค่าสาธารณูปโภคให้กับ กศน.ตาบล
(10ตาบล)
1. จัดกิจกรรมในรูปแบบชั้นเรียน
2. จัดกิจกรรมในรูปแบบอาชีพระยะสัน้

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป บรรณารักษ์ และพนักงานจ้าง
เหมา จานวน 30,000 คน

1,078,923

1,078,923

1,078,923

1,078,923

4,315,692

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

ประชาชนทั่วไป 6,076 คน

1,232,500

1,232,500

1,232,500

1,232,500

4,930,000

ย.2

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

279,927

279,927

839,780

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

77,100

154,200

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

312,000

312,000

624,000

789,200

-

-

1,289,200

368,200

-

-

368,200

17 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจกิจดิจิทัล

ดาเนินการจัดอบรมประชาชนในพื้นที่
ประชาชนทั่วไป 3,051 คน
ตามโครงการ สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
ระดับตาบล

-

279,926

18 โครงการความร่วมมือการผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ

ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการดูแลผูส้ ูงอายุ

-

77,100

19 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

ดาเนินการจัดอบรมประชาชนในพื้นที่
ประชาชนทั่วไป 520 คน
ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ด้านอาชีพ

-

-

ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ 120 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
1 "โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer จัด 1.ให้ความรู้เรื่องSmart ONIE เพื่อสร้าง
การศึกษา กศน.กาฬสินธุ์ “กศน. เพื่อนเรียนรู้ สร้างคน Smart Farmer
สร้างงาน สร้างอาชี r
2.เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากรู้
ประสบความสาเร็จ

รวมงบประมาณ

500,000
ประชาชนตาบลละ 2 คน
จานวน 270 คน

-

-

สนง.กศน.
จ.กาญจนบุรี

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาฬสินธุ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการอบรมพัฒนาครูด้านการใช้สอื่ ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนการสอน

1. อบรมบรรยายให้ความรู้การใช้สอื่
ดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน

บุคลากรครู จานวน 135 คน

250,000

-

-

-

250,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาฬสินธุ์

3 โครงการเชิงปฏิบัติการวิทยากรวิชาชีพด้านอาชีพ

วิทยากรบรรยายให้ความรู้

บุคลากรครู จานวน 135 คน

250,000

-

-

-

250,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาฬสินธุ์

4 โครงการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการ
สอน ด้านวิทยากรกระบวนการเพื่อพัฒนา
กลุม่ เป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยูน่ อกระบบ
การศึกษา

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการ บุคลากรครู จานวน 401 คน
การเป็นวิยากรกระบวนการ

-

-

421,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาฬสินธุ์

สานักงาน กศน.จังหวัดกาแพงเพชร

-

421,000

2,540,010

3,240,670

3,225,030

2,523,515

11,529,225

1 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

จัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาสาคัญต่างๆ เช่น
ประชาชนช่างอายุ 15 - 59 ปี 3,549
สุขภาพกายและจิต การป้องกันภัยยาเสพ คน
ติด เพศศึกษา คุณธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การ
จัดตัง้ ชมรม/ชุมนุม การส่งเสริม
ความสามารถพิเศษต่างๆ

102,033

102,033

102,033

102,036

408,135

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาแพงเพชร

2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบหลักสูตรและ ประชาชนช่วงอายุ 15 - 59 ปี
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ จานวน 2,777 คน
ในรูปแบบของการฝึกอบรม การเรียน
ทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การจัดกิจกรรมจิต
อาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และ
รูปแบบอืน่ ๆ ที่เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย

277,700

277,700

277,700

277,700

1,110,800

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาแพงเพชร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

3 โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4 โครงการศึกษาตามอัธยาศัย

5 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1 สารวจความต้องการของประชาชนและ ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย จานวน
ชุมชน จัดลาดับความสาคัญของสภาพ
1,111 คน
ปัญหาและความต้องการ
2 จัดเตรียมหลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู้
3 จัดกิจกรรมตามแผนจัดการเรียนรู้
4 ติดตามผลการจัดและประเมินผลการ
เรี
ยนรู้ตามมาตรฐานการศึ
1.โครงการจั
ดสร้างแหล่งเรีกยษา
นรู้ชุมชน
1.โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้
ในตาบล (จัดซือ้ หนังสือพิมพ์ /สือ่ สาหรับ ชุมชนในตาบล (จัดซือ้ หนังสือพิมพ์ /
กศน.ตาบล)
สือ่ สาหรับ กศน.ตาบล) จานวน 9
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
แห่ง 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2.1 ห้องสมุดประชาชน
2.2 บ้านหนังสือชุมชน
2.3 หน่วยบริการเคลือ่ นที่ (รถโมบาย)
2.4 อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
2.5 ห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาวตลาด
1. สารวจสภาพปัญหาและความต้องการ
ด้านอาชีพของชุมชน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลความต้องการ
ทางการศึกษาด้านอาชีพ และการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา
3. จัดทาแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อการมีอาชีพให้กับกลุม่ เป้าหมาย
4. จัดกระบวนการเรียนรู้และการ
ฝึกอบรมอาชีพที่เน้นการปฏิบัติ ศึกษาดู
งาน การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การฝึก
ประสบการณ์อาชีพจากการปฏิบัติจริง
5. กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัด
กิจกรรม/โครงการ
6. สรุป รายงานผล

ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย จานวน
4,989 คน โดยแยกเป็น
1. 1 อาเภอ 1 อาชีพ จานวน
640 คน
2. กลุม่ สนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.)
จานวน 2,430 คน
3. ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชม.ขึ้นไป)
จานวน 1,919 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

111,100

111,100

111,100

111,100

444,400

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาแพงเพชร

1,031,652

1,031,652

1,031,652

1,031,654

4,126,610

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาแพงเพชร

1,001,025

1,001,025

1,001,025

1,001,025

4,004,100

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาแพงเพชร

(งบรายจ่ายอื่น)
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

6 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัด
ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย จานวน 30
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคง
คน
สภาพการรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการ
รู้หนังสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่อง
ในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตของประชาชน

7 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

1. วางแผนการดาเนินการฝึกอบรม
ประชาชนช่วงอายุ 15 - 59 ปี
ประชาชน ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ จานวน 610 คน
การสือ่ สาร ด้านอาชีพ (P)
2. ดาเนินการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพให้กับประชาชน
ในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (D)
3. ติดตามประเมินผล รวบรวม และ
สรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรม
โครงการฯ(C)
4. นาผลการประเมินโครงการฯ มา
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป(A)

-

1.ดาเนินการอบรมวิทยากรแกนนาครู ก ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
(ระดับจังหวัด)
จานวน 2,431 คน
2.อบรมวิทยากรแกนนาครู ข และ ครู ค
3.วิทยากรแกนนาครู ค ดาเนินการจัด
อบรมให้กับประชาชนในพื้นที่

-

8 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

16,500

ไตรมาส 3

-

366,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

16,500

-

33,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาแพงเพชร

366,000

-

732,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาแพงเพชร

ย.3

สนง.กศน.
จ.กาแพงเพชร

(งบรายจ่ายอื่น)

351,160

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

319,020

-

670,180
(งบรายจ่ายอื่น)

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 241

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

-

785,000

665,000

1,450,000

1 โครงการส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพและบริบทของชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรม/ฝึกทักษะอาชีพ
ประชาชนทั่วไป จานวน 700 คน
1. หลักสูตรการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
2. หลักสูตรการพัฒนากาท่องเที่ยวเชิง
เกษตร
3. หลักสูตรการค้าออนไลน์
4. หลักสูตรพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทา

-

-

300,000

300,000

600,000

2 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยวและ
การบริการ

กิจกรรมอบรมให้ความรู้
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ด้านอาชีพและบริการการท่องเที่ยว
2. หลักสูตรภาษากัมพูชาเพื่อการสือ่ สาร
ด้านอาชีพ

ประชาชนทั่วไป จานวน 400 คน

-

-

240,000

3 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านดิจิทัลของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

1. อบรมให้ความรู้
- หลักสูตร IOT (Internet of Things)
- หลักสูตรเทคโนโลยี AI

ครูและบุคลากร สานักงาน กศน.
จังหวัดจันทบุรี จานวน 157 คน

-

-

120,000

4 โครงการขยายผลและสร้างการรับรู้ โครงการ “จิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร.”

ขยายผลและสร้างการรับรู้ โครงการ “จิต ประชาชนทั่วไป จานวน 1,500 คน
อาสาพระราชทาน 904 วปร.”
ให้กับ นักศึกษาและประชาชน

สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
1 โครงการผูไ้ ม่รู้หนังสือ

240,000

-

สนง.กศน.
จ.จันทบุรี

480,000

ย.2

สนง.กศน.
จ.จันทบุรี

120,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.จันทบุรี

ย.3

สนง.กศน.
จ.จันทบุรี

ย.4

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

(งบรายจ่ายอื่น)

(งบรายจ่ายอื่น)

-

49,500

-

4,307,835
-

125,000

125,000

4,961,580

3,355,470

49,500

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.2

(งบรายจ่ายอื่น)

156,145
1.วิเคราะห์หลักสูตร
ประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้หนังสือ
2.วางเเผนออกเเบบกิจกรรมการเรียนการ จานวน 179 คน
สอนรายกลุม่ เเละรายบุคคล
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ตามเเผนการจัด
กิจกกรรม
4.วัดผลประเมินผล

ความสอดคล้อง

250,000

(งบรายจ่ายอื่น)

12,781,030
99,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

2 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

3 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน

4 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย

6 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (การศึกษา
นอกระบบ)

กิจกรรมหลัก
1.สารวจความต้องการ
2.วางแผน/ออกแบบกิจกรรมและหลักสูตร
3.อบรมให้ความรู้/ประเมินผล/ติดตาม
การนาไปใช้
1.สารวจความต้องการ
2.วางแผน/ออกแบบกิจกรรมและหลักสูตร
3.อบรมให้ความรู้/ประเมินผล/ติดตาม
การนาไปใช้
1.สารวจความต้องการ
2.วางแผน/ออกแบบกิจกรรมและหลักสูตร
3.ให้ความรู้/ฝึกปฏิบัติ /ประเมินผล/
ติดตามการนาไปใช้
1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเเละการ
ให้บริการห้องสมุดพร้อมทั้งจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ
นักศึกษากศน.เเละประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนทั่วไป จานวน 4,144 คน

2,645

235,635

238,280

-

476,560

ย.4

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

ประชาชนทั่วไป จานวน 2,735 คน

6,000

553,200

558,800

-

1,118,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

ประชาชนทั่วไป จานวน 1,190 คน

-

238,000

238,000

-

476,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

ประชาชนทั่วไปเเต่ละกิจกรรม
1 .ห้องสมุดประชาชน 39,161คน
2.บ้านหนังสือชุมชน 9,214 คน
3.หน่วยบริการเคลืน่ อที่ (รถโมบาย)
12,390คน
4. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
2,136 คน
5 .ห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหระบชาว
ตลาดตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพ 5,487 คน
6.ห้องสมุดประชาชนทั้ง 11 เเห่ง
1. วิเคราะห์สอื่ บริการฯลฯ ให้เหมาะสม นักศึกษาคนพิการ จานวน 249 คน
กับความต้องการของคนพิการ
2. จัดทาแผน IEP เพื่อรองรับการขอสือ่
บริการ ฯลฯ
3. จัดหาและส่งมอบ สือ่ บริการ ฯลฯ
ให้กับผูเ้ รียนและผูด้ ูแล
4. นิเทศติดตามการใช้ สิง่ อานวยความ
สะดวก สือ่ บริการ
5. สรุปและรายงานผล

-

-

ย.4

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

-

-

ย.4

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

-

498,000

-

-

-

498,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

7 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (อาชีพหลักสูตรระยะสัน้
(ไม่เกิน 30 ชม.)

8 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ
(31 ชั่วโมงขั้นไป)

9 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1อาเภอ 1 อาชีพ )

10 โครงการอบรมบุคลากร กศน. เพื่อพร้อมสูก่ ารพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1.ให้ผเู้ รียนวิเคราะห์ตนเอง ตามความ
ประชาชนทั่วไป จานวน 6,404 คน
ต้องสนใจเรียนในอาชีพนั้นๆ
2.จัดหา พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รียน
3.ผูส้ อน วิทยากร วิเคราะห์ผเู้ รียน
เกีย่ วกับความรุ้พื้นฐานเป้าหมายที่ผเู้ รียน
ต้องการ
4.ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลั
1.ให้กผสูเู้ตรีรยนวิเคราะห์ตนเอง ตามความ
กลุม่ ประชาชนทั่วไป จานวน 2,528
ต้องสนใจเรียนในอาชีพนั้นๆ
คน
2.จัดหา พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รียน
3.ผูส้ อน วิทยากร วิเคราะห์ผเู้ รียน
เกีย่ วกับความรุ้พื้นฐานเป้าหมายที่ผเู้ รียน
ต้องการ
1.ให้ผเู้ รียนวิเคราะห์ตนเอง ตามความ
สนใจเรียนในอาชีพนั้นๆ
2.จัดหา พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รียน
3.ผูส้ อน วิทยากรวิเคราะห์ผเู้ รียนเกีย่ วกับ
ความรู้พื้นฐานเป้าหมายที่ผเู้ รียนต้องการ
4.ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลั
กสูตร แก่ครู และบุคลากร สังกัด
1.จั
ดอบรมให้
สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
2. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและ
นักศึกษา กศน. ในเรื่อง EEC และทักษะ
ที่จาเป็นในพื้นที่ EEC

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

85,400

2,156,000

2,241,400

-

4,482,800

ย.4

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

12,600

1,125,000

1,137,600

-

2,275,200

ย.4

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

ประชาชนทั่วไป จานวน 895 คน

-

-

-

403,200

403,200

ย.4

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

1. ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สานักงาน
กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน
200 คน
2. ประชาชนผูส้ นใจ จานวน 1,860
คน รวมกลุม่ เป้าหมายทั้งสิน้ 2,060
คน

-

-

-

936,800

936,800

ย.6

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

11 โครงการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิด 1 .ศึกษารวบรวมข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น ฉะเชิงเทรา ก้าวสู่ EEC
แหล่งเรียนรู้ ด้านต่างๆ ที่สาคัญ
2. ศึกษารวบรวมอัตลักษณ์ด้านต่างๆ
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
3.พัฒนาบุคลากร กศน. ภูมิปัญญา
เจ้าของแหล่งเรียนรู้ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของ EEC
4.ผลิตสือ่ ออนไลน์ เรื่องแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

1) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่
11 อาเภอจานวน 22 แห่ง
2) ศึกษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
จังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่ 11
อาเภอ จานวน 11 เรื่อง
3) พัฒนาบุคลากร ครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จานวน 30 คน
4) ผลิตสือ่ การเรียนรู้และสือ่
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 2 เรื่อง
ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
และ เรื่อง อัตลักษณ์สาคัญของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

-

-

-

125,850

125,850

ย.1

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

12 โครงการศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
2. ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน

ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จานวน 180 คน

-

-

-

267,000

267,000

ย.2

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

13 โครงการอบรมพัฒนาครู กศน.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์และจาหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online
Commerce Center : OOCC)

1. อบรมให้ความรู้หลักการประกอบ
ธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์)
2. อบรมให้ความรู้หลักการประกอบ
ธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์)
3. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจครู กศน.
ในการจัดทาข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการ
จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์
จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์

ครูและบุคลากร จานวน 635 คน

-

-

-

499,860

499,860

ย.2

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

14 โครงการพัฒนาครู กศน. โดยใช้เทคโนโลยี AI ในการ
จัดการเรียนการสอน และเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล (IOT :
Internet Of Things) เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูป่ ระชาชน

1. อบรมให้ความรู้ครู กศน.และบุคลากร 1. ครูปละบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี AI ในการ จานวน 286 คน
จัดการเรียนการสอน และเพิ่มทักษะด้าน 2. ประชาชน จานวน 1860 คน
ดิจิทัล (IOT : Internet Of Things) เพื่อ
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสูป่ ระชาชน
2. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (IOT : Internet of
Things) สูป่ ระชาชน
3. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (IOT : Internet of
Things) สูน่ ักศึกษา ในความดูแลของครู
กศน.ตาบล

15 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม

1. อบรมให้ความรู้แก่ครู
2. ขยายผลให้ประชาชน

16 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของ 1. การอบรม 3 วัน 2 คืน
พระมหากษัตริย์ไทย หลักสูตร การเป็นวิทยากร
2. กิจกรรมระดมความคิด
กระบวนการรณรงค์ปลูกจิตสานึกรู้คุณแผ่นดินและการ 3. ฝึกประสบการณ์การเป็นวิทยากร
มีจิตอาสา

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

308,580

308,580

ย.2

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

-

-

-

160,950

160,950

ย.6

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

ครูและบุคลากร จานวน 128 คน

-

-

-

653,230

653,230

ย.3

สนง.กศน.
จ.ฉะเชิงเทรา

-

-

1,639,325

1,639,325

3,278,650

-

-

708,400

708,400

1,416,800

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชลบุรี

-

-

248,400

248,400

496,800

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชลบุรี

1. จัดอบรมหลักสูตร Digital Literacy ประชาชนทั่วไป จานวน 1,380 คน
2. จัดอบรมหลักสูตร การค้าขายออนไลน์

2 โครงการสอนอาชีพและการใช้ Social Media สาหรับ 1. ฝึกทักษะอาชีพให้กับผูส้ ูงอายุ
ผูส้ ูงอายุ
2. ฝีกอบรมประชาชนให้มีความรู้
ด้าน Social Media

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 125 คน
2. ประชาชน จานวน 1395 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
1 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล

งบประมาณรายไตรมาส

ผูส้ ูงอายุ จานวน 1,380 คน

(งบรายจ่ายอื่น)

(งบรายจ่ายอื่น)
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

3 โครงการขยายผลเกษตรกรต้นแบบ Master Trannier 1. จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน
2. ขยายผลการอบรมประชาชนให้เป็น
เกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer

ประชาชนทั่วไป จานวน 1,380 คน

-

-

575,000

575,000

4 โครงการสอนภาษาต่างประเทศในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก EEC

ประชาชนทั่วไป จานวน 165 คน

-

-

107,525

107,525

สอนภาษาต่างประเทศให้กับประชาชน

ความสอดคล้อง

1,150,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชลบุรี

215,050

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชลบุรี

(งบรายจ่ายอื่น)

(งบรายจ่ายอื่น)

สานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

663,760

1 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่ วกับภัยพิบัติธรรมชาติและ
การป้องกันภัยแก่ประชาชน

1) ดาเนินการอบรมบุคลากร
2) มอบหมายให้ครู กศน.ขยายผลให้กับ
นักศึกษา กศน. และประชาชนใน
หมู่บ้าน/ตาบล
3) สรุปรายงานผลการอบรมและการ
ขยายผลของครู กศน

1) ผูบ้ ริหาร กศน.จังหวัด/อาเภอ
139 คน
2) บุคลากร กศน.จังหวัด/อาเภอ

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา

1. อบรมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ กศน.อาเภอ 8 แห่ง บุคลากรในสังกัด
ตระหนักถึงความสาคัญของระบบประกัน
คุณภาพ
2. ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้
สถานศึกษาสามารถดาเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วย
ตนเอง
3. กากับ ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนด

10,496,308

9,412,062

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,111,039

21,683,169

-

-

-

27,440

27,440

ย.5

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

-

10,000

10,000

-

20,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

1. พัฒนาระบบการกากับ นิเทศ ติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงาน
2. ดาเนินการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการ ดาเนินงานโดยคณะ
นิเทศภายในและภายนอก
3. สรุปรายงานผลการนิเทศ

กศน.อาเภอ 8 แห่ง ครู บุคลากรใน
สังกัด

-

-

10,000

10,000

20,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

4 โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1. พัฒนาสือ่ และเอกสารประกอบการ
อบรม
2. ดาเนินการอบรมครู กศน.
3. สรุปรายงานผลการอบรม

ครู กศน.อาเภอและ ข้าราชการครู
ในสังกัด 120 คน

-

-

100,000

-

100,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

5 โครงการประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา/ข้าราชการครู/
บุคลากรการศึกษา และบุคลากรในสังกัด สานักงาน
กศน.จังหวัดชัยนาท ประจาปีงบประมาณ 2563

1. วางแผนโครงการ
2. ดาเนินการตามแผน
3. จัดโครงการ
4. ติดตามผล
5. รายงานผล

ผูบ้ ริหารการศึกษา ผุบ้ ริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ครู
ศรช ครูผสุ้ อนคนพิการ บรรณรักษ์
อัตราจ้าง 149 คน

40,990

61,485

61,485

61,485

225,445

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

6 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน

ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการพัฒนากับ
หน่วยงานภายนอก

พนักงานราชการ สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยนาท 10 คน

-

33,333

33,333

33,334

100,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

7 โครงการ พี่น้องร่วมใจ ลดการใช้กระดาษและพลังงาน
ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน

1.กาหนดให้เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา
09.30 - 12.00 และ 13.00 - 16.00 น.
และปรับอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศา
2.ควบคุมการใช้กระดาษเอกสาร

บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดชัยนาท 15 คน

-

-

-

-

ย.5

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ดาเนินการอบรมบุคลากร
และสิง่ แวดล้อม และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สานักงาน 2. มอบหมายให้ครู กศน.ขยายผลให้กับ
กศน.จังหวัดชัยนาท
นักศึกษา กศน. และประชาชนใน
หมู่บ้าน/ตาบล
3. สรุปรายงานผลการอบรมและการ
ขยายผลของครู กศน.

1) ผูบ้ ริหาร กศน.จังหวัด/อาเภอ
139 คน
2) บุคลากร กศน.จังหวัด/อาเภอ

-

-

-

32,440

32,440

ย.5

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

9 โครงการกิจกรรมการเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ
ชุมชนสูส่ งิ่ แวดล้อมสีเขียว

1) อบรมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
ตระหนักถึงความสาคัญของขยะมูลฝอย
2) มอบหมายบุคลากรนาองค์ความรู้
กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ไปขยายผลให้กับนักศึกษา กศน.
ประชาชน และตาบล/หมู่บ้าน

1) ผูบ้ ริหาร กศน.จังหวัด/อาเภอ
9 คน
2) บุคลากร กศน.จังหวัด/อาเภอ
ในสังกัด 130 คน

-

-

-

41,440

41,440

ย.5

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

10 โครงการกิจกรรมจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาปลูกป่ารักษ์สงิ่ แวดล้อม”
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
รัชการที่ 10

1. ทากิจกรรม “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
2. ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนป่า
สานักงาน กศน.ชัยนาท
3. ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ด้านหลัง
บ้านพักสานักงาน กศน.ชัยนาท

1. ผูบ้ ริหาร กศน.จังหวัดและอาเภอ
ข้าราชการ บุคลากร กศน.จังหวัด
และ กศน.อาเภอ
2. นักศึกษา กศน.อาเภอละ 20 คน

-

-

-

35,000

35,000

ย.1

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

11 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ออกมาใช้สิทธิการเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2563

1. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ประชาธิปไตย สิทธิหน้าที่และความเป็น
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร่วมกับคณะกรรมการ ศส.ปชต.
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ออกมาใช้สิทธิการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเป็นการทั่วไป
พ.ศ. 2563

1. กศน.อาเภอ ครูบุคลากร
และนักศึกษาในสังกัด
2. คณะกรรมการ ศส.ปชต.
3. ประชาชนผูม้ ีสิทธิลงคะแนนเสียง
การเลือกตัง้

-

-

-

53,000

53,000

ย.1

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ครูทุกประเภท 149 คน

-

15,000

15,000

-

30,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

ประชาชนที่สนใจในจังหวัดชัยนาท
300 คน

-

360,000

-

-

360,000

ย.2

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

14 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิง่ เสพติด
ในสถานศึกษา สังกัด สานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

1. การรณรงค์เพื่อ ลด ละ เลิก การสูบ ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครู บุคลากรใน
บุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
สังกัด 140 คน
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
3. การรณรงค์เพื่อ ลด ละ เลิก การดืม่
แอลกอฮอล์ เนื่องในวันงดดืม่ สุราแห่งชาติ

-

-

34,100

34,100

68,200

ย.1

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

15 โครงการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและ
สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

1) สานักงาน กศน.จังหวัด ชี้แจงการ
ดาเนินงานการจัดกิจกรรมฯ
2) กศน.อาเภอ ประสานงานขอร่วมมือ
กับสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลประจา
อาเภอ อสม.
3) ครู กศน.ตาบลร่วมกับอสม.
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัย
ของประชาชาในชุมชน
4) ครู กศน.ตาบล กศน.อาเภอ กศน.
จังหวัด รายงานผลการจัดกิจกรรมให้กับ
สานักงาน กศน.

-

-

-

-

-

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

12 โครงการรักและปกป้องสถาบัน อนุรักษ์ความเป็นไทย

13 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ประชุมเตรียมการ
2. ดาเนินการตามแผน
- ทาบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่
- ทาบุญเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
- แต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์
- ยืนเคารพธงชาติทุกวันจันทร์
1. จัดทาแผนการจัดโครงการ
2. ดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผน
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
4. สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ

ผูบ้ ริหาร กศน.จังหวัด/อาเภอ/
ข้าราชการ/บุคลากร กศน.จังหวัด/
อาเภอ นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน 8 อาเภอ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบและ
จัดทาต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาเลือก หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจาปี
งบประมาณ 2563

การจัดทาต้นฉบับข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผูบ้ ริหาร กศน.อาเภอ 3 แห่ง
ข้าราชการครู ครูทุกประเภทที่
จัดการเรียนการสอน บุคลากร
สานักงาน กศน.จังหวัด 41 คน

-

30,000

-

30,000

60,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

17 โครงการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N - NET)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563

1. จัดทาระบบข้อมูลผูเ้ รียน ติดต่อ
ประสานงานข้อมูล กับหน่วยงาน
ผูเ้ กีย่ วข้อง
2. กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผลการดาเนินงาน
3. สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษานาผล
การสอบวัดผลประเมินผลไปใช้ให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษา กศน. ในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
สถานศึกษา กศน.อาเภอในสังกัด

-

-

10,000

-

10,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

-

126,800

126,800

-

253,600

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

18 โครงการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ประชาชนในจังหวัดชัยนาท 634 คน
ประจาปีงบประมาณ 2563
เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบการใช้
กระบวนการกลุม่ การศึกษาจากสภาพ
จริงการปฏิบัติจริงและการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป
ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

19 โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2563

1. ติดตามแผนการดาเนินงานจากอาเภอ ประชาชนในจังหวัดชัยนาท 4134 คน
เป็น รายเดือน
2. กากับ ติดตามการจัดกิจกรรมตามแผน
ฯ -จัดกิจกรรมแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 31
ชม.ขึ้นไป
3. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าใน
การจัด กิจกรรม
4. ติดตามการรายงานผลหลังจัดกิจกรรม

20 โครงการอบรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล
สานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ครู ก. นา หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล
(Digital Literacy) และหลักสูตรการค้า
ออนไลน์ (E – Commerce) ขยายผลให้
ครู ข. และครู ค. โดยให้ครู ข. และครู ค.
นาไปขยายสูป่ ระชาชน และ
ผูป้ ระกอบการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ด้าน ไทยแลนด์
4.0
1. จัดทาแผนการจัดโครงการ
2. ดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผน
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
4. สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ

21 โครงการความร่วมมือผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ

22 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

534,800

880,800

709,600

707,800

2,833,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ วิทยากร ครู ก.
ข. ค. วิทยากร เน็ตอาสา เจ้าหน้าที่
สานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท 2
คน ประชาชนทั่วไป 1590 คน

9,270

232,140

216,770

-

458,180

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

ประชาชนในจังหวัดชัยนาท 160 คน

-

179,900

25,700

-

205,600

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

-

220,800

59,685

-

280,485

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

1. ติดตามแผนการดาเนินงานจากอาเภอ ประชาชนในจังหวัดชัยนาท 2439 คน
เป็น รายเดือน
2. กากับ ติดตามการจัดกิจกรรม
ตามแผนฯ
3. ติดตามการรายงานความก้าวหน้า
ในการจัด กิจกรรม
4. ติดตามการรายงานผลหลังจัดกิจกรรม
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

23 โครงการ จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมหลัก

นักศึกษานอกระบบ 5200 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-

8,000,000

1. ผูบ้ ริหาร กศน.อาเภอ 8 แห่ง
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนของสถานศึกษา จานวน 160 คน 2. ครู กศน.ตาบล
ในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท 3. บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัด

-

15,000

25 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจาอาเภอทุก
แห่ง ณ สานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว 1. ลูกเสือ จานวน 52 คน 2. ผู้
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร บังคับลูกเสือ 3. ผูป้ ระสานงาน
และน้อมนาพระบรมราโชบายสูก่ าร
ปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยให้ลูกเสือ
และผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติ
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ประสบการณ์
และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึง่ กัน
และกัน เสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา
และการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

-

-

26 โครงการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ประจาปีงบประมาณ 2563

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

-

24 โครงการ สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

1. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
2. ศูนย์บริการสือ่ การศึกษา
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาผูเ้ รียน
ต้นแบบ กศน. ด้านพื้นฐาน (Master
Larner)
4. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ประชากรวัยเรียนที่อยูน่ อกระบบ
การศึกษา
5. โครงการจัดการศึกษาสาหรับ
กลุม่ เป้าหมายผูพ้ ิการ
6.
้หนังสือ
1. โครงการส่
โครงการสนังเสริ
บสนุมการรู
นงานโครงการสวน

เป้าหมาย

บรรณารักษ์ ผูป้ ฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด คณะทางานสานักงาน
กศน.จังหวัดชัยนาท 19 คน

290,400

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

7,600,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

15,600,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

15,000

30,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

109,589

-

109,589

ย.4

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

290,000

-

580,400

ย.5

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

-

-

ความสอดคล้อง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

27 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท การศึกษาตามอัธยาศัย
ใฝ่เรียนรู้ ตามโครงการ “ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย
ภูมิใจในชาติ”

28 โครงการพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการและ
ระบบงานสารบรรณ

29 โครงการติดตามและประเมินแผนพัฒนา (ตัวชี้วัด)

กิจกรรมหลัก
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้ศึกษาแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
ระดมสมอง จัดทาแนวทางการดาเนินงาน
การศึกษาตามอัธยาศัย ใฝ่เรียนรู้ ตาม
โครงการ “ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย
ภูมิใจในชาติ” ปี 2563 พร้อมทั้งสร้าง
บรรยากาศความคิดสร้างสรรค์ ความรัก
ความสามัคคี ความสัมพันธ์ อันดีในหมู่
คณะให้กับบุคลากร สร้างทัศนะคติที่ดี
เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันต่อการ
เปลีย่ นแปลง
1. ประชุมวางแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรม
2. จัดทาเขียนโครงการและขออนุมัติ
โครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
4. ติดตามผลและประมเนผล
5. สรุปและรายงานผล

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บรรณารักษ์ ผูป้ ฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด คณะทางานสานักงาน
กศน.จังหวัดชัยนาท 19 คน

78,700

-

-

-

78,700

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

กศน.อาเภอ 8 แห่ง แห่งละ 2 คน

-

-

-

30,000

30,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

-

-

-

-

-

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

1.เก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดแผนพัฒนาฯ 2. ตัวชี้วัดแผนพัฒนาฯ 32 ตัวชี้วัด
จัดเก็บข้อมูลการรายงานตามตัวชี้วัด
แผนพัฒนา 3.กากับติดตาม ตามตัวชี้วัด
แผนพัฒนา 4.สรุปรายงานผลการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา 5.นาเสนอ
ผลงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

30 โครงการอบรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสีย่ ง ประจาปีงบประมาณ 2563
สานักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

31 โครงการพัฒนา กศน.ตาบล สู่ “กศน.ตาบล 4 G”

32 โครงการธุรการอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.วางแผนการปฏิบัติงาน
2.แต่งตัง้ คณะทางาน
3.ประสานงานเชิญวิทยากร
4.จัดทาโครงการและขออนุมัติ
5.ดาเนินการจัดโครงการ
6.ประเมินผลและติดตาม
7.สรุปผลการจัดโครงการ
1.ส่งเสริมพัฒนา ครู กศน. และบุคลากรที่
เกีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษา
และการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
ของสังคม
2.ส่งเสริมพัฒนา กศน.ตาบล ให้มี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอือ้ ต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใน กศน.ตาบล
4. ส่งเสริมสร้างภาคีข่ายในการสนับสนุน
กิจกรรมของ กศน.ตาบล
5. กากับติดตามผลการดาเนินงาน
กศน.ตาบล
6. สรุปและนาเสนอผลงานการดาเนินงาน

กศน.อาเภอและจังหวัด 9 แห่ง
- บุคลากรในสังกัด
(แผน/การเงิน/บัญชี) 36 คน

-

40,650

-

-

40,650

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

ครู กศน.ตาบลและ บุคลากร ที่ได้รับ
งบก่อสร้าง 12 คน
-กศน.ตาบล ที่ได้รับงบก่อสร้าง 6
แห่ง
- ภาคีเครือข่าย ของกศน.ตาบล ๆ
ละ 4 แห่ง 12 แห่ง

-

-

-

-

-

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

1. ประชุมวางแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรม
2. จัดทาเขียนโครงการและขออนุมัติ
โครงการ
3. ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
4. ติดตามผลและประมเนผล
5. สรุปและรายงานผล

กศน.อาเภอ 8 แห่ง สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง

-

-

-

-

-

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

33 โครงการการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศและการ
รายงาน

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงาน ข้อมูลสารสนเทศและรายงานของ
2. การตรวจสอบข้อมูลและการายงาน
จังหวัดและสถานบัน กศน.ภาคกลาง
3. การจัดประมวลข้อมูลและการรายงาน
4. การนาเสนอข้อมูลสารสนเทศและกา
รายงาน
5. การเก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ
และการรายงาน

สานักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

-

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.ชัยนาท

47,675

131,100

73,900

367,325

620,000

ผูบ้ ริหาร ครู และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสานักงาน กศน. จังหวัด
ชัยภูมิ จานวน 85 คน

13,775

40,000

40,000

40,000

133,775

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยภูมิ

2 โครงการประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู แะ ประชุม
บุคลากรทางการศึกษา สานักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 70
คน

33,900

33,900

33,900

33,900

135,600

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยภูมิ

3 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ และ
บุคลากรที่เกีย่ วข้อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิและบุคลากรที่
เกีย่ วข้อง จานวน 40 คน

-

57,200

-

57,200

114,400

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยภูมิ

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพกา
การศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ

อบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ จานวน 587 คน

-

-

-

236,225

236,225

ย.6

สนง.กศน.
จ.ชัยภูมิ

394,685

-

-

-

394,685

394,685

-

-

-

394,685

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.ชุมพร

1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

ฟังธรรมเทศนาจากพระสงฆ์

สานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
1 โครงการอบรมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

อบรมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัด
ชุมพร จานวน 140 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดตราด

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

391,600

ไตรมาส 3

104,100

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

119,620

48,000

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. และบุคลากรในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอแหลมงอบ

1.เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
2.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน/
ประชุม วางแผนการดาเนินงาน
3.ประสานวิทยากร/สถานที่
4.ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
5.ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
6.รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

ครู และบุคลากร กศน.อาเภอแหลม
งอบ จานวน 9 คน

62,700

-

-

-

2 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(N-NET)

1.เสนอขออนุมัติโครงการ
2.จัดทาหนังสือแจ้งผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

จานวน 50 คน ดังนี้
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน 7 คน
- ข้าราชการครู จานวน 6 คน
- ครูอาสาสมัครฯ / ครู กศน.ตาบล
จานวน 28 คน
- เจ้าหน้าที่และบุคลากรสานักงาน
กศน.จังหวัดตราด จานวน 9 คน

67,500

-

-

-

3 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะดิจิทัลของครูและบุคลากร 1.ประชุมชี้แจงผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ครู บุคลากร
ทางการศึกษา
2.ขออนุมัติโครงการ
ทางการศึกษา พนักงานราชการ รวม
3.ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง 80 คน
4.ขออนุมัติโครงการ
5.ดาเนินการ
6.สรุป และประมวลผลการดาเนินงาน

120,000

-

-

-

89,540

3.ดาเนินตามโครงการท่ได้รับอนุมัติ
4.การติดตามประเมินและสรุปโครงการ
5.สรุปและรายงานการดาเนินโครงการ

4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนากระบวนการเรียน
การสอน

1.ประชุม/วางแผน/รวบรวมข้อมูล/
ประสานงาน
2.เสนอโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
3.ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
4.ประเมินผลการดาเนินงาน
5.รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 22 คน

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

663,320
ย.2

สนง.กศน.
จ.ตราด

67,500

ย.4

สนง.กศน.
จ.ตราด

-

120,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.ตราด

-

89,540

ย.2

สนง.กศน.
จ.ตราด
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

5 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร กศน.อาเภอบ่อไร่ 1.สารวจความต้องการในการเรียนรู้ของ
บุคลากร
2.วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาแผนการ
อบรม/พัฒนา
3.ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
4.จัดเวทีในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
5.ติดตาม สรุปผล
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกัน
1.ประชุมสรุปการดาเนินงานประจาปี
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
งบประมาณ 2562
2. วางแผนการดาเนินงาน
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.จัดทาโครงการเสนอผูม้ ีอานาจอนุมัติ
5.ดาเนินงานตามโครงการอบรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.สรุปผลการดาเนินโครงการ
7 โครงการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากร
การศึกษาต่อเนื่อง

เป้าหมาย
ครูและบุคลากร จานวน 10 คน

คณะครูและบุคลากร กศน.อาเภอบ่อ
ไร่ จานวน 10 คน

1.สารวจกลุม่ เป้าหมาย
วิทยากร/ปราชญ์ จานวน 30 คน
2.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
3.จัดทาโครงการเสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบและขออนุมัติ
4.ดาเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรม
อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ การจัดทา
หลักสูตร เทคนิคการจัดทาสือ่ การจัด
กระบวนการเรียนการสอน
5.ติดตามผลการดาเนินงาน
6.สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

-

48,000

48,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.ตราด

57,000

-

-

-

57,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.ตราด

14,400

-

-

-

14,400

ย.6

สนง.กศน.
จ.ตราด
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

8 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ 1.ประชุมสรุปการดาเนินงานประจาปี
รูปแบบ E-Learning
งบประมาณ 2562
2.วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาแผนงาน
โครงการ
3.ดาเนินงานตามโครงการอบรมการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.สรุปผลการดาเนินโครงการ
9 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย "ปลูกปัญญารักการ 1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
อ่าน"
2.จัดทาโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินงาน
ปผลการด
าเนินโครงการ
10 โครงการประชุมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 5.สรุ
1.ประชุ
มชี้แจงคณะท
างาน

11 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา

2.แต่งตัง้ คณะทางาน/จัดทาเอกสาร
3.ดาเนินงานตามโครงการ
4.สรุป/ประเมิน/รายงานผล
1.จัดทาคูม่ ือการนิเทศ
2.จัดทาแผนการนิเทศ/เครื่องมือนิเทศ
3.ดาเนินการนิเทศติดตามผล
4.รายงานผลการนิเทศ
5.ประเมินผลโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ครูและบุคลากร จานวน 10 คน

20,000

-

-

-

20,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตราด

ผูร้ ับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
500 คน

20,000

-

-

-

20,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.ตราด

บุคลากร กศน.อาเภอแหลมงอบ
9 คน

-

-

30,080

-

30,080

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตราด

บุคลากร กศน.อาเภอแหลมงอบ
9 คน

-

-

-

-

-

ย.6

สนง.กศน.
จ.ตราด
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

12 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1.ประชุมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน บุคลากร กศน.อาเภอแหลมงอบ
2.ดาเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนา
9 คน
หลักสูตรสถานศึกษา
3.การสรุปผลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

-

-

-

-

-

ย.2

สนง.กศน.
จ.ตราด

13 โครงการการบริหารสถานศึกษา

1.ปรับปรุงฐานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศ
2.พัฒนาบุคลากร
3.ประสานงานภาคีเครือข่ายในการจัด
กิจกรรม/นิเทศติดตาม
4.พัฒนาแหล่งเรียนรู้
5.นิเทศติดตาม

บุคลากร กศน.อาเภอแหลมงอบ
9 คน

-

-

-

-

-

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตราด

14 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 1.ประชุมหารือผูเ้ กีย่ วข้อง
พ.ศ. 2563
2.ขออนุมัติโครงการ/แต่งตัง้
คณะกรรมการดาเนินงาน
3.ประสานงานกลุม่ เป้าหมายผูเ้ กีย่ วข้อง
4.ดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
5.วัดและประเมินผลโครงการ
6.สรุปรายงานผล

บุคลากร กศน.อาเภอเกาะช้าง 6 คน

-

59,500

-

-

59,500

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตราด

15 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 1.ประชุมวางแผน
2563
2.จัดทาโครงการ
3.ขั้นเตรียมการ
4.ดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
5.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเ้ รียน
6.ประเมินผลการดาเนินนงานโครงการ
7.รายงาน/สรุปผลการดาเนินงาน

บุคลากร กศน.อาเภอเกาะกูด 6 คน

30,000

-

-

-

30,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตราด
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

16 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 1.ประชุมวางแผน
2563
2.จัดทาโครงการ
3.ขั้นเตรียมการ
4.ดาเนินการกิจกรรมตามโครงการ
5.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเ้ รียน
6.ประเมินผลการดาเนินนงานโครงการ
7.รายงาน/สรุปผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย
บุคลากร กศน.อาเภอคลองใหญ่
9 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดตาก

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

3,946,537

1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. สารวจความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย ผูส้ ูงอายุ และ ประชาชนช่วงอายุ
2. เขียนเสนอโครงการ
15-59 ปี จานวน 1598 คน
3. เสนอจัดตัง้ กลุม่ การเรียนรู้
4. ดาเนินกิจกรรม
5. สรุปประเมินผลโครงการ

2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1. กิจกรรมหลักสูตรช่างพื้นฐาน
2. กิจกรรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
(ต่อยอดอาชีพเดิม )

ประชาชนกลุม่ เป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 4,133 คน
1. กิจกรรมหลักสูตรช่างพื้นฐาน
2. กิจกรรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
(ต่อยอดอาชีพเดิม )
3. กิจจกรรม 1 อาเภอ 1 อาชีพ

439,450

-

ไตรมาส 3

44,600

7,844,023
-

1,652,800

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

6,672,005
439,450

807,000

-

5,709,660
-

846,700

44,600

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.1

สนง.กศน.
จ.ตราด

878,900

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตาก

3,306,500

ย.2,4

สนง.กศน.
จ.ตาก

24,172,225

(งบรายจ่ายอื่น)
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

3 โครงการการจัดศึกษาต่อเนื่อง

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต จานวน 2,867 คน
2. กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน จานวน 1,682 คน
3. กิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 1,009 คน
4 โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (การศีกษา 1. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
ประชาชนในพื้นที่สูง ช่วงอายุ
ต่อเนื่อง)
2. โครงการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานสาหรับเด็ก 15-59 ปี จานวน 2,970 คน
นักเรียนชุมชนบนพื้นที่สูง(ศศช.)
3. กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
5. กิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
5 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

1. กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต
2. กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน
3 กิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. จัดบริการให้ความรู้ด้วยสือ่ ที่
หลากหลายประเภทให้ประชาชนได้
ความรู้ มีประสบการณ์ในการดาเนินชีวิต
และในการประกอบอาชีพ
2. จัดบริการให้ห้องสมุดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน
3. จัดจ้างบรรณารักษ์ประจาห้องสมุด 9
คน
4. จัดจ้างพนักงานขับรถโมบายเคลือ่ นที่
จานวนวน 1 คน
5.จัดจ้างยามรักษาการณ์ จานวน 1 คน
6. จัดจ้างเหมาบริการ จานวน 1 คน
7.ดาเนินการจัดการศึกษา
8. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนแก่
กลุม่ เป้าหมาย
9. นิเทศ ติดตามประเมินผลกิจกรรม/

1. นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
จานวน 29,160 คน
2. จัดจ้างบรรณารักษ์ประจา
ห้องสมุด 9 คน
3. จัดจ้างพนักงานขับรถโมบาย
เคลือ่ นที่ จานวนวน 1 คน
4. จัดจ้างยามรักษาการณ์
จานวน 1 คน
5. จัดจ้างเหมาบริการ จานวน 1 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

703,310

314,430

388,365

1,406,105

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตาก

-

742,500

297,000

445,500

1,485,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตาก

809,150

809,150

809,180

3,236,630

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตาก

809,150
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

6 โครงการการศึกษาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อ 1. โครงการจัดการศึกษาเด็กและเยาวชน ประชาชนช่วงอายุ 15-59 ปี
สนองงานตามพระราชดาริฯ
ในถิน่ ทุรกันดารเพื่อสนองงานตาม
พระราชดาริฯ
- กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
- กิจกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ศศช.)
- กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพ
- กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน
ยนรู้ด้ห้าลันการ
ก
7 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูก -1.กิส่จงกรรมจั
เสริมให้ดกระบวนการเรี
ประชาชนมีความรู
ประชาชนในพื้นที่ จานวน 1,508 คน
ฝิน่ อย่างยัง้ ยืน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ส่งเสริมประกอบอาชีพเพิ่มรายได้
3. ส่งเสริมการรู้หนังสือ
4. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
8 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

เพื่อดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้าน
อาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เป้าหมาย
จานวน 470 คน

9 โครงการจัดอบรมผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ

1. เพื่อเป็นการฝึกทักษะการดูแลที่มีภาวะ กลุม่ อสม.ของกระทรวงสาธารณสุข
วิกฤตกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จานวน 60 คน
2. เพื่อฝึกทักษะการดูแลและช่วยเหลือ
ผูส้ ูงอายุเบื้องต้น

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

2,697,937

ไตรมาส 3

3,811,463

3,615,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

2,841,000

12,965,400

ความสอดคล้อง

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตาก

252,590

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตาก

564,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตาก

77,100

ย.3

สนง.กศน.
จ.ตาก

(งบรายจ่ายอื่น)

-

124,800

63,275

64,515

314,400

-

-

249,600

-

-

77,100

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(งบรายจ่ายอื่น)

(งบรายจ่ายอื่น)
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
1 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ระดับตาบล

1.จัดอบรมประชาชน จานวน 2 หลักสูตร กศน.ตาบล 41 แห่ง
- หลักสูตร Digital Literacy
- หลักสูตร การค้าขายออนไลน์ (จัด
อบรมประชาชน จานวน 4 หลักสูตร)
- หลักสูตร การผลิตเชื้อเห็ด :นางฟ้าภู
ฐาน/ฮังการี/เห็ดขอนขาว-ขอนดา
- หลักสูตร การเพาะเห็ด :นางฟ้าภูฐาน/
ฮังการี/เห็ดขอนขาว-ขอนดา
- หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
- หลักสูตร การค้าขายออนไลน์

สานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562
จานวน 7,745 คน
2) ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
จานวน 7,745 คน (ใช้ฐานข้อมูล
นักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2562)

ไตรมาส 4

-

-

-

623,823

623,823

-

-

-

623,823

623,823

1,076,457

36,043,818

13,354,006
1. กิจกรรมค่าจัดการเรียนการสอน
2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
3. กิจกรรมจัดหาหนังสือเรียน

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

12,627,274

4,474,298
-

17,139,057
12,627,274

-

25,254,548

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.2

สนง.กศน.
จ.นครนายก

ย.3

สนง.กศน.จ.นครปฐม
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

2 โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการศึกษาที่ยงั่ ยืน
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1. กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน
2. กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสัน้ ไม่เกิน
30 ชั่วโมง (กลุม่ สนใจ)
3. กิจกรรม 1 อาเภอ 1 อาชีพ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
จานวน 5,429 คน
1. กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพช่าง
พื้นฐาน จานวน 1,949 คน
2. กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสัน้ ไม่
เกิน 30 ชั่วโมง (กลุม่ สนใจ) จานวน
2,608 คน
3. กิจกรรม 1 อาเภอ 1 อาชีพ
จานวน 872 คน

-

3 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

จัดอบรมให้ความรู้โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะชีวิต 8 ด้าน ได้แก่
1) สุขภาพกาย - จิต
2) ยาเสพติด
3) เพศศึกษา
4) คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
5) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
7) ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต
8) ทักษะชีวิตผูส้ ูงอายุ

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม จานวน 3,858 คน

-

2,181,800

ไตรมาส 3

2,136,300

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

46,400

4,364,500

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.2

สนง.กศน.จ.นครปฐม

(งบรายจ่ายอื่น)

221,835

221,835

-

443,670

ภารกิจ สนง.กศน.จ.นครปฐม
ต่อเนื่อง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัด
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ หลักปรัชญาของ
นครปฐม จานวน 2,830 คน
เศรษฐกิจพอเพียง การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม การสร้างจิตสานึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาการ
บาเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การอนุรักษ์
พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชนด้านอืน่ ๆ

-

566,000

566,000

5,200

1,137,200

ภารกิจ สนง.กศน.จ.นครปฐม
ต่อเนื่อง

5 โครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัด
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
นครปฐม จานวน 1,508 คน
เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบการ
ฝึกอบรมประชาชน ที่นากรอบแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิตให้แก่ประชาชน
ในทุกระดับ

-

302,000

296,000

5,600

603,600

ภารกิจ สนง.กศน.จ.นครปฐม
ต่อเนื่อง

6 โครงการการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ

ดาเนินงานตามโครงการการศึกษาเพื่อ
ประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่รู้หนังสือ
ส่งเสริมการรู้หนังสือ
หรือลืมหนังสือ ในพื้นที่จังหวัด
1) จัดทาฐานข้อมูลผูไ้ ม่รู้หนังสือ /ผูล้ ืม
นครปฐม จานวน 92 คน
หนังสือในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
2) จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการ
รู้หนังสือ
3) จัดทา/พัฒนาหลักสูตร/สือ่ การเรียน
การสอนสาหรับจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม
การรู้หนังสือ

23,650

-

50,600

ภารกิจ สนง.กศน.จ.นครปฐม
ต่อเนื่อง

26,950

-
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ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ประชาสัมพันธ์ แนะแนว คัดกรองผู้
ขอรับการประเมิน
2. การแต่งตัง้ คณะกรรมการ อนุกรรมการ
การแนะนาการจัดทาแฟ้มประสบการณ์
3. การประเมินแฟ้ม การสอบสัมภาษณ์
การดูแลช่วยเหลือผูเ้ ทียบระดับ
4. การปัจฉิมนิเทศ การสัมมนาวิชาการ
การติดตามผูเ้ รียน

ผูเ้ ข้ารับการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา
2562 จานวน 96 คน ครั้งที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 96 คน (ใช้
ฐานข้อมูลจากผูเ้ ข้ารับการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี
การศึกษา 2562)

-

8 รายการสิง่ อานวยความสะดวก สือ่ บริการ และการ
ช่วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ

จัดหาสิง่ อานวยความสะดวก สือ่ บริการ
และการช่วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษา
สาหรับคนพิการ

นักศึกษาพิการ จานวน 66 คน

-

9 โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยของห้องสมุด
ประชาชน

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัด
ประชาชน
นครปฐม จานวน 11,740 คน
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบ้าน
หนังสือชุมชน
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหน่วย
บริการเคลือ่ นที่ (รถโมบาย)
4. กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
5. กิจกรรมห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาว
ตลาด

10 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

ดาเนินงานตามโครงการภาษาต่างประเทศ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัด
เพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ ตามแนวทาง นครปฐม จานวน 240 คน
การดาเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ สานักงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่

7 โครงการเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

28,800

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

28,800

57,600

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.4

สนง.กศน.จ.นครปฐม

ย.4

สนง.กศน.จ.นครปฐม

(งบรายจ่ายอื่น)

-

132,000

-

132,000
(งบรายจ่ายอื่น)

687,657

-

687,658

-

690,458

-

690,457

2,756,230

288,000

288,000

ภารกิจ สนง.กศน.จ.นครปฐม
ต่อเนื่อง

ย.3

สนง.กศน.จ.นครปฐม
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

11 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนา
เครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสูช่ ุมชนในระดับตาบล

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ส่งวิทยากรแกนนา ครู ก. ระดับจังหวัด
เข้ารับการอบรมขยายผลการสร้าง
เครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสูช่ ุมชนในระดับ
ตาบลจากสานักงาน กศน.
2. จัดอบรมขยายผลวิทยากรแกนนา ครู
กศน.ตาบล เพื่อขยายผลการสร้าง
เครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสูช่ ุมชนในระดับ
ตาบล
3. จัดอบรมขยายผลการสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจดิจิทัลสูช่ ุมชนในระดับตาบล
ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในหลักสูตร
Digital Literacy และหลักสูตรการค้า
ออนไลน์ (เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์)
4. คัดเลือกผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ดีเด่นระดับจังหวัด

1. วิทยากรแกนนา ครู ก. ระดับ
จังหวัด จานวน 2 คน
2. วิทยากรแกนนา ครู กศน.ตาบล
จานวน 106 คน
3. ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม จานวน 3,180 คน
แบ่งเป็น 3.1 หลักสูตร Digital
Literacy จานวน 1,590 คน
3.2 หลักสูตรการค้าออนไลน์
จานวน 1,590 คน (เน้นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์)
4. ผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ดีเด่นระดับจังหวัด จานวน
1 คน

12 โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตาบล 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ กศน.
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัด
ตาบล
นครปฐม จานวน 31,800 คน
2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของบ้าน
หนังสือชุมชน
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหน่วย
บริการเคลือ่ นที่ (รถโมบาย)
4. กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
5. กิจกรรมห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาว
ตลาด

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

474,080

ไตรมาส 3

433,540

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

907,620

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.3

สนง.กศน.จ.นครปฐม

(งบรายจ่ายอื่น)

12,125

12,125

12,000

12,000

48,250

ภารกิจ สนง.กศน.จ.นครปฐม
ต่อเนื่อง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
จานวนเป้าหมายทั้งสิน้ 239 คน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสานักงาน
กศน.จังหวัดนครพนม ผูบ้ ริหาร
กศน.อาเภอ 12 แห่ง ข้าราชการครู
และข้าราชการพลเรือน
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
ครู ศรช. บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ

งบประมาณรายไตรมาส

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

4,161,814

4,302,814

4,161,939

4,161,942

16,788,509

1,153,441

1,153,441

1,153,441

1,153,441

4,613,764

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.นครพนม

1 โครงการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ (งบบริหาร
ผลผลิตที่ 4)

1 สารวจความต้องการในการรับการ
พัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัด
และความจาเป็นในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ครุภัณฑ์และทรัพยากรอืน่ ๆ
2. วางแผนในการพัฒนาบุคลากร/
จัดซือ้ /จัดจ้าง
3. พัฒนาบุคลากร/จัดซือ้ /จัดจ้างโดย
ยึดหลักะรรมาภิบาล (หลักนิติธรรม
คุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ คุม้ ค่า)
4. รายงานผลการดาเนินงาน

2 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

1 สารวจความต้องการในการรับบริการ ประชาชนทั่วไป 41,568 คน
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. วางแผนจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการให้บริการสือ่ การเรียนรู้
แก่กลุม่ เป้าหมาย
3. จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การให้บริการสือ่ เพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ
ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียน
ชุมชน
4. ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม

1,132,221

1,132,220

1,132,221

1,132,223

4,528,885

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.นครพนม

3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1. สารวจความต้องการในการเข้ารับ
การศึกษาต่อเนื่อง
2. วางแผนจัดการศึกษาต่อเนื่องได้แก่ ต่อ
ยอดอาชีพเดิมและกลุม่ สนใจ

1,270,050

1,270,050

1,270,850

1,270,850

5,081,800

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.นครพนม

ประชาชนทั่วไป จานวน 6,332 คน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จานวน 5,520
คน 1 อาเภอ 1 อาชีพ จานวน
812 คน

(งบรายจ่ายอื่น)
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

4 โครงการจัดกิจกรรมผูส้ ูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1 ประชุมวางแผนคณะกรรมการ
ประชาชนทั่วไป 20 คน - โครงการ
ดาเนินการขับเคลือ่ น
ดูแลผูส้ ูงอายุ หลักสูตร 420 ชั่วโมง
2 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผูเ้ ข้าอบรม
3 ปฏิบัติการฝึกอบรมตามหลักสูตรการ
อบรม 420 ชม
4 ติดตามและประเมินผล

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

141,000

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

-

141,000

1. สารวจจานวนผูไ้ ม่รู้หนังสือทุกหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป จานวน 867 คน
2. วางแผนจัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักสูตร กศน.เพื่อส่งเสริมประชาชนให้
อ่านออกเขียนได้
3. จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
สภาพของกลุม่ เป้าหมาย
4. ติดตามและประเมินผล

119,350

119,350

119,075

119,075

476,850

6 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

1. สารวจความต้องการในการเข้ารับ
การศึกษาต่อเนื่อง
2. วางแผนจัดการศึกษาต่อเนื่องได้แก่
การศึกษาทักษะชีวิตกลุม่ สนใจ การศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดทา
บัญชีครัวเรือน
3. ติดตามและประเมินผลการเรียน
การสอน

486,752

486,753

486,352

486,353

1,946,210

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.3

สนง.กศน.
จ.นครพนม

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.นครพนม

(งบรายจ่ายอื่น)

5 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

ประชาชนทั่วไป จานวน 7,754 คน
ประกอบด้วย
- การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
จานวน 4,054 คน
- การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน จานวน 2,643 คน
- เศรษฐกิจพอเพียง จานวน
1,057 คน

ความสอดคล้อง

สนง.กศน.
จ.นครพนม
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

2,690,110

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทานวัตกรรมการเรียนรู้ 1.ขั้นเตรียมการเพื่อประชุมคณะทางาน
ของครูผสู้ อน สานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ประจาปี 2.จัดโครงการเชิงปฏิบัติการจัดทา
พ.ศ. 2563
นวัตกรรมการเรียนรู้ของครูผสู้ อน
สานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี ประจาปี
พ.ศ. 2563
3.สรุปผลการดาเนินโครงการ
4. ประเมินผลและนิเทศติดตาม
2 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
1. จัดค่ายวิชาการ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ค่าย
ค่านิยม
12 ประการ ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
ค่ายวิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์
ชาติไทย

1.ผูบ้ ริหาร ข้าราชการและครูผสู้ อน
จานวน 30 คน
2.วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จานวน
4 คน

3 โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

1.สถานศึกษาในสังกัด 6 แห่ง
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
24 คน
3.ครู กศน.ตาบล 45 คน
4.ครู ศรช. 16 คน
5.ครูอาสาฯ 9 คน

1. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
2. การพัฒนาระบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา
3. การนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
4.สถานศึกษา จัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปตาม
นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน
กศน.
5.สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในและ
สามารถปฏิบัติการนิเทศภายในได้อย่างมี
คุณภาพ
6.สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. นักศึกษาระดับประถมศึกษา
830 คน
2. นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 2,587 คน
3. นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา
คอนปลาย 3,488 คน
4. นักศึกษา ปวช. 38 คน

ไตรมาส 3

641,915

396,020

-

1,898,090

-

-

38,500

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

1,898,090
-

1,898,090

-

38,500

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5,268,615

-

396,020

ย.3

สนง.กศน.
จ.นนทบุรี

-

3,796,180

ย.1

สนง.กศน.
จ.นนทบุรี

77,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.นนทบุรี

38,500
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนา
1. ขั้นเตรียมการ
หลักสูตรต่อเนื่องเพื่อเทียบโอนเข้าสูห่ ลักสูตรการศึกษา 2. ขั้นดาเนินการโครงการ
นอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3. ขัน้ ประเมินความรู้
4. ขั้นรายงานผล

ผูบ้ ริหารครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 32 คน

5 โครงการพัฒนาทักษะทางการกีฬา "กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5" 1. ขั้นวางแผน
จังหวัดอุบลราชธานี
2. ขั้นดาเนินการ
3. ขั้นตรวจสอบ
4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ บุคลากร
ทางการศึกษา นักศึกษา กศน.และ
ผูเ้ กีย่ วข้อง จานวน 128 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

396,000

-

20,306,476

1 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. สารวจปัญหาของชุมชน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. กาหนดรูปแบบการเรียนรู/้ กรอบ
รวมจานวน 1,873 คน
แนวทางในการดาเนินงาน
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร/
กิจกรรมการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงาน

2 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน

จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน

1. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
2. ผูบ้ ริหารของสถานศึกษา
3. บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน รวมจานวน 50 คน

374,800

-

ไตรมาส 3

-

603,415

1,647,617
-

35,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

396,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง
ด้านที่ 6

สนง.กศน.
จ.นนทบุรี

-

-

603,415

ย.1

สนง.กศน.
จ.นนทบุรี

20,876,791
374,800

-

443,015

43,273,899

-

749,600

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน

35,000

70,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

3 โครงการการดาเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา
มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
นักศึกษาเทียบระดับ จานวน 7 คน
ดาเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา
มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา
2562
2. รับ-ส่งแบบทดสอบดาเนินการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

2,100

-

2,100

4,200

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

4 โครงการดาเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 1. ดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
การศึกษา 2562
ดาเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2. ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศติดตาม
การดาเนินการวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
3. นากระดาษคาตอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายวิชาบังคับไปตรวจที่สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ จังหวัดลาปาง

นักศึกษา กศน. จานวน 6,052 คน

-

44,260

-

-

44,260

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

5 โครงการกีฬา “กศน. เกมส์ 2563”

1. ผูบ้ ริหาร
2. ข้าราชการครู
3. บุคลากรทางการศึกษา
4. พนักงานราชการ ครู กศน.
5. นักศึกษา กศน.
รวมจานวน 326 คน

-

468,740

-

-

468,740

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

1. เข้าร่วมแข่ง กีฬา กศน.เกมส์ 2563
ระดับโซนกลุม่ อิงดอย ณ จังหวัดแพร่
วันที่ 24-25 ธ.ค. 2562
2. เข้าร่วมแข่ง กีฬา กศน.เกมส์ 2563
ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดลาปาง
วันที่ 3-6 ม.ค. 2563
3. เข้าร่วมแข่ง กีฬา กศน.เกมส์ 2563
ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17-23 ก.พ.
2563
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

6 โครงการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงาน กศน. จังหวัดน่าน

การดาเนินการทดสอบทางการศึกษา
นักศึกษา กศน.
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) 3 ระดับ ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

-

-

7 โครงการประชุมสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

ครั้งที่ 1 ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส น่าน จานวน 26 คน
1-2) สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน ครั้งที่
2 ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 1-4)
สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

-

21,600

8 โครงการประชุมซักซ้อมการจัดทาข้อมูลนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ITW)
สานักงาน กศน. จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

1. ดาเนินการซักซ้อมความเข้าในผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน
ในจัดทาข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ITW)
2. จัดทาแนวทางการดาเนินการจัดทา
ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ITW) ให้เป็น
ในทิศทางเดียวกัน

-

-

เชิงคุณภาพ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมเข้าใจ
ในจัดทาข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ITW)

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

124,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

124,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

-

-

21,600

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

11,600

-

11,600

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1. สารวจความต้องการของชุมชนที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
2. พัฒนาหลักสูตร สือ่ กระบวนการเรียน
การสอนการวัดผลประเมินผล
3. จัดการศึกษาอาชีพรูปแบบ
3.1 แบบพัฒนาอาชีพระยะสัน้
(กลุม่ สนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
3.2 แบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป)
3.3 หนึ่งอาเภอ หนึ่งอาชีพ
4. การพัฒนาครู/วิทยากรในการจัด
กระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษา

ประชาชนทั่วไป
1. แบบพัฒนาอาชีพระยะสัน้ (กลุม่
สนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) จานวน
3,714 คน
2. แบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมง
ขึ้นไป) จานวน 2,794 คน
3. หนึ่งอาเภอ หนึ่งอาชีพ
จานวน 878 คน

2,952,300

-

2,952,300

-

5,904,600

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน

10 โครงการความร่วมมือการผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุระหว่าง
ศธ. และ สธ. (หลักสูตร 70 ชั่วโมง)

1. รับฟังการประชุม ชี้แจงฯ
จากส่วนกลางกระทรวงศึกษาธิการ
2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผูเ้ ข้ารับ
การอบรม
3. จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรการดูแล
ผูส้ ูงอายุ
4. ติดตามผลการดาเนินงาน

ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อาเภอ
1. อ.ภูเพียง
2. อ.แม่จริม
3. อ.ทุ่งช้าง
4. อ.ท่าวังผา
5. อ.ปัว
6. อ.เวียงสา รวมจานวน 120 คน

102,800

-

51,400

-

154,200

ย.3

สนง.กศน.
จ.น่าน

11 โครงการสนับสนุนเสือ้ ผ้าและอุปกรณ์การเรียนสาหรับ
เด็ก และเยาวชนที่อาศัยอยูใ่ นถิ่นทุรกันดาร

สนับสนุนเสือ้ ผ้าและอุปกรณ์การเรียน
สาหรับเด็ก และเยาวชนฯ

เด็กและเยาวชนในศูนย์การเรียน
ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบน
พื้นที่สูง จานวน 113 คน

60,730

-

-

-

60,730

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

12 โครงการสิง่ อานวยความสะดวก สือ่ บริการ และการ
ช่วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษา สาหรับคนพิการ

จัดหาสิง่ อานวยความสะดวก สือ่ บริการ
และการช่วยเหลืออืน่ ใดทางการศึกษา
สาหรับคนพิการ

นักศึกษาคนพิการ จานวน 96 คน

-

-

192,000

-

192,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
สมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์ของบุคลากรสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

1. เทคนิคการเขียนข่าว
2. การเขียนเรื่องราว
3. เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อบอกเล่า
เรื่องราว
4. การตัดต่อภาพประกอบเสียงเพื่อ
ประชาสัมพันธ์

1. ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน
2. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเพจหรือเว็บไซด์
ของ กศน.อาเภอ
3. เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัด
น่าน รวมจานวน 50 คน

-

-

24,000

-

24,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

14 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นาชีวิตของบุคลากร ดาเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดน่าน
นาชีวิตให้แก่บุคลากรในสังกัดสานักงาน
กศน.จังหวัดน่าน

บุคลากรในสังกัด สานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน
1. บุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2560
2. เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัด
น่าน รวมจานวน 64 คน

-

64,120

-

-

64,120

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

15 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ
สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

1. ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. ลูกจ้างประจา
4. พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน
รวม 26 คน

-

-

-

176,680

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน จัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ
สานักงาน กศน.จังหวัดน่านระหว่างวันที่
7 -10 เมษายน 2563 ณ สานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุรี

176,680
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพนักงาน
ราชการที่บรรจุใหม่ สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพนักงานราชการที่
บรรจุใหม่ สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
น่าน

1. ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน
2. ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
3. พนักงานราชการสังกัดสานักงาน
กศน.จังหวัดน่านทุกตาแหน่ง
4. เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัด
น่าน รวมจานวน 61 คน

17 โครงการจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตัง้ แต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร กศน.
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
2. จัดซือ้ สือ่ หนังสือเรียน
3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

ประชาชนอายุตงั้ แต่ 15 ปี ขึ้นไป
ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่เป็นผูพ้ ลาด
โอกาส ผูข้ าดโอกาส และ
ผูด้ ้อยโอกาสทางการศึกษา
ระดับ ประถมศึกษา จานวน
1,654 คน ระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 3,634 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 6,820 คน รวม 12,108 คน

18 โครงการสร้างข้อสอบระหว่างภาคเรียนและข้อสอบ
รายวิชาเลือก

1. แต่งตัง้ คณะกรรมการออกข้อสอบ
รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกเสรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2. จัดทาข้อสอบต้นฉบับ
3. จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบรายวิชาบังคับและ
รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562
4. จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบระหว่างภาค
รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562

สถานศึกษามีแบบทดสอบในการ
วัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียนเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกอาเภอ

ที่

ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

9,262,706

-

ไตรมาส 3

57,900

-

667,622

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

9,262,706

-

-

57,900

-

18,525,412

-

667,622

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน
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ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย

1. สานักงาน กศน.จังหวัดจัดทาแบบนิเทศ
ออนไลน์
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ
ออนไลน์
3. นิเทศ กศน.อาเภอ 15 แห่ง
ให้คาปรึกษา แนะนาเรื่องการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามข้อนิเทศและเครื่องมือนิเทศ
จากสานักงาน กศน.
4. สรุปผลการนิเทศ กากับติดตามและ
ประเมินผลตามข้อนิเทศของสานักงาน
กศน.

1. ผอ.กศน.อาเภอ จานวน 15 แห่ง
2. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานนิเทศ
ของ กศน.อาเภอ จานวน 15 คน
3. เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัด
น่าน จานวน 8 คน รวมจานวน
55 คน

-

10,450

-

-

10,450

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

20 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน ติดตาม การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ติดตาม
จัดทาข้อมูล DMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทาข้อมูล DMIS

1. เจ้าหน้าที่แผน กศน.อาเภอ
2. ครู กศน.ตาบล จานวน 34 คน

-

40,000

-

-

40,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

21 โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา

ผูบ้ ริหารสานักงาน กศน.จังหวัด
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สานักงาน
กศน.จังหวัดน่าน จานวน 70 คน

30,000

310,700

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

19 โครงการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ของสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.จัดทาแผนงานโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน
2. ประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนความ
เข้าใจในกรอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่รอบสีใ่ ห้เป็นไปตาม
มาตรฐาน กศน.
3. นิเทศติดตามการพัฒนาระบบส่งเสริม
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

115,500

30,000

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก

ที่

ไตรมาส 4

135,200

ความสอดคล้อง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

22 โครงการทบทวนระบบงาน สารบรรณ การเขียนหนังสือ จัดอบรมให้ความรู้ ทบทวนระบบ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงาน
งานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ
กศน.จังหวัดน่าน
ให้บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน

1. บุคลากร หรือครูที่ปฏิบัติงาน
ด้านงานธุรการ กศน.อาเภอ
2. ผูบ้ ริหาร และบุคลากร สานักงาน
กศน. จังหวัดน่าน รวม 50 คน

-

-

15,200

-

15,200

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

23 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน

จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดน่าน

1. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
2. ผูบ้ ริหารของสถานศึกษา
3. บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน จานวน 50 คน

-

25,600

-

-

25,600

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

24 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัล
(DigitalLiteracy) และการนา Digital มาใช้ในการจัด
การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

บรรยายและฝึกปฏิบัติ - การเข้าถึงสือ่
1. ครู กศน. ตาบล
ดิจิทัล - การสือ่ สาร (และความสัมพันธ์ ) 2. เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัด
ยุคดิจิทัล - ความปลอดภัยยุคดิจิทัล น่าน รวมจานวน 107 คน
ความเข้าใจสือ่ ดิจิทัล - แนวทางการ
ปฎิบัติยุคดิจิทัล - สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ช - กฎหมายดิจิทัล - การ
ใช้ google site - การใช้ google form QR CODE

-

45,840

-

-

45,840

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

25 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา 1. ผูร้ ับผิดชอบงานการจัดการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงาน กศน.
ต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง
จังหวัดน่าน
2. เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงานด้านพัสดุ
กศน.อาเภอ
3. เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัด
น่าน รวมจานวน 54 คน

-

-

20,000

-

20,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

26 โครงการส่งเสริมการอ่านเคลือ่ นที่ ประจาปีงบประมาณ ให้บริการส่งเสริมการอ่าน ด้วยรถส่งเสริม 1. นักศึกษา กศน.
พ.ศ.2563 สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน
การอ่านเคลือ่ นที่ (รถโมบาย)
2. นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป รวมจานวน
4500 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

25,955

25,955

25,955

25,955

27 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา สาหรับ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา ครูสอนคนพิการ จานวน 10 คน
คนพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงาน
สาหรับคนพิการ
กศน.จังหวัดน่าน

-

5,500

-

28 โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้าดาหัว จัดกิจกรรมประเพณีรดน้าดาหัวผูส้ ูงอายุ บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
ผูส้ ูงอายุของบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด ของบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน รวมจานวน 230 คน
น่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดน่าน

-

-

29 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ดาเนินการจัดอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงาน
และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
กศน.จังหวัดน่าน

1. ครู กศน.ตาบล
2. พนักงานราชการ สานักงาน
กศน.จังหวัด รวมจานวน 116 คน

-

30 โครงการประชุมวางแผนแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
ประชุมวางแผนแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงาน งบประมาณจานวน 2 ครั้ง
กศน.จังหวัดน่าน

1. เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติ งานการเงิน
กศน.อาเภอ
2. เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ และ
ตรวจสอบภายใน สนง.กศน.จังหวัด
รวมจานวน 22 คน

-

31 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือสาหรับคนไทย

1. สารวจและจัดทาฐานข้อมูลผูไ้ ม่รู้หนังสือ ประชาชนผูไ้ ม่รู้หนังสือ ผูล้ ืมหนังสือ
2. จัดหาสือ่ แบบเรียน
จานวน 3,426 คน
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
กลุม่ เป้าหมาย
4. วัดผล ประเมินผลการเรียนรู้
5. นิเทศติดตามการดาเนินงาน
6. สรุปรายงานผลการจัดการเรียนรู้
ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ

942,150

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

103,820

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

-

5,500

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

60,100

-

60,100

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

-

36,520

-

36,520

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

4,180

4,180

-

8,360

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

942,150

-

1,884,300

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน

-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

32 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการและ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติ บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงาน การและงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1 จานวน 26 คน
กศน.จังหวัดน่าน
สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน จานวน 2
ครั้งที่ 2 จานวน 65 คน
ครั้ง ครั้งที่ 1
สาหรับเจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัด
น่าน ครั้งที่ 2 สาหรับสถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

12,740

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

19,550

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

-

32,290

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

33 โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดาริฯ

1. ส่งเสริมการรู้หนังสือ ส่งเสริมการอ่าน เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ครู
เขียนภาษาไทย 2. ส่งเริมอาชีพ พัฒนา กพด. ปฏิบัติงานในศศช. (พื้นที่ทรง
ทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน จัด
งาน) จานวน 34 แห่ง
กระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ศศช. ให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ 4. จัดหาสือ่ -อุปกรณ์
การเรียน สาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร 5. พัฒนาบุคลากรครูด้านการ
จัดการเรียนการสอนฯ 6. ค่าจ้างและค่า
พาหนะครูตามโครงการฯ (ครู กพด.)

2,287,400

-

2,287,400

-

4,574,800

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน

34 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลาบากในเขต
พื้นที่สูงภาคเหนือ

1. ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางในการ
ผูเ้ รียนการศึกษานอกระบบระดับ
ดาเนินงาน 2. รับสมัคร/คัดเลือกผูเ้ รียนที่ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่ ศศช.
มีคุณสมบัติขอรับทุน 3. เสนอขอรับทุน จังหวัดน่าน รวมจานวน 282 คน
ไปยังสานักงาน กศน. 4. ติดตามผลการ
พิจารณาทุนการศึกษา 5. แจ้งให้ผเู้ รียน
ทราบ 6. นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน 7.
รายงานผลการดาเนินงาน

736,800

-

736,800

-

1,473,600

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

35 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ส่งเสริมการอ่านใน - ห้องสมุดประชาชน - เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
กศน.ตาบล - บ้านหนังสือชุมชน - หน่วย และประชาชนทั่วไป 15 อาเภอ
บริการเคลือ่ นที่ รถโมบาย - อาสาสมัคร จานวน 103,825 คน
ส่งเสริมการอ่าน - ห้องสมุดสาหรับชาว
ตลาดตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ

36 โครงการสร้างป่า สร้างรายได้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ 1. ปลูกป่าเรียนแบบป่าธรรมชาติ 4 ไม้
เรือนชั้นยอด 2. ฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้
3. จัดตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์ 4. การสร้าง
โรงเรือนเพาะชา (Nursery พันธุ์ไม้)

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ จานวน 15 อาเภอ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

605,750

-

ไตรมาส 3

-

-

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

605,750

-

-

-

1,211,500

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน

ย.5

สนง.กศน.
จ.น่าน

37 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาบล

1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการ แหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาบล จานวน
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
16 แห่ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยมี
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเป็นกลไกในการ
จัดการเรียนรู้ 2. เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ชุมชน ตามรูปแบบการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย

236,000

-

236,000

-

472,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน

38 โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)

1. สารวจชุมชน 2. จัดทาแผนการ
ประชาชนชาวไทยภูเขา รวมจานวน
ดาเนินงานในพื้นที่ 3. จัดกิจกรรม
4,762 คน
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.1
กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 3.2
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.3
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง 3.4
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 4.
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

1,190,500

-

1,190,500

-

2,381,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

39 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1. สารวจความต้องการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวม
ประชาชนในชุมชน 2. กาหนดรูปแบบ
จานวน 4,257 คน
กรอบแนวทางในการดาเนินงาน 3. จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุม่ เป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการจัดการชีวิตของ
ตนเองให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข 4.
ติดตาม รายงานผลการดาเนินงาน

244,835

-

244,720

-

489,555

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน

40 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. สารวจความต้องการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวม
ประชาชนในชุมชน 2. กาหนดรูปแบบ
จานวน 3,394 คน
กรอบแนวทางในการดาเนินงาน 3. จัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน ตามปัญหาและความต้องการของ
แต่ละพื้นที่ 4. ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการดาเนินงาน

678,800

-

678,800

-

1,357,600

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน

41 โครงการประชุมผูบ้ ริหาร กศน.อาเภอข้าราชการ
หัวหน้ากลุม่ งานและเจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัด
น่าน

ประชุมผูบ้ ริหาร กศน.อาเภอข้าราชการ
หัวหน้ากลุม่ งานและเจ้าหน้าที่สานักงาน
กศน.จังหวัดน่าน

33,360

33,360

33,360

33,360

133,440

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

1. ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน 2. รองผูอ้ านวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน 3.
ผูบ้ ริหาร กศน. อาเภอ 15 ทุกแห่ 4.
หัวหน้ากลุม่ งานสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน 5. บุคลากรที่เกีย่ วข้อง
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดน่าน
รวมจานวน 35 คน
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ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย

42 โครงการประชุมชี้แจงรายละเอียดการต่อสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2568)
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน จัดประชุม
ชี้แจงรายละเอียดการต่อสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ ตามกรอบอัตรากาลัง
พนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 – 2568) สังกัดสานักงาน
กศน.จังหวัดน่าน

-

-

-

116,600

116,600

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

43 โครงการมหกรรมวิชาการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2563 สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

นาเสนอผลงานวิชาการ และผลการ
ดาเนินงานของสานักงาน กศน.จังหวัด
น่าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน 2. ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา 3. พนักงานราชการ
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดน่านทุก
ตาแหน่ง 4. เจ้าหน้าที่สานักงาน
กศน.จังหวัดน่าน รวมจานวน 279
คน
บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน จานวน 338 คน

-

-

-

200,000

200,000

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

1. ครู กศน.ตาบล 2. เจ้าหน้าที่
สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน จานวน
107 คน

-

45,840

-

-

45,840

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

-

848,260

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.น่าน

44 โครงการพัฒนาส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดและ
บรรยายและฝึกปฏิบัติ - ผลิตภัณฑ์/
จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (E-commerce) บริการ(Product Service) - การเปิด
ร้านค้าออนไลน์ - การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ - ตัง้ ศูนย์ให้คาปรึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. เพื่อยกระดับ
คุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์การบริหาร
จัดส่การที
่ครบวงจร านักงาน กศน.จังหวัด
45 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
1.
งตัวแทนของส
จานวน 2 คน เข้ารับการอบรมจาก
ส่วนกลาง เพื่อนาไปขยายผลต่อครูและ
บุคลากรในสานักงาน กศน.จังหวัดใน
สังกัด 2. ดาเนินการอบรมประชาชน โดย
ใช้หลักสูตร Digital Literracy ของปี
2561-2562 3. ดาเนินการอบรม
ประชาชนในหลักสูตรการค้าออนไลน์ โดย
เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
4. ประชาสัมพันธ์การอบรมดังกล่าว ผ่าน
กลุม่ OOCC สานักงาน กศน. 5. รายงาน
ผลการอบรมเป็นรายบุคคลผ่านระบบ
DMIS 6. คัดเลือกผูอ้ อกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น ที่ผ่านการอบรมจาก
หลักสูตรการค้าออนไลน์

ประชาชนทั่วไป 2,970 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 104
คน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

443,350

ไตรมาส 3

-

รวมงบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก

ที่

ไตรมาส 4

404,910

ความสอดคล้อง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

46 โครงการวันรักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ดาเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 2 เมษา 1. นักศึกษา กศน. 2. นักเรียน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันรักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
จานวน 200คน
กุมารี ประจาปี 2563

-

-

-

-

-

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

47 โครงการประชุมผูบ้ ริหารข้าราชการและบุคลากร
ประชุมผูบ้ ริหารข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน ทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สานักงาน
กศน.จังหวัดน่าน

-

-

49,760

-

49,760

ย.6

สนง.กศน.
จ.น่าน

15,357,716

-

15,560,076

-

30,917,792

1,702,750

-

1,702,750

-

3,405,500

ย.3

สนง.กศน.
จ.บึงกาฬ

1. ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน 2. รองผูอ้ านวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน 3.
ข้าราชการและลูกจ้างประจา 4.
พนักงานราชการ 5. เจ้าหน้าที่
สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน รวมจ
ตานวน 29 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานตามแนว
ทางการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตที่ 4

บริหารหน่วยงาน - ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัตินอกเวลาราชการ
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าวัสดุการศึกษา
- ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าเช่ารถยนต์ 4 ประตู
- ค่าเช่ารถตู้

กลุม่ เป้าหมาย จานวน 175 คน ดังนี้
- ผูบ้ ริหารการศึกษา จานวน 2 คน
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน
7 คน
- ข้าราชการครู จานวน 5 คน
- บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ค.(2)
จานวน 2 คน
- ครูอาสาสมัครฯและพรกอืน่ ๆ
จานวน 24 คน
- ครู กศน.ตาบล จานวน 84 คน ครู ศรช จานวน 15 คน
- ครูผสู้ อนคนพิการ จานวน 13 คน
- บรรณารักษ์จ้างเหมา จานวน 6 คน
- จ้างเหมาอืน่ ๆ จานวน 16 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1. จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. การพัฒนาหลักสูตร การใช้หลักสูตร
และการประเมินหลักสูตร
3. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย จัดหาสือ่ นวัตกรรม
ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี
ทางการศึกษามาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ระดับประถมศึกษา จานวน
319 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน
3,423 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 4,131 คน รวมนักศึกษา
ทั้งสิน้ จานวน 7,873 คน

9,583,629

-

9,583,629

-

19,167,258

ย.4

สนง.กศน.
จ.บึงกาฬ

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

1.การส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบ
แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
2.การส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนา

1.ห้องสมุดประชาชน จานวน 8 แห่ง
2.กศน.อาเภอ จานวน 8 แห่ง
3.กศน.ตาบล จานวน 53 แห่ง
4.บ้านหนังสือชุมชน
5.ห้องสมุดชาวตลาด
6.แหล่งเรียนรู้ภาคีเครือข่าย

300,000

-

300,000

-

600,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.บึงกาฬ

4 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ผลผลิตที่ 5

1. กิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1. กิจกรรมการจัดการศึกษาตาม
2. กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้
อัธยาศัย นักศึกษาและประชาชน
ในระดับตาบล
ทั่วไป จานวน 23,773 คน นักศึกษา จานวน 7,873 คน ประชาชนทั่วไป(300 คน/ตาบล)
จานวน 15,900 คน
2. กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้
ในระดับตาบล จานวน 4 แห่ง กศน.ตาบลถ้าเจริญ อ.โซ่พิสัย กศน.ตาบลท่าสะอาด อ.เซกา กศน.ตาบลสมสนุก อ.ปากคาด กศน.ตาบลศรีสาราญ อ.พรเจริญ

1,503,487

-

1,503,487

-

3,006,974

ย.3

สนง.กศน.
จ.บึงกาฬ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

5 โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ กระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อการสือ่ สาร (Boot Camp)
ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่ สาร

ครู กศน. จานวน 2 คน

6 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน

1. จัดอบรมวิทยากรแกนนา ครู ข, ครู ค
เพื่อเป็นวิทยากรแกนนา
2. จัดอบรมขยายผลให้กับประชาชน
3. จัดตัง้ ศูนย์จาหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. ในระดับจังหวัด
ระดับอาเภอ และระดับตาบล

1. บุคลากร กศน.จังหวัด (ครู ก)
จานวน 2 คน
2. ครู กศน.ตาบล (ครู ค)
จานวน 53 คน
3. ประชาชนทั่วไป (2 หลักสูตร ๆ
ละ 15 คน/ตาบล) จานวน 795 คน

7 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

1. พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่ สารด้านอาชีพ โดยเน้นทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพทั้งในภาคธุรกิจ
การบริการ และการท่องเที่ยว
2. พัฒนาสือ่ การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ และความต้องการของประชาชน

1.กศน.อาเภอเมืองบุงกาฬ
จานวน 3 รุ่น จานวน 60 คน
2.กศน.อาเภอปากคาด
จานวน 1 รุ่น จานวน 20 คน
3.กศน.อาเภอบุ่งคล้า จานวน 2 รุ่น
จานวน 40 คน
4.กศน.อาเภอโซ่พิสัย จานวน 1 รุ่น
จานวน 20 คน รวม 140 คน

8 โครงการการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้
- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
- จัดการศึกษาการเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- การส่งเสริมการรู้หนังสือ

กลุม่ เป้าหมาย ดังนี้
- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
จานวน 2,412 คน
- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน จานวน 1,415 คน
- จัดการศึกษาการเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 755 คน
- การส่งเสริมการรู้หนังสือ
จานวน 338 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

59,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

59,000

ความสอดคล้อง

ย.3

สนง.กศน.
จ.บึงกาฬ

ย.2

สนง.กศน.
จ.บึงกาฬ

168,000

ย.2

สนง.กศน.
จ.บึงกาฬ

1,332,080

ย.3

สนง.กศน.
จ.บึงกาฬ

(งบรายจ่ายอื่น)

241,410

-

216,770

-

458,180
(งบรายจ่ายอื่น)

-

666,040

-

168,000

-

-

666,040

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

(งบรายจ่ายอื่น)
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

9 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมดังนี้
- หลักสูตร 1 อาเภอ 1 อาชีพ
- พัฒนาอาชีพระยะสัน้ (ไม่เกิน 30 ชม.)
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. ขึ้นไป

เป้าหมาย
กิจกรรมดังนี้
- หลักสูตร 1 อาเภอ 1 อาชีพ
จานวน 435 คน
- พัฒนาอาชีพระยะสัน้ (ไม่เกิน
30 ชม.) จานวน 1,651 คน
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. ขึ้นไป
จานวน 1,304 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี
1 กิจกรรมส่งส่งเสริมการรู้หนังสือ

1 จัดทาฐานข้อมูลผูไ้ ม่รู้หนังสือ /ผูล้ ืม
หนังสือในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
2 จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้
หนังสือ
3 จัดทา/พัฒนาหลักสูตร/สือ่ การ เรียน
การสอนสาหรับจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม
การรู้หนังสือ

2 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1.สารวจกลุม่ เป้าหมาย
ประชาชน จานวน 6,060 คน
2.จัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การ
จัดตัง้ ชมรม/ชุมนุม การส่งเสริม
ความสามารถพิเศษต่าง ๆ
3.นิเทศ ติดตามผล
4.สรุปรายงานผล
การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัด ประชาชน จานวน 1,968 คน
เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
จิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ

3 กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. ผูไ้ ม่รู้หนังสือหรือมีภาวะการลืม
หนังสือ จานวน 484 คน
2. ครูอาสาสมัคร กศน.
จานวน 13 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

1,360,400

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-

1,360,400

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

2,720,800

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.3

สนง.กศน.
จ.บึงกาฬ

(งบรายจ่ายอื่น)

2,099,182

2,099,183

2,324,312

2,324,313

8,846,990

58,300

58,300

58,300

58,300

233,200

-

สนง.กศน.
จ.ปทุมธานี

87,112

87,113

87,112

87,113

348,450

ย.5

สนง.กศน.
จ.ปทุมธานี

196,800

196,800

196,800

196,800

787,200

ย.3

สนง.กศน.
จ.ปทุมธานี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

4 กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ดาเนินงานตามโครงการขับเคลือ่ นการ
ประชาชนจานวน 8,314 คน
พัฒนาการศึกษาที่ยงั่ ยืนกิจกรรมส่งเสริม
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน
- กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสัน้ ไม่เกิน 30
ชั่วโมง (กลุม่ สนใจ)
- กิจกรรม 1 อาเภอ 1 อาชีพ

5 กิจกรรมจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

1.สารวจกลุม่ เป้าหมาย
2.จัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
3.นิเทศ ติดตามผล
4.สรุปรายงานผล

ประชาชน จานวน 1,308 คน

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ กิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ

จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูส้ ูงอายุ ตามแนวทางการดาเนินงาน
โครงการความร่วมมือการผลิตผูด้ ูแล
ผูส้ ูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร 70
ชั่วโมง และ 420 ชั่วโมง เพื่อผลิตผูด้ ูแล
ผูส้ ูงอายุในระดับชุมชนที่มีศักยภาพใน
การดูแลผูส้ ูงอายุในภาวะพึ่งพิงภายใน
ครอบครัว หรือไปประกอบอาชีพอิสระใน
การดูแลผูส้ ูงอายุในภาวะพึ่งพิง ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จัดอบรมประชาชนตามแนวทางการดา
เนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสือ่ สารด้านอาชีพ

ผูส้ ูงอายุ จานวน 60 คน - หลักสูตร
70 ชม. ผูส้ ูงอายุ จานวน 40 คน หลักสูตร 420 ชม. ผูส้ ูงอายุ จานวน
20 คน

7 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

ประชาชน จานวน 280 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,477,250

1,477,250

1,477,250

1,477,250

5,909,000

ย.2

สนง.กศน.
จ.ปทุมธานี

130,800

130,800

130,800

130,800

523,200

ย.1

สนง.กศน.
จ.ปทุมธานี

12,850

12,850

83,350

83,350

192,400

ย.3

สนง.กศน.
จ.ปทุมธานี

ย.3

สนง.กศน.
จ.ปทุมธานี

(งบรายจ่ายอื่น)

-

-

168,000

168,000

336,000
(งบรายจ่ายอื่น)
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ชื่องาน/โครงการ

8 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนา
เครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสูช่ ุมชนในระดับตาบล

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. จัดอบรมขยายผลโครงการอบรม
ประชาชนและครูแกนนาจานวน
วิทยากรแกนนากศน. (ครู ข. และ ครู ค.) 961 คน
หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมท
สินค้า เพื่อขยายผลการสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจดิจิทัลสูช่ ุมชนในระดับตาบล
2. จัดอบรมขยายผลการสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจดิจิทัลสูช่ ุมชนในระดับตาบล
(โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)
2 หลักสูตร คือ หลักสูตร Digital Literacy
และหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับประชาชน
ในพื้นที่

สานักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
1 โครงการการจัดการศึกษานอกระบบตัง้ แต่อนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
นักศึกษา กศน.2/62 จานวน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562 6,686 คน
2.การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
3.การจัดหาหนังสือเรียน

2 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือสาหรับคนไทย

1. ประชุมคณะทางาน
ประชาชนผูไ้ ม่รู้หนังสือ และผูล้ ืม
2. จัดทาสือ่ /หลักสูตรการเรียนการสอน หนังสือ.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี
3. จัดการเรียนการสอนให้กลุม่ เป้าหมาย จานวน 625 คน
4. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

136,070

136,070

ไตรมาส 3

122,700

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

122,700

517,540

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.3

สนง.กศน.
จ.ปทุมธานี

(งบรายจ่ายอื่น)

3,307,385

3,239,110

3,479,262

3,041,537

13,067,294

1,796,706

1,796,706

1,796,706

1,796,706

7,186,824

ย.3

สนง.กศน.
จ.ปราจีนบุรี

171,875

171,875

343,750

ย.2

สนง.กศน.
จ.ปราจีนบุรี

-

-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

3 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1.อบรมประชาชนเรื่อง Digital Literacy ประชาชน จานวน 1,950 คน
2.อบรมประชาชนเรื่องการค้าออนไลน์

4 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1.สารวจความต้องการชุมชน
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรี
2.จัดกิจกรรมอบรม (กิจกรรมด้าน
จานวน 2,958 คน
สุขภาพอนามัย/กิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/กิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิง่ แวดล้อม/กิจกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม)
3.ทาแบบทดสอบก่อน-หลังการอบรม
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
4.นิเทศติดตามโครงการ/การนาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ของผูร้ ับบริการ

5 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

จัดกิจกรรมในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ
2 ลักษณะคือ
1.1 หลักสูตรช่างพื้นฐาน
1.2 หลักสูตรพัฒนาอาชีพ
(ต่อยอดอาชีพเดิม )
1.3 1 อาเภอ 1 อาชีพ

ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรี จานวน 4,157 คน

1. พัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
3. คัดเลือกกลุม่ เป้าหมายตามคุณสมบัติ
ที่กาหนด
4. ดาเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตร
ระยะสัน้
5. ประเมินผลการฝึกอบรม

ผูส้ ูงอายุในจังหวัดปราจีนบุรี 1.
หลักสูตร 70 ชั่วโมง

6 โครงการจัดหลักสูตรดูแลผูส้ ูงอายุ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

265,850

ไตรมาส 3

-

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

265,850

-

531,700

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.2

สนง.กศน.
จ.ปราจีนบุรี

(งบรายจ่ายอื่น)

85,042

85,042

85,043

85,043

340,170

ย.4

สนง.กศน.
จ.ปราจีนบุรี

834,075

834,075

834,075

834,075

3,336,300

ย.4

สนง.กศน.
จ.ปราจีนบุรี

ย.4

สนง.กศน.
จ.ปราจีนบุรี

(งบรายจ่ายอื่น)

-

25,700

-

-

25,700
(งบรายจ่ายอื่น)
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

7 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกีย่ วกับการพัฒนาตนเองและชุมชน
2. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชน
ต้นแบบและนามาต่อยอด

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดปราจีนบุรี
จานวน 1,736 คน

8 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. จัดการเรียนการสอนเกีย่ วกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ติดตาม/รายงานผล

ผูบ้ ริหาร ครู กศน.นักศุกษาและ
ประชาชนทั่วไป จานวน 926 คน

9 โครงการการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาบล

1. จัดซือ้ หนังสือพิมพ์ สาหรับ กศน.ตาบล กศน.ตาบล จานวน 65 แห่ง กศน.
2. จัดหาสือ่ หนังสือ สาหรับ กศน.ตาบล ตาบลที่สร้างเสร็จแล้ว 6 แห่ง
ที่สร้างเสร็จแล้ว 6 แห่ง

สานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

173,600

173,600

173,600

173,600

694,400

ย.3

สนง.กศน.
จ.ปราจีนบุรี

92,600

92,600

92,600

92,600

370,400

ย.4

สนง.กศน.
จ.ปราจีนบุรี

59,512

59,512

59,513

59,513

238,050

1,113,800

2,041,150

2,557,700

1,116,550

6,829,200

1 โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.ส่งเสริมและจัดการศึกษาตามแนว
ประชาชนทุกช่วงอายุในจังหวัด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมให้ พระนครศรีอยุธยา 2,976 คน
ความรู้เกีย่ วกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.ส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือน

297,600

297,600

297,600

297,600

1,190,400

2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแลชุมชน ประชาชนทุกช่วงอายุในจังหวัด
การประชุมสัมมนา การจัดเวที
พระนครศรีอยุธยา 5,580 คน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอืน่ ๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุม่ เปาหมาย และบริบทของชุมชนแต่
ละพื้นที่
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

558,000

558,000

558,000

558,000

2,232,000

สนง.กศน.
จ.ปราจีนบุรี

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.พระนครศรีอยุธยา

สนง.กศน.
จ.พระนครศรีอยุธยา
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ที่ ประชาชนทุกช่วงอายุในจังหวัด
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของ
พระนครศรีอยุธยา 8,560 คน
ประชาชน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
3. จัดหาสือ่ อุปกรณ์ สิง่ อานวยความ
สะดวก และแหล่งเรียนรู้ในการเสริม
สร้างทักษะชีวิตที่ดี

4 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือสาหรับคนไทย

1. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมโดยใช้ ผูไ้ ม่รู้หนังสือและผูล้ ืมหนังสือ 98 คน
ครูเป็นฐาน
2. พัฒนาสือ่ หลักสูตรแผนการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทและ
สภาพแวดล้อมของชุมชน
3. สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม

5 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล

6 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

246,100

246,100

246,100

246,100

984,400

12,100

13,200

13,750

14,850

53,900

ย.3

สนง.กศน.
จ.พระนครศรีอยุธยา

1.ครูวิทยากรแกนนา ครู ก เป็น
กศน.ตาบล 209 แห่ง
ผูด้ าเนินการจัดอบรมให้กับ ครู ข อาเภอ
ละ 2คน
2.ครูวิทยากรแกนนา ครู ข เป็น
ผูด้ าเนินการจัดอบรมให้กับ ครู ค
ตาบลละ 1 คน

-

926,250

926,250

-

1,852,500

ย.3

สนง.กศน.
จ.พระนครศรีอยุธยา

1.วางแผนดานินการฝึกอบรมประชาชน กศน.อาเภอ 12 แห่ง
2.ดาเนินการจัดฝึกอบรม
3.ติดตามประเมินผล รวบรวม และสรุปผล

-

516,000

-

516,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.พระนครศรีอยุธยา

-

สนง.กศน.
จ.พระนครศรีอยุธยา
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดพังงา
1 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

1.กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ประชาชนทั่วไป 6,689 คน
2.กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
1.กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กีค่ น
3.การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
กีค่ น
3.การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กีค่ น

2 โครงการการศึกษาพื้นฐาน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
1.ประถมศึกษา
2.มัธยมศึกษาตอนต้น
3.มัธยมศึกษาตอนปลาย

1.ประถมศึกษา 208 คน
2.มัธยมศึกษาตอนต้น 1,267 คน
3.มัธยมศึกษาตอนปลาย 1,291 คน
รวม 2,766 คน

3 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
-ห้องสมุดประชาชน
-บ้านหนังสือชุมชน
-หน่วยบริการเคลือ่ นที่ (รถโมบาย)
-อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
-ห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาวตลาด
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
-บรรณารักษ์อาสา

ประชาชนทั่วไป 184,208 คน

4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

1.จัดการศึกษาเด็กและเยาวชนในถิ่น
กลุม่ เป้าหมายชาวไทยมอแกน เด็ก
ทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชดาริฯ และเยาวชน 80 คน
โครงการจัดหลักสูตรดูแลผูส้ ูงอายุ
หลักสูตร 70 ชั่วโมง จานวน 40 คน
หลักสูตร 70 ชั่วโมง และหลักสูตร อืน่ ๆ

5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

งบประมาณรายไตรมาส

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

2,537,100

2,576,335

2,654,655

2,684,020

10,452,110

448,550

453,685

453,285

448,550

1,804,070

ย.3

สนง.กศน.
จ.พังงา

1,164,590

1,164,590

1,164,590

1,164,590

4,658,360

ย.3

สนง.กศน.
จ.พังงา

5,000

5,000

4,800

4,800

19,600

ย.4

สนง.กศน.
จ.พังงา

46,300

46,300

46,300

46,300

185,200
งบรายจ่ายอื่น

ย.1

25,700

25,700

-

-

51,400
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.พังงา
สนง.กศน.
จ.พังงา
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยัง่ ยืนโครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1. 1 อาเภอ 1 อาชีพ
2.พัฒนาอาชีพระยะสัน้
3.ชั้นเรียนวิชาชีพ

ประชาชนทั่วไป จานวน 3,432 คน

7 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร smart famer

1.การประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการ
2.ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3.การติดตามและประเมินผลโครงการ

กศน.ตาบล จานวน 48 แห่ง

8 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ชี้แจงแนวทาง ประชาชนทั่วไป จานวน 48 ตาบล
การดาเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจา ประชาชน จานวน 720 คน
ตาบล และหลักสูตร การประยุกต์ใช้
ดิจิทัลสาหรับชุมชน

9 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. สารวจกลุม่ เป้าหมายในพื้นที่ กศน.
อาเภอทั้ง 8 แห่ง
2. จัดการเรียนการสอนให้แก่
กลุม่ เป้าหมาย
3. ประเมินและรายงานผล

10 แผนงานบูรณาการยกระดับการศึกและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

1. สารวจกลุม่ เป้าหมายประชานในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่ กศน.อาเภอ
2. ดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ทั้ง 8 แห่ง รวม 360 คน
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ประชาชนผูไ้ ม่รู้หนังสือและผูล้ ืม
หนังสือในพื้นที่ กศน.อาเภอทั้ง 8
แห่ง ประชาชน จานวน 444 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

615,950

ความสอดคล้อง

2,463,800
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.พังงา

154,560
งบรายจ่ายอื่น

ย.5

สนง.กศน.
จ.พังงา

615,950

615,950

77,280

77,280

109,730

109,730

109,730

109,730

438,920
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.พังงา

44,000

78,100

44,000

78,100

244,200

ย.4

สนง.กศน.
จ.พังงา

-

-

216,000

216,000

432,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.พังงา

-

615,950

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

งบประมาณรายไตรมาส

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

8,138,189

9,772,666

9,965,200

8,020,700

35,896,755

6,252,230

6,252,230

6,252,230

25,008,920

ย.3

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกระบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. ส่งเสริมการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2556 สาหรับกลุม่ เป้าหมายนอกระบบ
3. เสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาหรับเด็กออก จากโรงเรียนกลางคัน
4. การประเมินการอ่านออกเขียนได้
ของนักศึกษา กศน
5.การพัฒนาสือ่ การสอนการวิชาต่างๆ
สาหรับครู กศน.
6.กิจกรรมพัฒนาวิชาการ

1. นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม
201 คน/ม.ต้น 2,631 คน/
ม.ปลาย 3,814 คน
2. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) 160 คน

6,252,230

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

1. จัดกิจกรรมตามกรอบการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ตามที่สานักงาน
กศน.กาหนด
2. กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดพัทลุง

1. นักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถม
242 คน/ม.ต้น 3,075 คน/ม.ปลาย
3,746 คน
2. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) 160 คน

1,048,385

3 โครงการ ส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผูไ้ ม่รู้หนังสือ
2. จัดหาสือ่ แบบเรียน
3. พัฒนาครูให้มีทักษะการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
4. ดาเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการรู้
หนังสือ
5. การติดตามประเมินผล
6.การสรุป รายงานผล

นักศึกษาและประชาชนผูไ้ ม่รู้หนังสือ
จานวน 82 คน

17,424

-

6,776

1,048,385

-

2,096,770

ย.4

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

20,900

-

45,100

ย.3

สนง.กศน.
จ.พัทลุง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

4 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ

กิจกรรมหลัก
1. ประชาสัมพันธ์
2. รับสมัคร
3.จัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการ
4.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล
5. รายงานผล

เป้าหมาย
ผูด้ ้อยโอกาส (คนพิการทุกประเภท)
จานวน266 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

117,000

117,000

117,000

117,000

468,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

5 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1. สารวจสภาพปัญหาและความต้องการ ประชาชนทั่วไป จานวน 5,915คน
2. จัดทาหลักสูตร/โครงการ
3. จัดอบรมตามโครงการ
4. นิเทศติดตามผล
5. สรุปรายงานผล

20,700

319,470

170,085

169,970

680,225

ย.3

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

6 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. สารวจสภาพปัญหาและความต้องการ ประชาชนทั่วไป จานวน 4,628 คน
2. จัดทาหลักสูตร/โครงการ
3. จัดอบรมตามโครงการ
4. นิเทศติดตามผล
5. สรุปรายงานผล

63,000

862,600

462,800

462,800

1,851,200

ย.3

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

7 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. สารวจสภาพปัญหาและความต้องการ ประชาชนผูด้ ้อย พลาด และขาด
2. จัดทาหลักสูตร/โครงการฯ
โอกาสทางการศึกษา รวมทั้ง
3. จัดอบรมตามโครงการฯ
ประชาชนทั่วไป ทั้งปี 1,851 คน
4. คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ฯ
5. นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล
6. รายงานผล

21,000

349,400

185,200

184,800

740,400

ย.3

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 297

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ผูด้ ้อย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป
จานวน 533 คน

16,800

9 โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมที่ 2 พัฒนาอาชีพ 1. วางแผนการจัดกิจกรรม
(กลุม่ สนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล
4. สรุปรายงานผล

ผูด้ ้อย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป
ทั้งปี 2,025 คน

71,200

637,200

354,900

354,200

10 โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมที่ 3 ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป

ผูด้ ้อย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป
ทั้งปีจานวน 1,599 คน

59,200

659,900

360,000

360,000

-

265,200

265,850

11 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ 1. จัดทาและนาเสนอขออนุมัติโครงการ ประชาชนในพื้นที่ จานวน 65
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2. จัดเตรียมเอกสารที่เกีย่ วข้อง
ตาบล ละ 15 คน/หลักสูตร
3. จัดอบรมประชาชนในหลักสูตรการค้า จานวน 2 หลักสูตร1,950 คน
ออนไลน์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การออกแบบบรรจุภัณฑ์
4. ติดตามผลการจัดอบรม
5. คัดเลือกผูอ้ อกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ ดีเด่น
6. สรุปผลการจัดอบรม

120,600

ไตรมาส 4

8 โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมที่ 1 1 อาเภอ 1 1. วางแผนการจัดกิจกรรม
อาชีพ
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล
4. สรุปรายงานผล

1. วางแผนการจัดกิจกรรม
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล
4. สรุปรายงานผล

222,600

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

119,700

479,700

ความสอดคล้อง

ย.3

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

1,417,500
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

1,439,100

ย.3

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

531,050
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

งบรายจ่ายอื่น

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

12 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์ 1. เข้ารับการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรการค้าออนไลน์เรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ของวิทยากรแกนนาระดับจังหวัด
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้า
ออนไลน์เรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง
3. ติดตามผลการขยายผลอบรมประชาชน
4. ประเมิลผล
5. รายงานสรุปผล

1. ผูบ้ ริหารระดับจังหวัด จานวน 2
คน
2. ศึกษานิเทศก์
จานวน 2 คน 3. ครู กศน.ตาบล
(ครู ค)จานวน 68 คน
4. คณะทางาน กศน.จังหวัดพัทลุง
จานวน 18 คน

-

28,890

-

-

28,890
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

13 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ (หลักสูตรระยะสัน้ 1. สารวจข้อมูล
70 ชั่วโมง)
2. วางแผนจัดกิจกรรม
3. จัดกิจกรรมตามโครงการ
4. นิเทศติดตามผล
5. สรุปรายงาน

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
จานวน 40 คน

-

51,400

-

-

51,400

ย.3

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

14 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

ประชาชนทั่วไป จานวน 380 คน
จานวน 15 คน /1 รุ่น 11 อาเภอ

-

-

-

456,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

1. ประชาสัมพันธ์ การสมัคร
2. วางแผนการจัดกิจกรรม
3. อบรมให้ความรู้ ตามโครงการ
4. นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล
5. รายงานผล

456,000
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ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

15 โครงการส่งเสริมศักยภาพแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาบล
ประจาปี 2563 (จัดหาสือ่ ให้ กศน.ตาบล)

1.วางแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2. วางแผนการจัดกิจกรรม
3. จัดทาฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้
4. ประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. สนับสนุนสือ่ และจัดการเรียนรู้ในแหล่ง
การเรียนรู้ชุมชน
6. ติดตามผล
7. ประเมินผล
8. รายงานผล

1. ครู กศน.ตาบล
2. ครู ศรช.
3.นักศึกษา กศน.
4.ประชาชนในพื้นที่
1. ขอรับการสนันบสนุนงบประมาณ
เพื่อจัดซือ้ สือ่ และค่าวัสดุ ให้กับ
กศน.ตาบล ที่ได้รับการจัดสร้างใหม่
จานวน 9 แห่ง
2. ขอรับการสนันบสนุนงบประมาณ
เพื่อจัดซือ้ สือ่ หนังสือพิมพ์ ให้กับ
กศน.ตาบล 13 แห่ง

151,250

-

16 โครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดพัทลุง

1.ศึกษาหลักสูตร/หลักเกณฑ์
2.สารวจกลุม่ เป้าหมาย
3.ประสานหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
4.วางแผนประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
5.จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ
6.ประชุมคณะทางาน
7.จัดเตรียมความพร้อม
8.ดาเนินการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือ
มัคคุเทศก์
9.นิเทศผลการดาเนินงาน
10.รายงานผล

ลูกเสือ/เนตรนารี กศน.
- ลูกเสือ/เนตรนารี สพฐ.
- ลูกเสือ/เนตรนารีสพม.
- ลูกเสือ/เนตรนารีอาชีวศึกษา
- ลูกเสือ/เนตรนารี สช.
- ลูกเสือ/เนตรนารี อปท. ผูเ้ กีย่ วข้อง
รวมทั้งสิน้ 130 คน

300,000

-

ที่

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

151,250

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

302,500

ย.3

สนง.กศน.
จ.พัทลุง

-

300,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.พัทลุง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และราชการใสสะอาด

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

6,624,215
1. วางแผนการดาเนินงานและประสาน
ผูเ้ กีย่ วข้องตลอดจนหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย
2. ประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม

ไตรมาส 3

265,600

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

7,256,760

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

14,146,575

-

65,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

175,000

-

350,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดพิจิตร 164 คน

-

65,000

-

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน. 1. จัดกิจกรรมพัฒนาด้านการใช้สอื่
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom ออนไลน์
2. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้
กับครู กศน.

ผูบ้ ริหาร ครูกศน. ครูอาสาสมัครฯ
ครู ศรช. เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.
จังหวัดพิจิตร จานวนทั้งหมด
212 คน

-

175,000

3 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. พัฒนาหลักสูตร สือ่ แบบเรียน สาหรับ
ผูไ้ ม่รู้หนังสือให้สอสอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
2. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
วัดผลประเมินผล และติดตามผูเ้ รียน

ประชาชนทั่วไป 705 คน
(ไตรมาสที่1-2) ประชาชนทั่วไป
705 คน (ไตรมาสที่3-4) รวมเป็น
1,410 คน

387,750

-

387,750

-

775,500

ย.3

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

4 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (อาชีพระยะสัน้ 30ชม.)

1. จัดในรูปแบบกลุม่ สนใจ พัฒนาอาชีพ
ระยะสัน้ 30 ชม.
2. จัดในรูปแบบวิชาชีพ หลักสูตร 31 ชม.
ขึ้นไป
3. จัดในรูปแบบ 1 อาเภอ 1อาชีพ

ประชาชนทั่วไป 1,386 คน
(ไตรมาสที่1-2) ประชาชนทั่วไป
1,387 คน (ไตรมาสที่3-4)
รวม 2,773 คน

970,200

-

970,900

-

1,941,100
งบรายจ่ายอื่น

ย.4

สนง.กศน.
จ.พิจิตร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ประชาชนทั่วไป 1,267 คน
เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบการใช้
กระบวนการกลุม่ การศึกษาจากสภาพ
จริง การปฏิบัติจริงและการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน

253,600

-

253,200

-

506,800

ย.3

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

6 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1.การวางแผนดาเนินงาน
2. การดาเนินงานตามแผน
-ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
-การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.การติดตามประเมินผล
4.การรายงานผลและการพัฒนา

475,200

-

475,200

-

950,400

ย.3

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

ประชาชนทั่วไป ไตรมาส 1-2
=1,188 คน ประชาชนทั่วไป
ไตรมาส 3-4 =1,188 คน
รวม 2,376 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

7 โครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ ประชาชนช่วงอายุ 15-59 ปี
ที่หลากหลายตามความต้องการ
15,000คน
2.พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน/ส่งเสริมการอ่านกับรถห้องสมุด
เคลือ่ นที่สชู่ ุมชน
3.จัดหน่วยบริการเคลือ่ นที่พร้อมอุปกรณ์
เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้/
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ
4. การอบรมให้ความรู้เรื่อง คิวอาร์โค้ด
(QR Code )
5. การคัดเลือกต้นแบบคนรักการอ่าน/
6.นิเทศ ติดตาม เก็บข้อมูล การ
ดาเนินงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
7.ค่าตอบแทนวัสดุใช้สอย

8 โครงการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชน
2.ยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนในรูปแบบกระบวนการเทียบ
ระดับการศึกษาประสบการณ์ทางอาชีพ
และสือ่ ประกอบการเรียน

ประชาชน 21 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,443,505

-

2,443,505

-

4,887,010

ย.3

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

6,300

-

6,300

-

12,600

ย.4

สนง.กศน.
จ.พิจิตร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

9 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

1. จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต
2. จัดกิจกรรมการจัดตัง้ ชมรม/ชุมนุม
3. จัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี
ศิลปะการแสดง
5. การติดตามและประเมินผล
6. การรายงานและพัฒนาการจัดกิจกรรม

ประชาชนทั่วไป 1,824 คน
(ไตรมาสที่1-2) ประชาชนทั่วไป
1,823 คน (ไตรมาสที่3-4)
รวมเป็น 3,647 คน

10 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

จัดอบรมให้ประชาชนเรื่อง
ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ/จีน

ประชาชน 410 คน

11 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาบล (จัดซือ้
หนังสือพิมพ์ และสือ่ สาหรับ กศน.ตาบล)

1. กิจกรรมจัดซือ้ หนังสือพิมพ์ สาหรับ
ประชาชน 15-59 ปี 10,000 คน
กศน.ตาบล 13 แห่ง
2. กิจกรรมจัดซือ้ สือ่ สาหรับ กศน.ตาบล
สร้างใหม่ 8 แห่ง
3. จัดกิจกรรมสาหรับ กศน.ตาบล
สร้างใหม่ 8 แห่ง
4. ค่าสาธารณูปโภคสาหรับ กศน.ตาบล
สร้างใหม่ 8 แห่ง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

209,760

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

209,645

-

419,405

ย.3

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

-

-

492,000

-

492,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

88,250

-

88,250

-

176,500

ย.3

สนง.กศน.
จ.พิจิตร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

12 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผูส้ ูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1.จัดทาโครงการจัดหลักสูตรการดูแล
ผูส้ ูงอายุ 100 คน
ผูส้ ูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ 70ชม.
2. เพื่อให้ผดู้ ูแลผูส้ ูงอายุมีความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย
ผูส้ ูงอายุ และปฏิบัติต่อผูส้ ูงอายุได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแล
สุขภาพผูส้ ูงอายุระยะยาวในท้องถิ่น ชุมชน
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
ภาคีเครือข่ายที่ทางานด้านการดูแล
สุขภาพผูส้ ูงอายุระยะยาว

13 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (วิชาชีพ หลักสูตร31 ชม. จัดในรูปแบบกลุม่ สนใจ พัฒนาอาชีพ
ขึ้นไป)
ระยะสัน้ 30ชม.
-จัดในรูปแบบวิชาชีพ หลักสูตร 31 ชม.
ขึ้นไป
-จัดในรูปแบบ 1 อาเภอ 1อาชีพ

ประชาชนทั่วไป 2,189 คน

14 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ฯ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร
ตามวาระ

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดพิจิตร -ผูบ้ ริหาร
กศน.อาเภอ -ประชุมปีละ 2 ครั้ง

15 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 2563 1. โครงการอบรมวิทยากร ครู กศน.ตาบล วิทยากรครู กศน.ตาบล ประชาชน
2. โครงการอบรมขยายผลให้กับ
ทั่วไป
ประชาชนในจังหวัดพิจิตร โดยใช้หลักสูตร
Digital Literacy 9 module
3. โครงการประกวดสุดยอดผูท้ าการค้า
ออนไลน์

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

77,100

-

51,400

-

128,500
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

984,600

-

985,500

-

1,970,100
งบรายจ่ายอื่น

ย.4

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

25,600

25,600

-

51,200

ย.6

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

-

364,010

-

763,460
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

-

399,450
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

16 โครงการ1 อาเภอ 1 อาชีพ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. จัดในรูปแบบกลุม่ สนใจ พัฒนาอาชีพ ประชาชนทั่วไป 365 คน (ไตรมาสที่
ระยะสัน้ 30ชม.
1-2) ประชาชนทั่วไป 365 คน (ไตร
2. จัดในรูปแบบวิชาชีพ หลักสูตร 31 ชม. มาสที่3-4) รวม 730 คน
ขึ้นไป
3. จัดในรูปแบบ 1 อาเภอ 1อาชีพ

สานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

328,500

9,104,411
-

ไตรมาส 3

-

2,518,150
-

ไตรมาส 4

328,500

9,621,631
-

-

2,272,880
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

657,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.พิจิตร

ย.3

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

23,517,072

1 โครงการบ้านหนังสือชุมชน

1. การจัดหาสือ่ หนังสือ ให้กับบ้าน
ผูร้ ับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
หนังสือชุมชน
ที่จัดในบ้านหนังสือชุมชน
2. การส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
จานวน 8443 คน
ให้กับคนในชุมชน
3. การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน

-

2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1. สารวจความต้องการในการจัดกิจกรรม ประชาชนทั่วไป จานวน 3,808 คน
ของกลุม่ เป้าหมาย
2. การจัดกิจกรรมให้กับกลุม่ เป้าหมาย
ตามความต้องการ
3. วัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. นิเทศและติดตามผลการจัดกิจกรรม

109,480

109,480

109,480

109,480

437,920

ย.4

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา

1. การสารวจความต้องการของ
ประชาชนในเขตภูเขาชุมชนปา
กลุม่ เป้าหมาย
เกอะญอ บ้านป่าเด็งใต้ และบ้านโป่ง
2. ออกแบบกิจกรรมเพื่อตอบสนองความ ลึก บางกลอย จานวน 297 คน
ต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
3. วัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
พร้อมกับนิเทศติดตามการดาเนินงาน

37,000

37,500

37,000

37,000

148,500

ย.4

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

4 โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

1. ความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร
2. ความรู้เรื่องอาชีพในพื้นที่
3. การใช้เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ
4. การใช้เทคโนโลยีและการสือ่ สาร
5. เทคนิคการถ่ายภาพ/วีดีโอ
6. คุณภาพสินค้าและความปลอดภัย
ของผูบ้ ริโภค

ประชาชน จานวน 164 คน

90,105

-

90,105

5 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

1. จัดทาโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ
2. จัดทาเอกสารทางวิชาการสาหรับ
ประกอบการฝึกอบรม
3. จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางาน
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่ สารด้านอาชีพ
4. ดาเนินการฝึกอบรมและประเมินผล
การอบรม

ประชาชน จานวน 230 คน

-

-

138,000

6 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. สารวจความต้องการของประชาชน
ประชาชนทั่วไป จานวน 1,057 คน
ในการจัดการฝึกอบรมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชน
3. วัดและประเมินผลการฝึกอบรม
4. สรุปผลการฝึกอบรม ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

180,210

ย.3

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

276,000

ย.2

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

ย.4

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

138,000

(งบรายจ่ายอื่น)

(งบรายจ่ายอื่น)

105,600

106,000

105,600

105,600

422,800
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

7 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน

กิจกรรมหลัก
1. ศึกษาสภาพพื้นที่เพื่อจัดตัง้ ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน
2. ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการ
สถานศึกษา
3. ประสานงานเครือข่ายและผูเ้ กีย่ วข้อง
ในการจัดกิจกรรม ด้านบุคลากร สถานที่
งบประมาณ
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในชุมชน

เป้าหมาย
วิทยากรครู ก จานวน 2 คน
วิทยากรครู ข จานวน 8 คน
วิทยากรครู ค จานวน 93 คน
ประชาชนทั่วไป จานวน 2,790 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

380,370

ไตรมาส 3

380,370

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

760,740

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.3

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

ย.2

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

ย.3

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

(งบรายจ่ายอื่น)

8 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรพัฒนาอาชีพ
(ไม่เกิน 30 ชม.)

1. สารวจความต้องการฝึกอบรม
ประชาชนทั่วไป จานวน 2,898 คน
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
2. ดาเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสัน้ ตามความต้องการของ
กลุม่ เป้าหมาย
3. วัดและประเมินผลผูเ้ ข้ารับการอบรม
4. สรุปผลการดาเนินงาน

506,800

9 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. สารวจความต้องการฝึกอบรมเกีย่ วกับ ประชาชนทั่วไป จานวน 2,483 คน
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน
2. ดาเนินการจัดการฝึกอบรมตามความ
ต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
3. วัดและประเมินผลการฝึกอบรม
4. สรุปผลการดาเนินงานและติดตาม
ผลผูผ้ ่านการฝึกอบรม

248,400

507,500

507,500

506,800

2,028,600
(งบรายจ่ายอื่น)

248,400

248,400

248,000

993,200
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

10 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือสาหรับคนไทย

1. สารวจประชาชนที่เป็นกลุม่ เป้าหมายที่ ประชาชนผูไ้ ม่รู้หนังสือ
ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
จานวน 81 คน
2. จัดทาสือ่ หลักสูตรกรจัดการเรียนการ
สอนให้กับกลุม่ เป้าหมาย
3. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ส่งเสริมการรู้หนังสือสาหรับคนไทย
4. วัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน

23,650

11 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31
ชั่วโมงขึ้นไป)

1. สารวจความต้องการของประชาชนใน ประชาชน จานวน 2,288 คน
การจัดฝึกอบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนหลักสูตรช่างพื้นฐาน
2. ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนตามความต้องการของ
กลุม่ เป้าหมาย
3. วัดและประเมินผลการฝึกอบรม
4. สรุปผลการฝึกอบรม ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน

514,800

12 โครงการความร่วมมือการผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

1. วางแผนการจัดหลักสูตร และ
ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ จานวน 80 คน
ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
หลักสูตร 70 ชั่วโมง
2. คัดเลือกกลุม่ เป้าหมายในการเข้ารับ
การฝึกอบรม
3. ดาเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรการ
ดูแลผูส้ ูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
4. สรุปผลการฝึกอบรม และถอดบทเรียน
จากการฝึกอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดในครั้งต่อไป

51,400

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-

514,800

20,900

514,800

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

44,550

ย.3

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

2,059,200

ย.2

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

ย.3

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

514,800

(งบรายจ่ายอื่น)

-

51,400

-

102,800
(งบรายจ่ายอื่น)
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

13 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1. ปฐมนิเทศนักศึกษา
2. จัดการเรียนการสอนการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. สอนเสริมปรับพื้นฐาน
4. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
5. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน
12,328คน
- ระดับประถมศึกษา 578 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
4530 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
7220 คน

14 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อาเภอ 1 อาชีพ

1. สารวจอาชีพเด่น (Best Practice)
ประชาชนทั่วไป จานวน 802 คน
ของอาเภอ
2. สารวจความต้องการของประชาชน
ในการฝึกอบรมอาชีพโดยเป็นอาชีพเด่น
ของอาเภอ
3. ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้กับ
กลุม่ เป้าหมาย
4. วัดและประเมินผลการฝึกอบบรม
5. สรุปผลการฝึกอบรม ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน

15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1. คัดเลือกแกนนาในการฝึกอบรมเรื่อง ประชาชนทั่วไป 2,790 คน
การบริหารจัดการขยะ
2. ดาเนินการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชน
ในหลักสูตร "วัสดุศาสตร์"
3. วัดและประเมินผลการฝึกอบรม
4. สรุปผลการฝึกอบรม ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

6,623,976

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-

6,623,976

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

13,247,952

ย.3

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

721,800

ย.2

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

279,000

ย.5

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

180,000

180,900

180,900

180,000

69,750

69,750

69,750

69,750

(งบรายจ่ายอื่น)
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

16 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับคนพิการ

1. สารวจข้อมูลและบันทึกข้อมูล
นักศึกษาผูพ้ ิการลงระบบ
2. จัดทาแผน IEP สาหรับนักศึกษาผูพ้ ิการ
3. จัดหาสิง่ อานวยความสะดวก สือ่
บริการและความช่วยเหลืออืน่ ใดทาง
การศึกษาสาหรับคนพิการ
4. จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาผู้
พิการ ตามศักยภาพของนักศึกษา

นักศึกษาผูพ้ ิการ จานวน 34 คน
- ระดับประถมศึกษา 4 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 20 คน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน

17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ยุวกาชาด กศน.

1.อบรมเรื่องการปฐมพยาบาล
2.อบรมเรื่องวิชาลูกเสือ
3.อบรมเรื่องการเรียนรู้ภัยพิบัติต่าง ๆ

นักศึกษา กศน. จานวน 726 คน

18 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านกีฬา นักศึกษา กศน.

19 โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่

ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.4

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

180,000

-

180,000

-

52,635

52,635

52,635

52,635

210,540

ย.3

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

จัดการแข่งขันกีฬาระดับตาบล และระดับ นักศึกษา กศน. จานวน 1,694 คน
โดยมีกีฬาประเภทสากล และประเภท
พื้นบ้าน

122,815

122,815

122,815

122,815

491,260

ย.3

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

1. การให้บริการสือ่ การเรียน การศึกษา นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่
ตามอัธยาศัยของ กศน.ตาบล และ
จังหวัดเพชรบุรี จานวน 31,000 คน
ห้องสมุดประชาชน
2. การจัดมุมให้บริการการศึกษาตาม
อัธยาศัย ใน กศน.ตาบล
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใน กศน.
ตาบลได้งบประมาณในการก่อสร้าง
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน่วย
บริการเคลือ่ นที่ (รถโมบาย)
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

188,000

188,000

188,000

188,000

752,000

ย.3

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

20 โครงการห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาวตลาด

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ประชุมวางแผนจัดทาโครงการ
ประชาชนทั่วไป จานวน 1,780 คน
“ห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาวตลาด”
2. ดาเนินการคัดเลือกพื้นที่ แล้ว
ประสานงานภาคีเครือข่ายร่วมดาเนินการ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ของห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาวตลาด
4. ประเมินผลความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม
5. สรุปผลการจัดกิจกรรม และกาหนด
แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ต่อยอดต่อไป

สานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
1 โครงการพัฒนาบุคลากร ครู อาสาสมัครฯ เพื่อยกระดับ 1. การวางแผนดาเนินงาน
การเรียนรู้ สานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
1.1 ประชุม
1.2 เขียนโครงการ/อนุมัติ
1.3 แต่งตัง้ มอบหมายหน้าที่บุคลากร
1.4 จัดซือ้ วัสดุ และอุปกรณ์
1.5 ประสานงานกับเครือข่ายหรือผูท้ ี่
เกีย่ วข้อง
2. ดาเนินการตามแผน
2.1 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สิง่ ของ
2.2 ดาเนินการจัดกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล
4. รายงานผลและแนวทางการพัฒนา
โครงการ

1. ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 1 คน
2. ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอ จานวน
11 คน
3. ครูอาสาสมัครฯ จานวน 33 คน
4. บุคลากรที่เกีย่ วข้อง
จานวน 15 คน รวมทั้งสิน้ 60 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

-

510,000

-

160,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

118,350
-

-

-

-

628,350

-

160,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.3

สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

ย.3

สนง.กศน.จ.
เพชรบูรณ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตาบล เพื่อเพิ่ม
1. การวางแผนดาเนินงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สานักงาน กศน.จังหวัด 1.1 ประชุม
เพชรบูรณ์
1.2 เขียนโครงการ/อนุมัติ
1.3 แต่งตัง้ มอบหมายหน้าที่บุคลากร
1.4 จัดซือ้ วัสดุ และอุปกรณ์
1.5 ประสานงานกับเครือข่ายหรือผูท้ ี่
เกีย่ วข้อง
2. ดาเนินการตามแผน
2.1 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สิง่ ของ
2.2 ดาเนินการจัดกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล
4. รายงานผลและแนวทางการพัฒนา
โครงการ

1. ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 1 คน
2. รองผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 1 คน
3. ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอ
จานวน 11 คน
4. ครูอาสาสมัครฯ จานวน 117 คน
5. บุคลากรที่เกีย่ วข้อง
จานวน 20 คน
รวมทั้งสิน้ 150 คน

-

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดาเนินการตาม
นโยบายและการจัดการบริหารงบประมาณประจาปี
งบประมาณ 2563

1. ผูบ้ ริหาร จานวน 13 คน
2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี/
เจ้าหน้าที่แผนงาน งบประมาณ/
พัสดุ จานวน 35 คน
3. เจ้าหน้าที่และผูเ้ กีย่ วข้อง
จานวน 17 คน รวม 65 คน

-

1. การวางแผนดาเนินงาน
1.1 ประชุม
1.2 เขียนโครงการ/อนุมัติ
1.3 แต่งตัง้ มอบหมายหน้าที่บุคลากร
1.4 จัดซือ้ วัสดุ และอุปกรณ์
1.5 ประสานงานกับเครือข่ายหรือผูท้ ี่
เกีย่ วข้อง
2. ดาเนินการตามแผน
2.1 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สิง่ ของ
2.2 ดาเนินการจัดกิจกรรม
3. การติดตามและประเมินผล
4. รายงานผลและแนวทางการพัฒนา
โครงการ

ไตรมาส 3

350,000

-

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

118,350

-

350,000

-

118,350

ความสอดคล้อง

ย.3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กศน.จ.
เพชรบูรณ์

สนง.กศน.จ.
เพชรบูรณ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดแพร่
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

1.ศึกษา /จัดทาหลักสูตรตามกรอบแนว นักศึกษา กศน. อาเภอ 8 แห่ง
ทางการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนา
จานวน 5,400 คน
คุณภาพผูเ้ รียน ปี 2563 14 หัวข้อกิจกรรม
2. วางแผน / ดาเนินการการจัดกิจกรรม
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
4. รายงานผลในระบบ DMIS

2 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลือ่ นที่เพื่อ
การศึกษาค้นคว้า

1. หมุนเวียนหนังสือจากห้องสมุดไปยัง
บ้านหนังสือชุมชน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้าน
หนังสือชุมชน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน :
อ่านสร้างคุณภาพชีวิต อ่านสร้างอาชีพ
อ่านสร้างรายได้ ควบคูก่ ับการออก
ให้บริการรถห้องสมุดเคลือ่ นที่
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
5. รายงานผลในระบบ DMIS

ประชาชนทั่วไป จานวน 7,800 คน
(อย่างน้อยตาบลละ 100 คน)

งบประมาณรายไตรมาส

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

5,334,692

7,866,755

7,398,004

5,360,443

25,959,894

284,566

426,849

426,849

284,566

1,422,830

-

-

-

-

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

3 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

1. การพัฒนาศักยภาพผูด้ ูแลศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
2. จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจดิจิทัล
(Digital Literacy) การเปิดร้านค้า
ออนไลน์ การปรับปรุงสินค้า/บริการ
การสือ่ สารการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่
ดิจิทัลให้กับประชาชนทั่วไป
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในระดับชุมชน
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
5. รายงานผลในระบบ DMIS

หลักสูตร Digital Literacy)
จานวน 1.170 คน
- หลักสูตรค้าขายออนไลน์
จานวน 1,170 คน

4 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร ด้านอาชีพ

1. สารวจกลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป(กลุม่ อาชีพ) 90 คน
2. จัดทา /ปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ
(ระยะสัน้ )สาหรับประชาชน
3. พัฒนาสือ่ ที่มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้าน
อาชีพ(ระยะสัน้ ) สาหรับประชาชน
4. จัดการอบรม/การเรียนรู้ตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ
(ระยะสัน้ ) สาหรับประชาชน
5. นิเทศ ติดตาม
6. รายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

134,036

-

ไตรมาส 3

201,054

-

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

201,054

134,036

670,180
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่

54,000

54,000

108,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

5 โครงการจัดการศึกษาสาหรับผูไ้ ม่รู้หนังสือ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1.การวางแผนการดาเนินงาน
เป้าหมาย = 1,034 คน
สถานศึกษาชี้แจงสร้างความเข้าใจให้
-ประชาชนชาวไทยที่ไม่รู้หนังสือไทย
บุคลากรที ร่วมกันวางแผน เกีย่ วกับ
-ประชาชนไทยที่ลืมหนังสือไทย
หลักสูตร เอสาร สือ่ แหล่งเรียน
งบประมาณ
2.สถานศึกษาดาเนินการประชาสัมพันธ์
เกีย่ วกับการจัดการศึกษา
3.สารวจผูเ้ รียน การวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ครู/ผูส้ อนและผูเ้ รียนร่วมกันจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล/
รายกลุม่ ตามสภาพและบริบทของผูเ้ รียน
4.สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนด
5.สถานศึกษาจัดทาการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรที่กาหนด
6.รายงานผลการจัดกิจกรรมให้หน่วยงาน
ทราบ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

113,740

ไตรมาส 2

170,610

ไตรมาส 3

170,610

ไตรมาส 4

113,740

รวมงบประมาณ
568,700

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.4

สนง.กศน.จ.แพร่
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

6 โครงการความร่วมมือการผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุระหว่าง
ศธ.และ สธ

1. สารวจอาเภอที่มีความพร้อมในการ
ผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุแต่ละหลักสูตร
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
บูรณาการ เช่นโรงพยาบาลจังหวัด
อาเภอ สสจ
3.ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร
4. นิเทศติดตาม ประเมินผล
5. รายงานผลการจัดกิจกรรม

1. หลักสูตร 70 ชั่วโมง
จานวน 120 คน
2.หลักสูตร 120 ชั่วโมง
จานวน 20 คน

7 โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

1. จัดหาหนังสือเรียน สือ่ การเรียนรู้
สถานศึกษา 8 แห่ง บุคลากร กศน.
2. พัฒนาบุคลากร กศน ทุกระดับทุก
140 คน ประชาชนทั่วไป ผูด้ ้อย
ประเภทให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ผูพ้ ลาด จานวน 5,400 คน
มีประสิทธิภาพ
3. จัด ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบท
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
6. รายงานผลในระบบ DMIS

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

2,879,248

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

102,800

80,400

112,000

295,200

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่

4,076,459

4,076,458

2,879,249

13,911,414

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

8 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ใน “ห้องสมุดประชาชน”

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย
2. จัดหา สือ่ กิจกรรม
3. พัฒนาปรับปรุงกิจกรรมให้ทันสมัย
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่
4. จัดภูมิทัศน์ ปรับปรุงห้องสมุดให้น่าอยู่
น่านั่ง น่าเรียนรู้ เหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน
5. แสวงหาภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
6. หมุนเวียนหนังสือจากห้องสมุด
ไปยังบ้าน หนังสือชุมชน
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้าน
หนังสือ ชุมชน
8. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
9. รายงานผลในระบบ DMIS

เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป จานวน
100,000 คน ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดแพร่ 20,000 คน ห้องสมุด”
เฉลิมราชกุมารี ”อาเภอลอง 20,000
คน ห้องสมุดประชาชนอาเภอ6
อาเภอละ 10,000 คน

9 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาบล

1. จัดหา สือ่ บริการ
2. จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
4. จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย :
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : อ่านสร้าง
คุณภาพชีวิต อ่านสร้างอาชีพ อ่านสร้าง
รายได้
5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
6. รายงานผลในระบบ DMIS

กศน.ตาบล จานวน 10 แห่ง กศน.
ตาบลปงป่าหวาย หัวทุ่ง วังหงษ์
ป่าแมต แม่ยางร้อง เวียงทอง
แม่คามี วังหลวง ทุ่งน้าว
และ กศน.ตาบลแม่พุง

ที่

ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

504,790

504,790

504,790

504,790

2,019,160

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่

6,250

66,000

66,250

66,000

204,500

ย.4

สนง.กศน.จ.แพร่
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

10 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ ตาม 1. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัด
จานวนบุคลากร กศน. 116 คน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
กระบวนการเรียนรู้
จานวนสถานศึกษา 8 แห่ง
พื้นฐานพุทธศักราช 2551
2. พัฒนาสือ่ แบบเรียน สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
และสือ่ อืน่ ๆ ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียน
11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน.แพร่ด้วย
กระบวนการ PLC

1. แต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ น PLC จานวนบุคลากร กศน. 136 คน
สูส่ ถานศึกษา
จานวน สถานศึกษา 8 แห่ง
2. กาหนดรูปแบบกระบวนการ PLC
ของ กศน.แพร่
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ
PLC ออกแบบ และวางแผนแนว ทางการ
ขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา
4. กากับ ติดตามนิเทศและ ประเมินผล
การขับเคลือ่ น กระบวนการ PLC

12 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1.จัดเวทีประชาคม
ประชาชนทั่วไป จานวน 3,194 คน
2. ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ทักษะที่จาเป็นที่จะช่วยให้กลุม่ เป้าหมาย
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมปัจจุบันได้
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม
4. นิเทศติดตาม ประเมินผล

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

322,600

-

-

322,600

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่

200,000

200,000

-

-

400,000

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่

73,462

110,193

73,462

367,310

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่

110,193
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

13 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1.จัดเวทีประชาคม
2. ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้
และ บูรณาการความรู้และทักษะ
จากการศึกษาที่กลุม่ เป้าหมายมีอยู่
นาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม
4. นิเทศติดตาม ประเมินผล

ประชาชนทั่วไป จานวน 2,083 คน

14 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สาหรับคนพิการ

1. สารวจผูเ้ รียน การวางแผนการจัดการ คนพิการ จานวน 11 คน
เรียนรู้ครู/ผูส้ อนและผูเ้ รียนร่วมกันจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นรายบุคคล/
รายกลุม่ ตามสภาพและบริบทของผูเ้ รียน
2.สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการจัดการ เรียนรู้ที่กาหนด
-การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การศึกษาต่อเนื่อง
- การศึกษาตามอัธยาศัย
3. จัดหาสิง่ อานวยความสะดวก สือ่
บริการและความช่วยเหลืออืน่ ใดทาง
การศึกษา
4.สถานศึกษาจัดทาการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรที่กาหนด
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้
หน่วยงาน/สถานศึกษาทราบ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

166,560

249,840

249,840

166,560

832,800

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่

45,000

45,000

67,000

45,000

202,000

ย.4

สนง.กศน.จ.แพร่
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15 โครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.จัดเวทีประชาคม
2. ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้
และ บูรณาการความรู้และทักษะ
จากการศึกษาที่กลุม่ เป้าหมายมีอยู่
นาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมและชุมชนอย่างยัง่ ยืน
3. รายงานผลการจัดกิจกรรม
4. นิเทศติดตาม ประเมินผล

เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป จานวน 1,250 คน

16 โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา

1.ครูและชาวบ้านศึกษาข้อมูลทางสังคม ประชาชนบนพื้นที่สูง จานวน
การปกครอง ศิลปวัฒนธรรมและ
264 คน
สิง่ แวดล้อม
2. ครูและชาวบ้านร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
3. จัดเวทีชุมชนนาเสนอข้อมูล
4.จัดตัง้ กลุม่ จัดกิจกรรมตามความสมัคร
ใจและสนใจ
5.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพและ
ความเหมาะสม
6. รายงานผลการจัดกิจกรรม
7. นิเทศติดตาม ประเมินผล

17 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1.สารวจกลุม่ เป้าหมายในระดับพื้นที่
2. จัดหา /พัฒนาหลักสูตร/วิทยากร
3. ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้
หนึ่งอาเภอหนึ่งอาชีพ กลุม่ สนใจ(ไม่เกิน
30 ชั่วโมง) จัดชั้นเรียนวิชาชีพ (31
ชั่วโมงขึ้นไป)
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม
5. นิเทศติดตาม ประเมินผล

1. หนึ่งอาเภอหนึ่งอาชีพ
จานวน 600 คน
2. กลุม่ สนใจ(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
จานวน 2,340 คน
3. จัดชั้นเรียนวิชาชีพ
(31 ชั่วโมงขึ้นไป)
จานวน 1,918 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

100,000

150,000

150,000

100,000

500,000

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่

26,400

39,600

39,600

26,400

132,000

ย.3

สนง.กศน.จ.แพร่

800,640

1,200,960

1,200,960

800,640

4,003,200

ย.2

สนง.กศน.จ.แพร่
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
1 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

364,900
1. อบรมให้ความรู้เรื่อง รูปแบบวิธีการ
จัดการเรียนรู้ ลแะสือ่ การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผูเ้ รียน
2. ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการเรียน
การสอนที่เป็นเลิศ

บุคลากรของสถานศึกษา กศน.
อาเภอแม่ใจและกศน.อาเภอ
ภูกามยาว ทุกประเภท จานวน
21 คน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อบรมให้ความรู้เกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
ในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษานอกระบบและ
และระเบียบกฎหมายที่เกีย่ วข้องในการ จังหวัดพะเยา ทุกประเภท จานวน
การศึกษาตามอัธยาศัย
ปฏิบัติงาน การทางานเป็นทีม คุณธรรม 195 คน
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการทางาน

-

230,000

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

748,470

145,320

-

1,258,690

39,000

33,600

-

72,600

ย.6

สนง.กศน.จ.พะเยา

-

-

-

230,000

ย.6

สนง.กศน.จ.พะเยา

3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

1.จัดทาแผนงานโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
2. ประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนความ
เข้าใจในกรอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่รอบสีใ่ ห้เป็นไปตาม
มาตรฐาน กศน.
3. นิเทศติดตามการพัฒนาระบบส่งเสริม
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด

ผูบ้ ริหารสานักงาน กศน.จังหวัด
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สานักงาน
กศน.จังหวัดพะเยา จานวน 195 คน

-

254,750

-

-

254,750

ย.6

สนง.กศน.จ.พะเยา

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ในการจัดการเรียน
การสอนด้วย Google Apps for Education

1. จัดกิจกรรมพัฒนาด้านการใช้สอื่
ออนไลน์
2. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้
กับครู กศน. ในการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน

บุคลากรสายการสอนในสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
จานวน 120 คน

-

128,000

-

-

128,000

ย.3

สนง.กศน.จ.พะเยา
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5 โครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. ให้ความรู้ด้วยวิธีการอบรมและฝึก
ปฏิบัติ
2. ใช้กระบวนกลุม่ เพื่อแลกเปลีย่ นการ
เรียนรู้
3. วิพากษ์งานเพื่อการพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

เป้าหมาย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและบุคลากร
สายการสอนในสังกัดสานักงาน
กศน.จังหวัดพะเยา จานวน 130 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

134,900

ไตรมาส 3

-

ไตรมาส 4

-

ย.2

สนง.กศน.จ.พะเยา

-

111,720

ย.2

สนง.กศน.จ.พะเยา

ย.2

สนง.กศน.จ.พะเยา

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.พะเยา

ย.2

สนง.กศน.จ.ภูเก็ต

7 โครงการอบรมพัฒนาบุคลกรในการจัดทาฐานข้อมูล
เพื่อการศึกษา (Big Data)

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลกรในการ บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จัดทาฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา (Big Data) จังหวัดพะเยา จานวน 195 รุ่น

-

128,000

-

-

128,000
งบรายจ่ายอื่น

8 โครงการการจัดทาคูม่ ือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ในแหล่งเรียนรู้

จัดทาคูม่ ือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ในแหล่งเรียนรู้ กศน.

-

198,720

-

-

198,720

-

-

300,000

-

300,000

-

-

300,000

-

300,000
งบรายจ่ายอื่น

1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ต้นแบบด้านการจัด 1. เตรียมโครงการ
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสานักงาน กศน.จังหวัด - จัดตัง้ คณะทางาน
ภูเก็ต
- ขออนุมัติโครงการ
- ประสานผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
2. ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู
กศน.ต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ สานักงาน
กศน.จังหวัดภูเก็ต
3. ติดตามผลประเมินผลและสรุปผล
โครงการ

บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัด
ภูเก็ต จานวน 70 คน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

134,900

-

สานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

111,720

ความสอดคล้อง

-

บุคลากรในสังกัดกศน.อาเภอปง
กศน.อาเภอภูกามยาว และ กศน.
อาเภอแม่ใจ จานวน 45 คน

กศน.อาเภอในสังกัด จานวน 9 แห่ง
ห้องสมุดประชาชนในสังกัด จานวน
9 แห่ง

-

รวมงบประมาณ
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เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

20,476,262

1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือใน ประชาชนผูไ้ ม่รู้หนังสือ / ผูล้ ืม
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งพัฒนาให้ประชาชน หนังสือ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
มีทักษะ ในการใช้สอื่
จานวน 1184 คน

325,600

2 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1.จัดหาสือ่ หนังสือเรียน สาหรับนักศึกษา นักศึกษา กศน. ในเขตจังหวัด
2.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
มหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1/2562
3.จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
1. ประถม 689 คน
2. ม.ต้น 8,439 คน
3. ม.ปลาย 11,738 คน
รวม 20,866 คน

14,383,940

3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขต
ทุกกลุม่ เป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ
จังหวัดมหาสารคาม จานวน 4,841
ผูส้ ูงอายุ ที่สอดคล้องกับความต้องการจา คน
เป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุก
กลุม่ เป้าหมายมีทักษะการดารงชีวิต
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพา
ตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจา
วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของข่าวสารข้อมูลและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต โดยจัด
กิจกรรมที่มีเนื้อหาสาคัญ

278,357

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

14,435,340
-

14,383,940

-

21,115,023
325,600

14,383,940

278,358

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

14,383,940
-

14,383,940

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.
มหาสารคาม

ย.4

สนง.กศน.จ.
มหาสารคาม

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.
มหาสารคาม

70,410,565
651,200

57,535,760

556,715

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 324

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขต
โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการ จังหวัดมหาสารคาม จานวน 3,551
เรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการ คน
ฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ การจัดกิจกรรมจิต
อาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และ
รูปแบบอืน่ ๆ ที่เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
และบริบทของชุมชน

710,200

-

710,200

-

1,420,400

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.
มหาสารคาม

5 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้กับ
ประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคมุ้ กัน
สามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้อย่างมั่นคง และมี
การบริหารจัดการความเสีย่ งอย่าง
เหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
สูค่ วามสมดุลและยัง่ ยืน
จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่าง
ยัง่ ยืน โดยให้ความสาคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาในกลุม่
อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง
หรือการบริการ รวมถึงการเน้นอาชีพช่าง
พื้นฐาน ที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ผูเ้ รียน ความต้องการและศักยภาพของ
แต่ละพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มี
หนึ่งอาชีพเด่นต่อ หนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ
รวมทั้งให้มีการกากับ ติดตาม และ
รายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานทาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขต
จังหวัดมหาสารคาม จานวน 1,894
คน

378,800

-

378,800

-

757,600

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.
มหาสารคาม

นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในเขต
จังหวัดมหาสารคาม จานวน 8,482
คน

3,402,500

-

3,402,500

-

6,805,000
งบรายจ่ายอื่น

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.
มหาสารคาม

6 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

7 โครงการ การจัดศึกษาตามอัธยาศัย

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในระดับตาบล เพื่อการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน และศักยภาพ
การเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมาย
3.ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และ
สิง่ แวดล้อมที่เอือ้ ต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุก
แห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป กศน.
ตาบล ที่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง
ในปี 2554 จานวน 16 แห่ง กศน.
ตาบล 133 แห่ง ห้องสมุดประชาชน
อาเภอ 11 แห่ง ห้องสมุดประชาชน "
เฉลิมราชกุมารี " 2 แห่ง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

404,255

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-

404,255

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

808,510

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.
มหาสารคาม
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8 โครงการความร่วมมือการผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ 70 ชั่วโมง 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชน ประชาชนทั่วไป จานวน 40 คน
เพื่อสร้างความตระหนักถึงการ
เตรียมพร้อมเข้าสูส่ ังคม ผูส้ ูงอายุ (Aging
Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของ
ช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
การดูแล รับผิดชอบผูส้ ูงอายุในครอบครัว
และชุมชน
2. พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการ
เรียนรู้สาหรับประชาชนในการเตรียม
ความพร้อม เข้าสูว่ ัยสูงอายุที่เหมาะสม
และมีคุณภาพ
3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สาหรับผูส้ ูงอายุภายใต้แนวคิด “Active
Aging” การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกาย

-

51,400

51,400

-

102,800
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.จ.
มหาสารคาม

9 โครงการภาษาอังกฤษเพท่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

-

-

636,000

-

636,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.จ.
มหาสารคาม

1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 530
สอนภาษาอังกฤษ และภาษาอืน่ ๆ ที่
คน
สอดคล้องกับบริบท ของพื้นที่ โดยใช้สอื่
เทคโนโลยีดิจิทัล Social Media และ
Application ต่างๆ
2. จัดและส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาอืน่ ๆที่สอดคล้อง
กับบริบทของพื้นที่ และความต้องการ
ของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนา
ประเทศ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

10 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนทั่วไป จานวน 3,990 คน
ประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์)มีการใช้ความคิด
สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบ
อาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับ
ประชาชนเพื่อร่วมขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ดิจิทัล
2. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยี ใน
การทาช่องทางเผยแพร่และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็น
ระบบครบวงจร และสนับสนุนการจา
หน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์
จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์
กศน. (ONIE Online Commerce
Center : OOCC) เพื่อจาหน่ายสินค้า
ออนไลน์ระดับตาบล

สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

592,610

-

ไตรมาส 3

-

575,000

ไตรมาส 4

543,970

380,000

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเเละยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. สร้างขวัญ กาลังใจและยกย่องเชิดชู
ครูเเละบุคลากร จานวน 161 คน
เกียรติ
2. กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านวิชาการ
3. กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
4. อบรมให้ความรู้การจัดทาเเผนการ
เรียนการสอนเเละหลักสูตร

-

-

80,000

2 โครงการมหกรรมเเข่งขันทักษะวิชาการสานฝันสูค่ วาม
เป็นเลิศ

1. เเสดงผลงานทางวิชาการ
2. เวทีเเลกเปลีย่ นเเสดงความสามารถ
ทักษะทางวิชาการ

-

-

-

ครูเเละบุคลากร จานวน 161 คน
นักศึกษา 2,000 คน

-

200,000
-

200,000

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,136,580
งบรายจ่ายอื่น

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.
มหาสารคาม

80,000

ย.3

สนง.กศน.จ.
มุกดาหาร

200,000

ย.3

สนง.กศน.จ.
มุกดาหาร

1,155,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการอบรมครูแกนนาด้านการจัดการเรียนการสอน 1. อบรมให้ความรู้
ภาษาอังกฤษ (Boot Camp)
2. Work shop

ครู กศน.จานวน 100 คน

-

100,000

-

-

100,000

ย.3

สนง.กศน.จ.
มุกดาหาร

4 โครงการอบรมเทคนิคการสอนรูปแบบโครงงาน

1. อบรมการสอนรูปแบบโครงงาน
2. work shop

ครู กศน.จานวน 100 คน

-

80,000

-

-

80,000

ย.3

สนง.กศน.จ.
มุกดาหาร

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทาวิจัยในชั้น
เรียน

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ
2. work shop

ครู กศน. จานวน 90 คน

-

100,000

-

-

100,000

ย.3

สนง.กศน.จ.
มุกดาหาร

6 โครงการเเหล่งเรียนรู้บ้านหลังเรียน

1. เล่านิทานสอนใจ
2. วาดภาพระบายสี

ผูใ้ ช้บริการเด็ก/เยาวชน/นักศึกษา
1,000 คน

-

30,000

-

-

30,000

ย.6

สนง.กศน.จ.
มุกดาหาร

7 โครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวน

1. จัดสภาพเเวดล้อมให้เหมาะเเก่
การเรียนรู้

กศน.ตาบล 53 เเห่ง

-

265,000

-

-

265,000

ย.6

สนง.กศน.จ.
มุกดาหาร

8 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

1. ประชุมเพื่อจัดทาแผนการฝึกอบรม
2. จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
3. ดาเนินการจัดการฝึกอบรม
4. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม

ประชาชน 15-59 ปี
จานวน 1,060 คน

-

-

300,000

ย.3

สนง.กศน.จ.
มุกดาหาร

ย.4

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน

สานักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

1.สารวจข้อมูลกลุม่ เป้าหมายผูไ้ ม่รู้
หนังสือที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
2.พัฒนาสือ่ ส่งเสริมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสมรรถนะ
ของผูเ้ รียน
3.จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
วัดและประเมินผล และติดตามผูเ้ รียน
4.ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับ
กลุม่ เป้าหมายเพื่อป้องกันการลืมหนังสือ

ประชากรวัยแรงงาน 16-59 ปี ที่ไม่
รู้หนังสือไทยและผูท้ ี่ลืมหนังสือไทย
จานวน 2,292 คน

-

300,000

5,813,885

10,040,813

8,246,127

2,640,150

26,740,975

315,150

315,150

315,150

315,150

1,260,600
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

อบรมให้ความรู้หลักสูตรระยะสัน้ ไม่เกิน
30 ชั่วโมง โดยเน้นเนื้อหาให้เป็นสภาพ
ปัญหาของชุมชน สภาพแวดล้อม และ
ฤดูกาลนั้นๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ใน
ช่วงเวลานั้นๆ

ประชาชนทุกช่วงอายุ (กลุม่ สนใจ)
จานวน 2,048 คน

58,880

58,880

117,760

-

235,520

ย.4

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน

3 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

อบรมเพื่อสร้างจิตสานึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
อนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ประชาชนทั่วไป จานวน 1,202 คน

120,200

120,200

240,400

-

480,800

ย.4

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน

4 โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการทา
บัญชีครัวเรือน 2.การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนทั่วไป จานวน 641 คน

64,100

64,100

128,200

-

256,400

ย.4

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาขุมชนในเขตภูเขา

1.การจัดทาเวทีวิเคราะห์ชุมชน
ประชากรผูด้ ้อยโอกาสบนพื้นที่สูง
2.ทาแผนชุมชนร่วมกับคนในชุมชนและ จานวน 4,227 คน
หน่วยงานในพื้นที่
3.บริหารจัดการงานศูนย์การเรียนชุมชน
ไทยภูเขาบนพื้นที่สูงอย่างมีประสิทธิภาพ
ใน 5 ด้าน ดังนี้
3.1 การพัฒนาโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยเด็กและเยาวชน
3.2 การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในด้านวิชาการ
3.3 การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในด้านอาชีพ
3.4 การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในด้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธณร
มชาติและสิง่ แวดล้อม
3.5 การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

528,500

528,500

6 โครงการศึกษาตามอัธยาศัย

1.กิจกรรมห้องสมุดเคลือ่ นที่
ประชาชน ทั่วไป
2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
ประชาชน
3.หน่วยบริการเคลือ่ นที่ (รถโมบาย)
4.อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
5.ห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาวตลาดตาม
พระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

417,263

1,167,263

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

1,056,500

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

2,113,500

ย.4

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน

-

1,584,526

ย.4

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

7 โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บริหารจัดการงานศูนย์การเรียนชุมชน
ศศช 9 แห่ง
ไทยภูเขาบนพื้นที่สูงโดยสนองงานตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อย่างมีประสิทธิภาพ
ใน 5 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนาโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยเด็กและเยาวชน
2. การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ด้านวิชาการ
3. การการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนด้านงานอาชีพ
4. การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
5. การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

8 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการ
ปลูกฝิน่ อย่างยัง่ ยืน

1.กิจกรรมการศึกษาหลักสูตรการรู้
ประชากรวัยแรงงานและประชากร
หนังสือไทย
พื้นที่สูงไม่ร้หู นังสือไทยและลืม
2.กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หนังสือไทย เป้าหมาย 1,140 คน

9 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลาบากในเขต
พื้นที่สูงภาคเหนือ

1. คัดกรอง กลุม่ เป้าหมาย
2. พิจารณาคุณสมบัติ
3. มอบทุนการศึกษา
4. นิเทศติดตาม

เด็ก ผูเ้ รียน ที่อยูใ่ นเกณฑ์การ
พิจารณาจานวน 930 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

973,700

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

973,700

1,942,000

-

3,889,400
งบรายจ่ายอื่น

ย.4

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน

-

90,500

98,300

-

188,800
งบรายจ่ายอื่น

ย.1

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน

-

2,429,700

104,550

4,859,250

ย.4

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน

2,325,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

10 โครงการสนับสนุนเสือ้ ผ้าและอุปกรณ์การเรียน สาหรับ 1.สารวจจานวนเด็กนักเรียนที่อยูใ่ นวัย
เด็กและเยาวชนในทิ่นทุรกันดาร
เรียน และอาศัยอยูใ่ นถิ่นทุรกันดาร ซึง่ อยู๋
ในความรับผิดชอบของ สานักงาน กศน.
2.จัดซือ้ เสือ้ ผ้าและอุปกรณ์การเรียน
ให้กับกลุม่ เป้าหมาย

เด็กนักเรียนที่อยูใ่ นวัยเรียน ที่
อาศัยอยูใ๋ นถิ่นทุรกันดารซึง่ อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของ สานักงาน
กศน. จานวน 90 คน

11 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1. ฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้ ไม่เกิน 30
ชั่วโมง
2. ฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้ ตัง้ แต่ 30-99
ชั่วโมง
- หลักสูตรช่างพื้นฐาน
- หลักสูตรพัฒนาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพ)
3. ฝึกอบรมอาชีพรูปแบบชั้นเรียน ตัง้ แต่
100 ชั่วโมงขึ้นไป
12 โครงการหลักสูตรการดูแลผูส้ ูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ฝึกอบรมหลักสูตรผูส้ ูงอายุ 70 ชั่วโมง
รุ่นละ 20 คน

ประชาชนที่มีความต้องการการ
ฝึกอบรมอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ
จานวน 3,117 คน

13 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล

ครู กศน. ที่เป็นแกนนาการสอน
ประชาชน ทั่วไป 1,350 คน

1. อบรมวิทยากรแกนนา
2. ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
ระดับตาบล

ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
ในหลักสูตร จานวน 100 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

649,450

53,000

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

53,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน

649,450

1,298,900

-

2,597,800
งบรายจ่ายอื่น

ย.4

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน

-

51,400

77,100

-

128,500
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน

22,240

184,050

184,050

-

390,340
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

14 โครงการบริหารจัดการกิจกรรสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.กิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร
ประชากรวัยแรงงานที่ไม่จบ
การศึกษษนอกระบบระดับการศึกษา
การศึกษาภาคบังคับและไม่อยูใ๋ น
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ระบบโรงเรียน จานวน 4,308 คน
2.กิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556
3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ
E-Learning MOOC
4.วัดผล ประเมิณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
6.ขับเคลือ่ น กศน.ตาบล สู่ กศน.ตาบล 4
G
7.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระดับตาบล

15 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ประชาชนในพื้นที่ จานวนทั้งสิน้ 240
ด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ร่วมกับ คน
ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

สานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
1 โครงการการจัดการศึกษานอกระบบตัง้ แต่อนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562
และภาคเรียนที่ 1/2563
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
3. การจัดหาหนังสือเรียน

นักศึกษา กศน. 2/62 = 24,581 คน
นักศึกษา กศน. 1/63 = 24,110 คน
รวมจานวนนักศึกษาทั้ง
ปีงบประมาณ 48,691 คน

2 โครงการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สาหรับคนพิการ และพัฒนาหลักสูตร
รูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของคนพิการ

ครูสอนคนพิการ 22 คน นักศึกษา
คนพิการ 471 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

2,664,402

-

ไตรมาส 3

3,354,920

-

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,395,217

-

8,414,539

ย.4

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน

288,000

-

288,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.แม่ฮ่องสอน

21,348,820

21,348,821

21,348,820

21,348,821

85,395,282

16,409,463

16,409,463

16,409,463

16,409,463

65,637,852

ย.3

สนง.กศน.
จ.ร้อยเอ็ด

990,000

990,000

990,000

990,000

3,960,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.ร้อยเอ็ด
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. สารวจข้อมูลผูไ้ ม่รู้หนังสือและ
ผูล้ ืมหนังสือ
2. ประชุม วางแผนการจัดกิจกรรม
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
4. วัดผลประเมินผลการจบหลักสูตร

ผูไ้ ม่รู้หนังสือ/ผูล้ ืมหนังสือ 470 คน

64,625

64,625

64,625

64,625

258,500

ย.3

สนง.กศน.
จ.ร้อยเอ็ด

4 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1. ประชาสัมพันธ์และสารวจความ
นักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป
ต้องการด้านอาชีพ
12,344 คน
2. การจัดฝึกทักษะอาชีพหลักสูตร
ช่างพื้นฐาน
3. การจัดฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรพัฒนา
อาชีพ(ต่อยอดอาชีพเดิม )
4. นิเทศติดตามและประเมินผล

2,476,700

2,476,700

2,476,700

2,476,700

9,906,800
งบรายจ่ายอื่น

ย.4

สนง.กศน.
จ.ร้อยเอ็ด

5 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต(พัฒนาทักษะชีวิต)

1. ประชุม/ชี้แจงแนวทางกระบวนการ
จัดการเรียนรู้
2. ดาเนินการตามโครงการ
3. นิเทศติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป
7,026 คน

201,997

201,998

201,997

201,998

807,990

ย.3

สนง.กศน.
จ.ร้อยเอ็ด

6 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ประชาสัมพันธ์และสารวจกลุม่ เป้าหมาย นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 2,062 คน
เศรษฐกิจพอเพียง
3. นิเทศติดตามประเมินผล
และรายงานผล

206,200

206,200

206,200

206,200

824,800

ย.4

สนง.กศน.
จ.ร้อยเอ็ด

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 335

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

7 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน

1. สารวจกลุม่ เป้าหมาย
2. ประชุมสัมมนา จัดเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้สร้างจิตสานึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี
เศรษฐกิจชุมชน คุณธรรม จริยธรรม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
3. สรุปผล รายงานผล

นักศึกษา กศน. และประชาชน
5,154 คน

8 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผูส้ ูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
ประชาชนทั่วไป 280 คน
2. จัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ (14 อาเภอ ๆละ 20 คน)
- จัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรดูแล
* 70 ชั่วโมง = 280 คน
ผูส้ ูงอายุร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด
3. นิเทศติดตามประเมินผล
และรายงานผล

9 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

1. อบรมประชาชนเรื่อง Digital Literacy ประชาชน จานวน 2,895 คน
2. อบรมประชาชนเรื่อง การค้าออนไลน์

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

515,400

515,400

515,400

515,400

2,061,600

ย.3

สนง.กศน.
จ.ร้อยเอ็ด

89,950

89,950

89,950

89,950

359,800
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.ร้อยเอ็ด

394,485

394,485

394,485

394,485

1,577,940
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.ร้อยเอ็ด
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดระนอง
1 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563

1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
เพื่อดาเนินการจัดทารายละเอียดของ
โครงการ
2. ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง เพื่อให้สถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียม
ความพร้อมรอรับการประเมินจาก
คณะกรรมการ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม เพื่อจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
งานประกันคุณภาพ
4. รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
เพื่อสรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
2 โครงการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะหัวหน้างาน เพื่อส่งเสริม 1 การพัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู้
สนับสนุนการจัดการศึกษา กศน.ของสถานศึกษาในสังกัด ด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ 2 โครงการศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 3 อบรมโดยวิทยากร
กิจกรรมที่ 4 โครงการศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 5 โครงการสัมมนาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
กิจกรรมที่ 6 ทดสอบประเมินผล
และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

76,620

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

72,800

-

-

149,420

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ผูบ้ ริหารสานักงาน กศน.จังหวัด
จานวน 2 คน
2. ผูบ้ ริหาร กศน. อาเภอ
จานวน 5 คน
3. ข้าราชการ จานวน 7 คน
4. ครูอาสา/ครู กศน.ตาบล/ ครูศรช.
จานวน 50 คน
5. ผูท้ ี่เกีย่ วข้องกับงานประกัน
คุณภาพภายใน จานวน 6 คน
รวม จานวน 70 คน

-

55,820

-

-

55,820

ย.2

สนง.กศน.
จ.ระนอง

1. ผูบ้ ริหาร สานักงาน กศน.จังหวัด
ระนอง จานวน 2 คน
2. หัวหน้างานสานักงาน กศน.
จังหวัดระนอง จานวน 10 คน

76,620

16,980

-

-

93,600

ย.2

สนง.กศน.
จ.ระนอง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

646,108

4,285,453

4,772,803

495,958

10,200,322

495,958

495,958

495,958

495,958

1,983,832

ย.6

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี

1 โครงการงานบริหารสานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

บริหารจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสานักงาน
กศน.จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย
- งบบริหาร
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าเช่ารถยนต์
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ประกันสังคมพนักงานราชการ
- ค่าสาธารณูปโภค

บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดราชบุรี จานวน 232 คน

2 โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผูส้ ูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ

1) พัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
2) ประชาสัมพันธ์โครงการ
3) คัดเลือกกลุม่ เป้าหมายตามคุณสมบัติ
ที่กาหนด
4) ดาเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามหลักสูตร
ระยะสัน้
5) ประเมินผลการฝึกอบรม

ประชาชนทั่วไปจานวน 40 คน

-

25,700

25,700

-

51,400

ย.4

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี

3 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ (กลุม่
สนใจ)

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความ
ต้องการของกลุม่ เป้าหมายและชุมชน
2. จัดหา รวบรวมและจัดทาหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนที่
กาหนด
4. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการ
ดาเนินงาน

ประชาชนทั่วไปจานวน 3,241 คน

-

1,134,000

1,134,700

-

2,268,700

ย.4

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

4 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. สารวจ ทบทวน และจัดทาระบบข้อมูล ผูไ้ ม่รู้หนังสือ/ผูล้ ืมหนังสือ จานวน
ผูไ้ ม่รู้หนังสือ
426 คน
2. ประเมินระดับการไม่รู้หนังสือของ
กลุม่ เป้าหมาย
3. จัดหาแบบเรียน พัฒนาสือ่ และ
เครื่องมือวัดผล
4. พัฒนาครูผสู้ อน
5. ดาเนินการจัดการเรียนรู้และบันทึก
ข้อมูลของผูเ้ รียน
6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานผล

5 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความ
ต้องการของกลุม่ เป้าหมายและชุมชน
2. จัดหา รวบรวมและจัดทาหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนที่
กาหนด
4. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการ
ดาเนินงาน

ประชาชนทั่วไป จานวน 1,481 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

117,150

-

ไตรมาส 3

-

296,400

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

117,150

-

234,300

ย.3

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี

296,000

-

592,400

ย.4

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

6 โครงการบ้านหนังสือชุมชน

7 โครงการส่งเสริมห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย

1.สารวจความต้องการด้านการอ่าน ของ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนตลอด
จนถึงศึกษาสภาพการเข้าถึง โอกาส
ทางการเรียนรู้ของผูร้ ับบริการ
2.จัดตัง้ บ้านหนังสือชุมชนและจัดหา
หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายปักษ์
รายสัปดาห์ และสือ่ อืน่ ๆให้กับบ้าน
หนังสือชุมชน
3.ดาเนินการจัดกิจกรรมประสานความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัด
กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านให้ทั่วถึงทุก
ชุมชน
4.นิเทศ ติดตาม เยีย่ มบ้านหนังสือชุมชน
สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
1. บริหารจัดการ ให้บริการค้นคว้า
หนังสืออินเตอร์เน็ตและบริการยืม-คืนสือ่
2. จัดหาสือ่ หนังสือ หนังสือพิมพ์และ
วารสาร
3. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายใน
การสนับสนุนการดาเนินงานของห้องสมุด
ประชาชน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใน
และภายนอกห้องสมุด
5. จัดกิจกรรมเรียนรู้ นิทรรศการ และ
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. สร้างบรรยากาศของห้องสมุด
ประชาชนที่เอือ้ ต่อการอ่านและการเรียนรู้

1. มีบ้านหนังสือชุมชนครบทุกตาบล
ของจังหวัดราชบุรี จานวน 312 แห่ง
2. นักศึกษา/ประชาชนมีพัฒนาการ
และมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น
3. มีผรู้ ับบริการ,ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 8,490 คน

-

-

-

-

-

ย.4

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี

1. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 1 แห่ง
2. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” 2 แห่ง
3. ห้องสมุดประชาชนอาเภอ 8 แห่ง
4. มีผเู้ ข้ารับบริการและผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 20,625 คน

-

-

-

-

-

ย.4

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

8 โครงการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัด

1. แต่งตัง้ คณะกรรมการ กศน.จังหวัด
คณะกรรมการ กศน.จังหวัด 16 คน
2. ประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัด
3. สร้างความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรม
กศน.
4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
5. พัฒนา กศน.ตาบล ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

-

25,600

9 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ)

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความ
ต้องการของกลุม่ เป้าหมายและชุมชน
2. จัดหา รวบรวมและจัดทาหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนที่
กาหนด
4. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการ
ดาเนินงาน

ประชาชนทั่วไปจานวน 2,558 คน

-

1,151,100

10 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อาเภอ 1 อาชีพ

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและความ
ต้องการของกลุม่ เป้าหมายและชุมชน
2. จัดหา รวบรวมและจัดทาหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนที่
กาหนด
4. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการ
ดาเนินงาน

ประชาชนทั่วไปจานวน 853 คน

-

383,400

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

25,600

ย.6

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี

1,151,100

-

2,302,200

ย.4

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี

374,300

-

757,700

ย.4

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี
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ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

11 โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา

1. สารวจความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
2. พัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุม่ เป้าหมาย
3. จัดกระบวนการเรียนรู้
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและสรุปผล
การดาเนินงาน

ประชาชนบนพื้นที่สูง ศูนย์การเรียน
ชุมชน “แม่ฟ้าหลวง” บ้านหนองตา
ดัง้ และบ้านพุระกา ต.ตะนาวศรี อ.
สวนผึง้ จานวน 132 คน

12 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน

1 วางแผนการดาเนินการจัดกิจกรรมที่ ประชาชนทั่วไปจานวน 2,777 คน
สอดคล้องกับชุมชน
2 ประสานงานผูเ้ ข้าร่วมโครงการและผูท้ ี่
เกีย่ วข้องในการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมาย
3 ดาเนินงานฝึกอบรม
4 ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน

-

13 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ประชาชนทั่วไป 3,786 คน

-

14 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

1. ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดหา
วิทยากร
2. จัดทาเนื่อหาประกอบการอบรม
3. ดาเนินการจัดการอบรม
4. วัดผลและประเมินผล

-

ที่

ประชาชนทั่วไป จานวน 310 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
1 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

33,000

11,647,089
1. สารวจความต้องการของกลุม่
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อาเภอ
กลุม่ เป้าหมาย
จานวน 11 แห่ง จานวน 4,514 คน
2. วางแผนจัดจัดกระบวนการเรียนรู้
3. จัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพทักษะชีวิต
4. ติดตามประเมินผล

259,555

ไตรมาส 3

-

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

33,000

-

66,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี

555,600

555,200

-

1,110,800

ย.4

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี

217,695

217,695

-

435,390

ย.4

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี

372,000

-

372,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.ราชบุรี

ย.4

สนง.กศน.จ.ลพบุรี

-

6,725,134
-

4,216,615
259,555

78,000
-

22,666,838
519,110
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. สารวจความต้องการของกลุม่
กลุม่ เป้าหมาย
2. วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้
3. จัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน
4. ติดตามประเมินผล

ประชาชนทั่วไปของ กศน.อาเภอ
จานวน 11 แห่ง จานวน 3,311 คน

3 โครงการส่งเสริมการอ่าน

1.ห้องสมุดประชาชน
2.บ้านหนังสือชุมชน
3.หน่วยบริการเคลือ่ นที่ (รถโมบาย)
4.อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
5.ห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาวตลาด
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ กศน.อาเภอ
จานวน 11 แห่ง

4 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. สารวจ/ประเมินระดับความรู้และขอ นักศึกษา กศน.อาเภอในสังกัด
อนุมัติโครงการ
จานวน 11 แห่ง จานวน 224 คน
2. ประชาสัมพันธ์รับสมัคร/ประสานงาน
ภาคีเครือข่าย
3. บันทึกระบบฐานข้อมูลผูไ้ ม่รู้หนังสือ
4. พัฒนาครูสอนผูไ้ ม่รู้หนังสือ
5. จัดทาสือ่ แบบเรียน อุปกรณ์การเรียน
การสอน และคูม่ ือดาเนินงานผูไ้ ม่รู้หนังสือ
6. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ
รู้หนังสือของสานักงาน กศน.
6.1 พบกลุม่ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
6.2 วัดผลและประเมินผล
7. การนิเทศติดตามและประเมินผล
8. สรุป/รายงาน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

662,400

ไตรมาส 3

-

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

662,400

-

-

-

-

-

30,800

30,800

30,800

30,800

1,324,800

-

123,200

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.4

สนง.กศน.จ.ลพบุรี

ย.3

สนง.กศน.จ.ลพบุรี

ย.3

สนง.กศน.จ.ลพบุรี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

5 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 1. สารวจความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย ประชาชนทั่วไปของ กศน.อาเภอ
และเกษตรทฤษฎีใหม่
2. วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้
จานวน 11 แห่ง จานวน 1,324 คน
3. จัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพทักษะ
ชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง
4. ติดตามประเมินผล

6 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาบล

ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการการศึกษา ห้องสมุดประชาชน จานวน 12 แห่ง
และการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อประชาชน
ใน พื้นที่ห้องสมุดประชาชนและบ้าน
หนังสือชุมชนในแต่ละพื้นที่ตาบล

7 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ประชาชน/นักศึกษาของ กศน.
นอกระบบระดับการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. อาเภอ จานวน 11 แห่ง จานวน
2551 ระดับประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย/ปวช. 12,256 คน
2. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
3. จัดหาสือ่ หนังสือเรียนที่หลากหลาย
4. พัฒนาวิชาการในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียน
5. ติดตามและประเมินผล
6. สรุปรายงาน

8 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

1.อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
2.ฝึกปฏิบัติ

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
จานวน 130 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

264,800

-

264,800

-

529,600

ย.4

สนง.กศน.จ.ลพบุรี

47,200

47,200

47,200

47,200

188,800

ย.3

สนง.กศน.จ.ลพบุรี

6,647,134

6,647,134

-

-

13,294,268

ย.4

สนง.กศน.จ.ลพบุรี

-

156,000

ย.3

สนง.กศน.จ.ลพบุรี

-

-

156,000
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ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

9 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1. กาหนดกลุม่ เป้าหมาย/จัดสรร
งบประมาณ
2. สารวจความต้องการ/จัดกลุม่ การเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
ตามความต้องการของผูเ้ รียน
3.1 1 อาเภอ 1 อาชีพ
3.2 กลุม่ สนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
3.3 ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป)
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผล

ประชาชนในพื้นที่ กศน.อาเภอ
จานวน 11 แห่ง 1.
1 อาเภอ 1 อาชีพ จานวน 1,017 คน
2. กลุม่ สนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
จานวน 3,864 คน
3. ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมง
ขึ้นไป) จานวน 3,050 คน

3,182,100

-

2,288,700

-

10 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

1.อบรมให้ความรู้
2.ปฏิบัติ

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
จานวน 124 ตาบล ตาบลละ 15
คน รวม 3,720 คน

553,100

-

507,160

-

ที่

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5,470,800

ย.2

สนง.กศน.จ.ลพบุรี

1,060,260

ย.3

สนง.กศน.จ.ลพบุรี

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน
1 โครงการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ
2563

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

140,500
เพื่อสรุปงานและติดตามผลการ
1. ผูบ้ ริหารหน่วยงานและ
ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
สถานศึกษา จานวน 10 คน
การศึกษานอกระบบและ การศึกษา
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ตามอัธยาศัย ตามนโยบายและจุดเน้น
ทางการศึกษาประจาสถานศึกษา
การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 จานวน 111 คน
3. บุคลากรสานักงาน กศน.จังหวัด
ลาพูน จานวน 18 คน รวมทั้งสิน้
จานวน 139 คน

2 โครงการประชุมติดตามผลการดาเนินงานการศึกษา
จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ลาพูนสัญจร การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
ประจาปีงบประมาณ 2563
อัธยาศัย กศน.ลาพูน สัญจร ประจาปี
งบประมาณ 2562 จานวน 12 ครั้ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 8 อาเภอ

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สานักงาน กศน.
จังหวัดลาพูน

งบประมาณรายไตรมาส

1. ผูบ้ ริหารหน่วยงานและ
สถานศึกษา จานวน 10 คน
2. หัวหน้ากลุม่ งานและบุคลากรสา
นักงาน กศน.จังหวัด จานวน 15 คน
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสถานศึกษา
จานวน 10 คน

จัดการประชุม อบรม ติดตามการพัฒนา บุคลากร สานักงาน กศน. จังหวัด
ระบบสารสนเทศ สานักงาน กศน.จังหวัด ลาพูนและสถานศึกษาในสังกัด
ลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน 25 คน
หน่วยงานสถานศึกษาทุกแห่ง

283,000

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

134,300

รวมงบประมาณ

230,500

788,300

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

12,500

-

180,000

192,500

ย.6

สนง.กศน.จ.ลาพูน

10,500

10,500

10,500

10,500

42,000

ย.3

สนง.กศน.จ.ลาพูน

-

10,000

10,000

10,000

30,000

ย.6

สนง.กศน.จ.ลาพูน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

4 โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 1. กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สังกัดสานักงาน กศน. จังหวัดลาพูน
2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่ใน
ศตวรรษที่ ๒๑
3. กิจกรรมศึกษาดูงานการจัด
กระบวนการเรียนรู้สกู่ ารบริหารจัดการ

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
6 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการศึกษาตาม ประชุมเชิงปฏิบัติการ
อัธยาศัยโดยใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้

7 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ผูบ้ ริหารหน่วยงานและ
สถานศึกษา จานวน 10 คน
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาประจาสถานศึกษา
จานวน 111 คน
3. บุคลากรสานักงาน กศน.จังหวัด
ลาพูน จานวน 18 คน รวมทั้งสิน้
จานวน 139 คน
ครูในสังกัด กศน.จังหวัดลาพูน
ทุกประเภท

30,000

50,000

50,000

30,000

160,000

ย.6

สนง.กศน.จ.ลาพูน

-

200,000

-

-

200,000

ย.6

สนง.กศน.จ.ลาพูน

1. ครู กศน.ตาบล ในสังกัด 51 คน
2. บรรณารักษ์ในสังกัดทุกคน
3. บุคลกรสานักงาน กศน.จังหวัด
ลาพูน 20 คน

100,000

-

-

-

100,000

ย.6

สนง.กศน.จ.ลาพูน

-

63,800

-

63,800

ย.6

สนง.กศน.จ.ลาพูน

ย.6

สนง.กศน.จ.เลย

เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ความรู้และ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ จานวน 60 คน
กาหนดทิศทางการทางานให้สอดคล้องกัน ประกอบด้วย
1. ผูบ้ ริหารหน่วยงานและสถานศึกษา
2. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กศน.อาเภอ 8 แห่ง
3. เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงานด้านพัสดุ
ด้านการเงิน และแผนงาน

สานักงาน กศน.จังหวัดเลย
1 โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่ง ดาเนินการโครงการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
การเรียนรู้ของครู กศน. มืออาชีพเพื่อทักษะการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ สานักงาน กศน.จังหวัดเลย 333 คน
ในศตวรรษที่ 21
ของครู กศน. มืออาชีพเพื่อทักษะการ
รวมทั้ง กศน.อาเภอทั้ง 14 เเห่ง
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

-

-

250,000

250,000

-

500,000

-

150,000

150,000

-

300,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

2 โครงการพัฒนาครูพื้นที่ชายแดนในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นเลิศ (Best
Practice)

กิจกรรมหลัก
ดาเนินโครงการพัฒนาครูพื้นที่ชายแดน
ในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นเลิศ (Best
Practice)

เป้าหมาย
บุคลากรทางการศึกษา พื้นที่
ชายแดน สปป.ลาว จานวน 50 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครู กศน.ตาบล อบรมให้ความรู้แก่ครู กศน.ตาบล
ในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน สานักงาน กศน.
รหลักสูตร Digital literacy และ
จังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักสูตรการค้าออนไลน์ หลักสูตรละ 2
วัน

ครู กศน.ตาบล จานวน 173 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1. กิจกรรม 1 อาเภอ 1 อาชีพ
2. กิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสัน้
3. กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ

ประชาชนทั่วไป จานวน 8,120 คน

2 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 1. กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะ
2. กิจกรรมพัฒนาอาชีพในสถาบัน
19,310 คน สถาบันศึกษาปอเนาะ
ปอเนาะ
50 แห่ง
3. กิจกรรมส่งเสริมมุมเรียนรู้
ในสถาบันปอเนาะ

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
2. กิจกรรมการทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
3 . กิจกรรมส่งเสริมการออมและการทา
บัญชีครัวเรือน
4. ขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนทั่วไป จานวน 1,356 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

100,000

100,000

-

200,000

-

-

182,490

-

182,490

-

-

182,490

-

182,490
งบรายจ่ายอื่น

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.1

สนง.กศน.จ.เลย

ย.2

สนง.กศน.จ.สกลนคร

811,136

5,523,554

5,510,025

3,204,055

15,048,770

651,680

2,606,720

2,280,880

977,520

6,516,800
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.สงขลา

-

655,700

573,738

409,812

1,639,250
งบรายจ่ายอื่น

ย.1

สนง.กศน.
จ.สงขลา

54,240

216,960

189,840

81,360

542,400

ย.3

สนง.กศน.
จ.สงขลา
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

4 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ ประชาชนทั่วไป จานวน 640 คน
เกษตรกรรม
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ
ค้าขาย
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ
ท่องเที่ยว
4. ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ
นวดแผนไทย

-

5 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

1. อบรมหลักสูตร Digital Literacy
2. อบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์

ประชาชนทั่วไป จานวน 3,810 คน

-

6 โครงการความร่วมมือการผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข

ผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง
และหลักสูตร 420 ชั่วโมง

1. ประชาชนทั่วไป หลักสูตร
70 ชั่วโมง จานวน 120 คน
2. ประชาชนทั่วไป หลักสูตร 420
ชั่วโมง จานวน 40 คน

7 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1. กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ผูส้ ูงอายุ
2. กิจกรรมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3. กิจกรรมโภชนาการเพื่อสุขภาพ
4. กิจกรรมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
5. กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยในใส่ใจวินัย
จราจร

ประชาชนทั่วไป จานวนว 4,624 คน

ไตรมาส 3

-

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

460,800

307,200

768,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.สงขลา

566,270

363,601

155,829

1,085,700
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.สงขลา

-

528,520

636,455

330,325

1,495,300
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.สงขลา

53,176

212,704

186,116

79,764

531,760

ย.3

สนง.กศน.
จ.สงขลา

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 349

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

8 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือสาหรับผูไ้ ม่ ผูไ้ ม่รู้หนังสือและผูล้ ืมหนังสือ
รู้หนังสือและผูล้ ืมหนังสือ
จานวน 88 คน

9 โครงการส่งเสริมการอ่าน

1. เมืองนักอ่าน
2. ห้องสมุด
3. บ้านหนังสือชุมชน
4. หน่วยบริการเคลือ่ นที่ (รถโมบาย,มินิ
โมบาย)
5. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
6. ห้องสมุดเคลือ่ นสาหรับชาวตลาด
ตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

10 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในระดับตาบล

1. ค่าหนังสือ/สือ่ สาหรับ กศน.ตาบล
แหล่งเรียนรู้ชุมชนในระดับตาบล
ที่ได้รับค่าก่อสร้าง
จานวน 12 แห่ง
2. ค่ากิจกรรมสาหรับ กศน.ตาบลที่ได้รับ
ค่าก่อสร้าง
3.ค่าสาธารณูปโภค สาหรับ กศน.ตาบล
ที่ได้รับค่าก่อสร้าง

11 โครงการฝึกประสบการณ์การการใช้ภาษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

1. ค่ายภาษาไทย
2.ค่ายภาษาต่างประเทศ
3. ประกวดแข่งขันภาษา

12 โครงการกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้

1. แข่งกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับอาเภอ
2. แข่งกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับจังหวัด

ประชาชนทั่วไป จานวน
529,713 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4,840

19,360

16,940

7,260

48,400

ย.4

สนง.กศน.
จ.สงขลา

-

-

-

-

-

ย.4

สนง.กศน.
จ.สงขลา

47,200

188,800

165,200

70,800

472,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.สงขลา

นักศึกษาและประชาชน
จานวน 1,404 คน

-

528,520

462,455

330,325

1,321,300

ย.1

สนง.กศน.
จ.สงขลา

นักศึกษาและประชาชน
จานวน 400 คน

-

ย.1

สนง.กศน.
จ.สงขลา

งบรายจ่ายอื่น
-

174,000

174,000
งบรายจ่ายอื่น
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

13 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ ระดับอาเภอ นักศึกษาและประชาชน
2. ลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด จานวน 327 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดสตูล

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

ความสอดคล้อง

453,860

453,860
งบรายจ่ายอื่น

ย.1

สนง.กศน.
จ.สงขลา

ไตรมาส 4

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

6,652,852

3,769,252

7,728,955

3,343,130

21,494,189

2,976,292

2,550,170

2,550,170

10,200,680

ย.4

สนง.กศน.
จ.สตูล

2,163,840

ย.4

สนง.กศน.
จ.สตูล

2,944,364

ย.4

สนง.กศน.
จ.สตูล

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ภาคเรียนที่ 2/2562 จานวน
4,735 คน
2. ภาคเรียนที่ 1/2563 จานวน
4,735 คน

2,124,048

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมจัดหาและพัฒนาสือ่ การเรียน
การสอน

1. ภาคเรียนที่ 2/2562 จานวน
2,865 คน
2. ภาคเรียนที่ 1/2563 จานวน
2,865 คน

1,081,920

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

1. นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่
2/2562 จานวน 3,209 คน
2. ภาคเรียนที่ 1/2563 จานวน
3,209 คน

565,484

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค่าตอบแทนครูผสู้ อนคนพิการ

นักศึกษา กศน.ผูพ้ ิการ ภาคเรียนที่
2/2562 จานวน 39 คน ภาคเรียนที่
1/2563 จานวน 39 คน

195,000

-

195,000

-

390,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.สตูล

5 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผูไ้ ม่รู้หนังสือ
2. จัดหาสือ่ แบบเรียน
3. พัฒนาครูให้มีทักษะการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
4. จัดกิจกรรมตามโครงกร
5. นิเทศติดตามผล
6. รายงานผล

ผูไ้ ม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือ และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเรียนรู้
ภาษาไทย 160 คน

44,000

-

44,000

-

88,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.สตูล

-

792,960

1,081,920

792,960

-

792,960
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1. แนะแนว ส่งเสริม และให้การสนับสนุน เยาวชนและประชาชนทั่วไป
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
จานวน 1,638 คน
3. นิเทศติดตามผล
4. รายงานผล

94,185

-

94,185

-

188,370

ย.3

สนง.กศน.
จ.สตูล

7 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน

1. แนะแนว ส่งเสริม และให้การสนับสนุน เยาวชนและประชาชนทั่วไป
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
จานวน 961 คน
3. นิเทศติดตามผล
4. รายงานผล

192,400

-

192,000

-

384,400

ย.3

สนง.กศน.
จ.สตูล

8 โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. แนะแนว ส่งเสริม และให้การสนับสนุน เยาวชนและประชาชนทั่วไป
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
จานวน 384 คน
3. นิเทศติดตามผล
4. รายงานผล

76,800

-

76,800

-

153,600

ย.1

สนง.กศน.
จ.สตูล

9 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1. แบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมง)
2. พัฒนาอาชีพระยะสัน้ (กลุม่ สนใจ
ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
3. 1 อาเภอ 1 อาชีพ

923,700

-

901,405

-

1,825,105
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.สตูล

10 โครงการสร้างการอ่านเสริมการเรียนรู้ (ห้องสมุด
ประชาชน)

1. แนะแนว ส่งเสริม และให้การสนับสนุน 1. ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
2. กศน.ตาบล 36 ตาบล
3. นิเทศติดตามผล
3. ประชาชนทั่วไป 69,100 คน
4. รายงานผล

901,405

-

901,405

-

1,802,810

ย.3

สนง.กศน.
จ.สตูล

ประชาชนทั่วไป จานวน 2,303 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

11 โครงการบ้านหนังสือชุมชน

1. แนะแนว ส่งเสริม และให้การสนับสนุน
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. นิเทศติดตามผล
4. รายงานผล

1. บ้านที่พร้อมจัดตัง้ เป็นบ้าน
หนังสือชุมชนใน กศน.ตาบล
จานวน 216 แห่ง
2. ประชาชนทั่วไป จานวน
34,000 คน

-

-

-

-

-

ย.3

สนง.กศน.
จ.สตูล

12 โครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

1. แนะแนว ส่งเสริม และให้การสนับสนุน
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. นิเทศติดตามผล
4. รายงานผล

1. ผูส้ นใจเป็นอาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน 658 คน
2. ผูร้ ับบริการที่อาสาสมัครส่งเสริม
การอ่านให้บริการ 13,160 คน

-

-

-

-

-

ย.3

สนง.กศน.
จ.สตูล

13 โครงการหน่วยบริการเคลือ่ นที่ (รถโมบาย)

1. แนะแนว ส่งเสริม และให้การสนับสนุน ประชาชนทั่วไป 12,600 คน
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. นิเทศติดตามผล
4. รายงานผล

-

-

-

-

-

ย.3

สนง.กศน.
จ.สตูล

14 โครงการ “ห้องสมุดเคลือ่ นสาหรับชาวตลาด” ตาม
พระราชดาริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

1. แนะแนว ส่งเสริม และให้การสนับสนุน 1. กศน.อาเภอ 7 แห่ง
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
2. ประชาชนทั่วไป 12,960 คน
3. นิเทศติดตามผล
4. รายงานผล

-

-

-

-

-

ย.3

สนง.กศน.
จ.สตูล

15 โครงการความร่วมมือการผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข (จัด
หลักสูตรการดูแลผูส้ ูงอายุ 70 ชั่วโมง)

1. แนะแนว ส่งเสริม และให้การสนับสนุน ประชาชนทั่วไป จานวน 20 คน
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. นิเทศติดตามผล
4. รายงานผล

-

-

25,700

-

ย.3

สนง.กศน.
จ.สตูล

25,700
งบรายจ่ายอื่น
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

16 กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตาบล

1. จัดหาสือ่ หนังสือ ในกศน.ตาบลที่
ได้รับค่าก่อสร้างใหม่
2. จัดหาหนังสือพิมพ์ ในกศน.ตาบล
โครงสร้างพื้นฐานทาง ICT
3. จัดกิจกรรมภายในกศน.ตาบลที่ได้รับ
ค่าก่อสร้างใหม่

1. กศน.ตาบลที่ได้รับค่าก่อสร้างใหม่
6 แห่ง
2. กศน.ตาบล โครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน ICT 10 แห่ง

120,500

-

120,000

-

240,500

ย.4

สนง.กศน.
จ.สตูล

17 กิจกรรมสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อ
การจัดการศึกษานอกระบบ

จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน
ในกศน.จังหวัด กศน.อาเภอ และ
ห้องสมุดประชาชน

1. สานักงาน กศน.จังหวัด 1 แห่ง
2. กศน.อาเภอ 7 แห่ง
3. ห้องสมุดประชาชนจังหวัด/
อาเภอ 7 แห่ง

176,400

-

176,400

-

352,800

ย.3

สนง.กศน.
จ.สตูล

18 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

1. แนะแนว ส่งเสริม และให้การสนับสนุน ประชาชนทั่วไป จานวน 350 คน
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. นิเทศติดตามผล
4. รายงานผล

-

420,000

-

420,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.สตูล

19 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

1. แนะแนว ส่งเสริม และให้การสนับสนุน 1. วิทยากรแกนนา ครู ก 2 คน
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
2. วิทยากรแกนนา ครู ข 37 คน
3. นิเทศติดตามผล
4. รายงานผล
3. ประชาชนทั่วไป 1,080 คน

-

157,010

-

314,020

ย.2

สนง.กศน.
จ.สตูล

-

157,010

งบรายจ่ายอื่น
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
1 โครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาคลังความรู้สชู่ ุมชน โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา TKP”

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

500,000
1. ออกแบบเอกสารเพื่อจัดทาเป็นช่องทาง
ในการสืบค้นข้อมูลและขยายผลไปยัง
นักศึกษากศน.และประชาชนทั่วไป 2.
อบรม พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ G-Suite for
Education ของบุคลากร

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรในการจัด 1.อบรมโดยวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการเรียนการ 2.ฝึกปฏิบัติ
สอนแบบ BBL
3.นาเสนอผลงาน

1. ครู กศน.ตาบล 50 ตาบล 58 คน
2. ครูสาสมัคร กศน. 11 คน
3. บุคลากร สนง.กศน.จังหวัด
สมุทรปราการ 21 คน

-

1. ครู กศน.ตาบล 58 คน
2. ครู อาสาสมัคร กศน.12 คน
3. ครู ศรช. 40 คน
4. ครูสอนคนพิการ 2 คน
5. พนักงานราชการบนสานักงาน
กศน. 23 คน

-

ไตรมาส 3

2,699,000
230,000

-

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

654,000
-

584,000

350,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4,203,000

-

230,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.จ.
สมุทรปราการ

-

584,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.จ.
สมุทรปราการ

3 โครงการจัดหาสือ่ ICT ศูนย์เรียนรู้อาเซียนศึกษา ALC : 1. ให้ความรู้กับ นักศึกษา ประชาชน
1. นักศึกษา จานวน 1,250 คน
ASEAN LEARNING CENTER
ในเรือ่ งประชาคมอาเซียน
2. ประชาชนทั่วไป จานวน
2. จัดอบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน 1,250 คน
3. จัดอบรมภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
4. จัดอบรมภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ

-

1,500,000

-

-

1,500,000

ย.3

สนง.กศน.จ.
สมุทรปราการ

4 โครงการพัฒนาครูให้เป็น Youtuber

-

89,000

-

-

89,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.จ.
สมุทรปราการ

1. อบรมพัฒนาครูให้ใช้สอื่ ดิจิทัล วีดีโอ
ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค Youtube
2. ฝึกปฏิบัติ

1.ผูบ้ ริหาร กศน. 8 คน 3.ครู
อาสาสมัคร กศน. 12 คน
2.กศน.อาเภอละ 12 คน
3.ครู กศน.ตาบล 58 คน
4.พนักงานราชการบนสานักงาน
กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 13 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

5 โครงการ Paknam E-Book Library (พัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้)

กิจกรรมหลัก
1.อบรมการจัดทา E-Book Library
2. ฝึกปฏิบัติการจัดทา E-Book Library

6 โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ 1. อบรมให้ความรู้โดยวิทยาการที่มี
เพื่อการสือ่ สาร (Boot Camp) สานักงาน กศน. จังหวัด ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
สมุทรปราการ 1 Day 1 Tense
2. ฝึกปฏิบัต

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัด
สมุทรปราการ จานวน 22 คน
2. ครู กศน.ตาบล 58 คน
3. บรรณารักษ์ 6 ค

-

80,000

-

-

80,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.จ.
สมุทรปราการ

1. ครูอาสาสมัคร กศน. 12 คน
2. ครู กศน.ตาบล 58 คน
3. ครูศูนย์การเรียนชุมชน 40 คน
4. พนักงานราชการบนสานักงาน
กศน.จังหวัด 13 คน

-

-

70,000

-

70,000

ย.3

สนง.กศน.จ.
สมุทรปราการ

-

-

800,000

ย.4

สนง.กศน.จ.
สมุทรปราการ

350,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.จ.
สมุทรปราการ

7 โครงการพัฒนา กศน.ตาบลให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 1. จัดกิจกรรมพัฒนา กศน.ตาบลให้เป็น นักศึกษา และประชาชนที่วไป
ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
จานวน 25,000 คน
2. จัดกิจกรรมให้ความรู้และอานวย
ความสะดวกให้กับ ผูเ้ รียน และประชาชน
ในชุมชน

-

8 โครงการหนึ่งครู หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งงานวิจัย

-

1. ให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่องของการ
ทางานวิจัย
2. ครูและบุคลากรจัดทางานวิจัยโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานได้

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 180 คน

800,000

-

-

350,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

9 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองของ
วัยรุ่นและวัยทางาน (Brain – based Learning)

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ ผูบ้ ริหาร 7 คน
(Brain – based Learning) - ฝึกปฏิบัติ - ศึกษานิเทศก์ 1 คน
- ข้าราชการครู 3 คน
- ครูอาสาฯ 12 คน
- ครู กศน.ตาบล 58 คน
- ครู ศรช. 25
- ครูคนพิการ 2 คน
- พนักงานราชการ
สานักงาน กศน.จังหวัด 13 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

500,000

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-

ไตรมาส 4

-

-

ความสอดคล้อง

500,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.จ.
สมุทรปราการ

ย.2

สนง.กศน.จ.
สมุทรสงคราม

8,060

12,090

8,060

4,030

32,240

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

1. ประชุมคณะทางาน
2. ดาเนินการอบรม
3. ถอดบทเรียน
4. ติดตามประเมินผล

บรรณารักษ์จานวน 13 คน

2,015

6,045

6,045

4,030

18,135

2 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแนวทางการส่งเสริม
การอ่านให้ประชาชนในห้องสมุดประชาชน

1. ประชุมวางแผน
2. นิเทศ ติดตาม
3. ติดตามประเมินผล

1.ห้องสมุดประชาชนจังหวัด
สมุทรสงคราม
2.ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราช
กุมารี" ทั้ง 3 แห่ง
3.ห้องสมุดประชาชนจังหวัด

6,045

6,045

2,015

-

14,105

5,250,154

5,110,411

5,376,654

สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
1 โครงการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมพัฒนางานและการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ การปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน

บุคลากรได้รับการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น ผูบ้ ริหาร
ข้าราชการ ครู อาสาฯ ครู กศน.
ตาบล ครู ศรช. ลูกจ้าง 128 คน

278,443

-

278,443

4,983,911
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมงบประมาณ

สนง.กศน.จ.
สมุทรสงคราม

20,721,130
556,886

ย.1

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

2 โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในภายนอกสถานศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2563

1.แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
2.ประชุมปฏิบัติการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
3.การประชุมทบทวนผลการประเมิน
ตนเองในแต่ละมาตรฐานกับผูเ้ กีย่ วข้อง
4.ติดตามตรวจสอบการดาเนินการประกัน
ในระดับ กศน.ตาบล
5.ประชุมติดตามตรวจสอบ ทบทวน
วิเคราะห์ข้อมูล

บุคลากร กศน. อาเภอเมือง
สมุทรสาคร กศน. อาเภอกระทุ่ม
แบน กศน. อาเภอบ้านแพ้ว จานวน
เป้าหมาย 128 คน

3 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตาบล

1.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เด็ก นักเรียน นักศึกษาและ
2.กิจกรรมห้องสมุทรประชาชน
ประชาชนทั่วไป 13,500 คน
3.กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
4.กิจกรรมหน่วยบริการเคลือ่ นที่ รถโมบาย
5.กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
6.ห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาวตลาด

4 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมบ้านหนังสือ
ชุมชน

1. รับบริจาคหนังสือจากประชาชน
ห้างร้าน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. นาหนังสือ วารสาร จดหมาย สือ่ ต่างๆ
ใส่ในกล่อง หรือตูช้ ั้นหนังสือ ให้บริการ
ตาม ร้านค้า แหล่งชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และบ้านหนังสือชุมชน มี
ระยะเวลาในการเปลีย่ นหนังสือ 2 เดือน /
ครั้ง

1. เด็ก นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป
2. บ้านหนังสือชุมชน จานวน
เป้าหมาย
2.1 อาเภอเมืองฯ 18 แห่ง
2.2 อาเภอกระทุ่มแบน 34 แห่ง
2.3 อาเภอบ้านแพ้ว 12 แห่ง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

12,500

12,500

12,500

12,500

50,000

ย.1

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร

28,380

28,380

28,380

28,380

113,520

ย.5

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร

-

-

-

-

ย.5

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร

-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

5 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมรักการอ่านและ 1.กิจกรรมวันเด็ก
การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
2.กิจกรรส่งเสริมรักการอ่านและ
เสริมสร้างการเรียนรู้
3.กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.กิจกรรมห้องสมุดเคลือ่ นที่

เด็ก นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ในเขตอาเภอกระทุ่มแบน อาเภอ
เมืองฯ อาเภอบ้านแพ้ว อาเภอเมือง
ฯ 13,625 คน อาเภอกระทุ่มแบน
17,900 คน อาเภอบ้านแพ้ว 25,400
คน

6 โครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.ตาบลส่งเสริม
การอ่าน)

1. ส่งเสริมการอ่านใน กศน.ตาบล
2. จัดหาหนังสือ สือ่ การเรียนรู้ จากเงิน
งบประมาณและขอรับบริจาค
3. นาหนังสือ สือ่ การเรียนรู้ไปแจก
หมุนเวียนให้กับประชาชนผูร้ ับบริการ
ทุกกลุม่ ทุกช่วงวัย

ประชาชนทั่วไป 40 ตาบล
- อาเภอเมืองฯ 5,000 คน
- อาเภอกระทุ่มแบน 3,600 คน
- อาเภอบ้านแพ้ว 7,300 คน
รวม 15,900 คน

7 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประจาปีงบประมาณ 2563

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.การเกษตรทฤษฏีใหม่
3. การทาบัญชีครัวเรือน
4.สาธิตการทาน้าหมักชีวภาค
5.การศึกษาดูงาน
6.การทาบัญชีครัวเรือน

1.ประชาชนทั่วไป
2.ผูว้ ่างงาน
3.เจ้าหน้าที่เครือข่าย
-อาเภอเมืองฯ 216 คน
-อาเภอกระทุ่มแบน 120 คน
-อาเภอบ้านแพ้ว 144 คน
รวม 480 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

449,702

ไตรมาส 3

449,702

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

449,702

449,702

-

-

-

-

48,000

48,000

48,000

48,000

1,798,808

-

192,000

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.3

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร

ย.3

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร

ย.2

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

8 โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1.การจัดการอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับ
โรคไข้เลือดออก
2.การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
3.การจัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
4.การจัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับยาเสพติด
5.การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
- อบรมให้ความรู้ เรื่องประชาธิปไตยเรื่อง
ยาเสพติดเรื่องใช้รถใช้ถนนเรื่องโรคเอดส์
เรื่องเอดส์และ สคบ.เรื่องการป้องกัน
สาธารณภัย

1. ประชาชนทั่วไป
2. นักศึกษา
-อาเภอเมืองสมุทรสาคร 1033 คน
-อาเภอกระทุ่มแบน 434 คน
-อาเภอบ้านแพ้ว 533 คน
รวมจานวน 2,000 คน

9 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1.การส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมุทรสาคร จานวน 1,200 คน
2.การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

10 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
ให้เรียนรู้ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย
2. กิจกรรมให้คนไทยรักวัฒนธรรมการ
อ่านภาษาไทย
3.ส่งเสริมการรู้หนังสือและยกระดับ
การศึกษาให้แก่ประชาช

1. เครือข่าย มูลนิธิ ฯลฯ
2. กลุม่ ประชาชนทั่วไป
3. คนไร้สัญชาติไทย
- อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จานวน 280 คน
-อาเภอกระทุ่มแบน จานวน 95 คน
-อาเภอบ้านแพ้ว จานวน 75 คน
รวม 450 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

126,500

126,500

120,000

120,000

120,000

19,250

19,250

19,250

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

253,000

ย.1

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร

120,000

480,000

ย.5

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร

19,250

77,000

ย.1

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

11 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ 1. จัดการศึกษาวิชาชีพ 5 กลุม่ อาชีพ
ชุมชน
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพื้นที่ จังหวัด
สมุทรสาคร และในเรือนจาจังหวัด
สมุทรสาคร
2. จัดการศึกษาวิชาชีพ 5 กลุม่ อาชีพ ณ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในพื้นที่ กศน.ตาบล
3. กิจกรรมสนับสนุนสือ่ วัสดุ และอุปกรณ์
การเรียนการสอน

1.ประชาชนทั่วไป
2.ผูว้ ่างงาน
3.เจ้าหน้าที่เครือข่าย จานวน
เป้าหมาย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
อาเภอกระทุ่มแบน อาเภอบ้านแพ้ว
จานวนรวม 2,720 คน

62,600

62,600

62,600

62,600

250,400

ย.1

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร

12 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
(จัดการเรียนการสอน)

1. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ
ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
3. จัดหาหนังสือเรียน
4. จัดการเทียบระดับการศึกษา

นักศึกษาระดับประถมศึกษา
จานวน 2644 คน
- นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 1,449 คน
- นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จานวน 1,963 คน
- ปวช. จานวน - คน
รวมจานวน 3,954 คน

3,914,304

3,914,304

3,914,304

3,914,304

15,657,216

ย.1

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร

13 โครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประจาปีงบประมาณ 2562

ปรับพื้นที่การให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน
และเหมาะสม
-จัดภาพแวดล้อม/บรรยากาศภายในที่
สวยงามสะอาดตาสะดวกสบายอัน ส่งผล
ต่อการเรียนรู้
-จัดทาป้ายประกาศ/ป้ายคาขวัญ/ป้ายวัน
สาคัญๆ
-จัดหาหนังสือ สือ่ วารสาร หนังสือพิมพ์
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุด จานวน 4 แห่ง
-นักเรียน นักศึกษา กศน.
และประชาชนทั่วไป
จานวน 150,000 คน

316,975

316,975

316,975

316,975

1,267,900

ย.3

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 361

ที่

ชื่องาน/โครงการ

14 การประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
ประจาปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1.รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและ คณะกรรมการ กศน.จังหวัด
จัดทารายงานการประเมินโครงการ
สมุทรสาคร จานวน 21 คน
2.ประชุมคณะทางานเพื่อนาข้อมูลจาก
การประเมินโครงการไปใช้ปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาดาเนินโครงการต่อไป

สานักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

12,200

-

-

-

470,074

12,200

24,400

436,693

906,767

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.4

สนง.กศน.จ.
สมุทรสาคร

1 โครงการอบรมกฎหมายระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา

จัดอบรมให้ความรู้

ผูบ้ ริหารสานักงาน กศน.จังหวัด
สระแก้ว จานวน 2 คน - ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จานวน 9 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ประชาชน ตาบลละ 2 คน X ๕๙
ตาบล จานวน 118 คน - ครู กศน.
ตาบล จานวน 70 คน รวมจานวน
200 คน

-

-

206,800

-

206,800

ย.3

สนง.กศน.
จ.สระแก้ว

2 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนรู้เพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21

จัดอบรมให้ความรู้

บุคลากรสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดสระแก้ว จานวน 150 คน

-

-

87,800

-

87,800

ย.3

สนง.กศน.
จ.สระแก้ว

3 โครงการอบรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีจังหวัด
สระแก้ว

จัดอบรมให้ความรู้

ผูบ้ ริหารสานักงาน กศน.จังหวัด
สระแก้ว จานวน 2 คน - ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จานวน 9 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ประชาชน ตาบลละ 2 คน X ๕๙
ตาบล จานวน 118 คน - ครู กศน.
ตาบล จานวน 70 คน รวมจานวน
200 คน

-

-

175,474

-

175,474

ย.3

สนง.กศน.
จ.สระแก้ว
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการอบรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 2
แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา

จัดอบรมให้ความรู้

ผูบ้ ริหารสานักงาน กศน.จังหวัด
สระแก้ว จานวน 2 คน - ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จานวน 9 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน ประชาชน ตาบลละ 2 คน X ๕๙
ตาบล จานวน 118 คน - ครู กศน.
ตาบล จานวน 70 คน รวมจานวน
200 คน

-

-

-

175,473

175,473

ย.3

สนง.กศน.
จ.สระแก้ว

5 โครงการมหากรรมวิชาการเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้
กศน.จังหวัดสระแก้ว

จัดอบรมให้ความรู้

นักศึกษา กศน. ประชาชนทั่วไป
จานวน ๑,๔๐๐ คน

-

-

-

261,220

261,220

ย.3

สนง.กศน.
จ.สระแก้ว

สานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

779,880

234,180

399,600

237,500

1,651,160

1 โครงการสรุปผลการดาเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาสัย รายไตรมาส ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1. รายงานผลการดาเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (
ไตรมาส 1-3 )
2. รายงานผลการดาเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ไตรมาส 4 สรุปผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2563 และข้อควร
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข

ผูบ้ ริหาร บุคลากร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ครู
ศรช. รวม 150 คน

22,500

22,500

22,500

22,500

90,000

ย.3

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

2 โครงการสรุปผลการดาเนินงาน กศน. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาบุคลากรใน
การจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.25644

1.ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
2. ศึกษาดูงาน แลกเปลีย่ นเรียนรู้
3. สรุปผลการดาเนินงาน ปี พ.ศ.2562
4.จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
5.จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผูบ้ ริหารและบุคลากรในสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
จานวน 20 คน

90,600

-

-

-

90,600

ย.3

สนง.กศน.จ.สุโขทัย
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุม

คณะกรรมการ กศน.จังหวัดสุโขทัย
จานวน 16 คน ผูบ้ ริหาร จานวน 10
คน ผูท้ ี่เกีย่ วข้อง จานวน 9 คน รวม
35 คน

25,600

-

25,600

-

51,200

ย.6

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

4 โครงการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน กศน.

1.ประชุมชี้แจง
2.นิเทศติดตาม
3.ประเมินความพึงพอใจ
4.สรุปผลการดาเนินงาน
5.รายงานผลการดาเนินโครงการ

สถานศึกษา ทั้ง 9 แห่ง จนท.ที่
ปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี พัสดุ
แผนงาน และกศ.ต่อเนื่อง อาเภอละ
5 คน = 45 คน ครู กศน.ตาบล 86
ตาบล คณะนิเทศ จานวน 6 คน
รวมทั้งสิน้ 146 คน

-

7,500

7,500

-

15,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

52,500

-

-

-

52,500

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

5 โครงการประชุมชี้แจงจุดเน้น นโยบาย และยุทธศาสตร์ ประชุมชี้แจง
ของสานักงาน กศน.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บุคลากร สังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัย จานวน 150 คน

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัย

อบรมให้ความรู้

สถานศึกษา สังกัด สานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัย 10 แห่ง

-

22,500

-

-

22,500

ย.2

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

7 โครงการรายงานผลการดาเนินงาน DMIS ประจาปี
งบประมาณ 2563

อบรมให้ความรู้ ปฏิบัติการจริง

ผูบ้ ริหาร ครู กศน.ตาบล จนท.
แผนงาน กศน.อาเภอ ผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
รวม 109 คน

60,000

-

-

-

60,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

45,000

-

-

-

45,000

ย.2

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

8 โครงการพัฒนาและติดตามผลการจัดกิจกรรมโครงการ ติดตามการดาเนินงาน โครงการศูนย์ฝึก สถานศึกษา ทั้ง 9 แห่ง
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
อาชีพชุมชน ตามแนวทางการดาเนินงาน
ของ สานักงาน กศน.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9 โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษา รอบ 4

ระดับจังหวัด
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ทั้ง 9 แห่ง จัดทาประเมินคุณภาพภาย
ในสถานศึกษา ระดับอาเภอ
2. ประชุมชี้แจง ทบทวนการประกัน
คุณภาพภายใน
3.แต่งตัง้ คณะทางาน
4. ปฏิบัติงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
5. จัดทารายงานการประเมินตนเอง

สานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
จานวน 1 แห่ง สถานศึกษา
ทั้ง 9 แห่ง

90,000

-

-

-

90,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

10 โครงการสัมมนาครู กศน.เพื่อพัฒนางานวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.นาเสนอผลงานที่เป็น Best Practice
ของครูและบุคลากร
2.เพื่อกระตุน้ ให้ครูและบุคลากร
มีพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิด Best
Practice

บุคลากร สังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัย จานวน 120 คน

-

-

55,000

-

55,000

ย.2

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

11 โครงการแข่งขันกีฬา กศน.สุโขทัย เกมส์ ประจาปี พ.ศ. 1.แข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน กศน.
ผูบ้ ริหาร พนักงานราชการ ครู กศน.
2563
ทั้ง 9 อาเภอ
ตาบล/ครู อาสาฯ ครู ศรช. นักศึกษา
2.จัดให้มีการแข่งขันกีฬา กรีฑา และกีฬา กศน. รวม 900 คน
พื้นบ้าน

-

-

-

130,000

130,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

12 โครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และวัน
การศึกษานอกโรงเรียน ประจาปีงบประมาณ 2563

-

-

-

85,000

85,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

-

-

-

129,400

ย.4

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

-

70,000

-

70,000

ย.3

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

แสดงผลงาน

ผูบ้ ริหาร พนักงานราชการ ครูอาสาฯ
/ครู กศน.ตาบล ครู ศรช. นักศึกษา
กศน. เครือข่าย จานวน 920 คน

13 โครงการอบรมครู กศน. ด้านเพศวิถีศึกษาโรงเรียน เพื่อ 1.อบรมให้ความรู้
ขยายผลการป้องกันปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุ่น
2.ทักษะการปฏิเสธ

ครู กศน.ตาบล 86 ตาบล

14 โครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2563

ผูบ้ ริหาร พนักงานราชการ ครู
อาสา/ครู กศน.ตาบล ครู ศรช.
ผูเ้ รียน กศน. จานวน 500 คน

1.จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3.จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน

129,400
-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลยุทธ์เขียน
ข่าวเล่าเรื่อง สือสารองค์กร สานักงาน กศน.จังหวัด
สุโขทัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อบรมให้ความรู้

ผูบ้ ริหาร ผูร้ ับผิดชอบงานประชา
สัมพันธื กศน.อาเภอ รวม 53 คน

26,500

-

-

-

26,500

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

16 โครงการเพิ่มประสิทธภาพด้านการเงิน บัญชี และงาน
พัสดุ

1.ทบทวนการดดาเนินในปี งบประมาณ
2562
2.อบรมให้ความรู้

ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่ การเงิน บัญชี
และพัสดุ ทั้ง 9 อาเภอ เจ้าหน้าที่
ที่เกีย่ วข้อง รวม 46 คน

-

17,000

-

-

17,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

17 โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารภายในองค์กร

1. อบรมให้ความรู้
2. ศึกษาดูงาน

บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัด
สุโขทัย 20 คน

-

16,660

-

-

16,660

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

18 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อบรม กฎหมาย

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ครูอาสาฯ/ ครู กศน.ตาบล
ครู ศรช. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง รวม
156 คน

-

79,600

-

-

79,600

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

19 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

อบรม ฝึกสมาธิ ปฏิบัติธรรม

บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัด
สุโขทัย จานวน 50 คน

-

11,500

-

-

11,500

ย.3

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

20 โครงการ Open House สานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย การนาเสนอผลงานทางวิชาการของครู
กศน. และบุคลากรในสังกัดสานักงาน
กศน.จังหวัดสุโขทัย

บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัด
สุโขทัย จานวน 150 คน

-

-

-

120,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนงาน อบรมให้ความรู้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูบ้ ริหาร ครู อาสาฯ ครู กศน.ตาบล
ครู ศรช. ผูท้ ี่เกีย่ วข้อง จานวน 150
คน

45,000

-

-

-

45,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

22 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรม/โครงการ งาน
การศึกษาต่อเนื่อง

ผูบ้ ริหาร พนักงานราชการ ครู อาสา
ฯ /ครู กศน.ตาบล ครู ศรช.
เจ้าหน้าที่ ที่เกีย่ วข้อง จานวน 150
คน

45,000

-

-

-

45,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

ประชุม วางแนวทางการดาเนินงาน

120,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

23 โครงการวิจัยทางการศึกษา โดย ศูนย์ กศน.อาเภอ
สวรรคโลก

1.ประชุมวางแผน
2.ศึกษาสภาพปัญหา
3.ดาเนินการตามโครงการ

24 โครงการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้ โดยศูนย์ กศน.อาเภอ
สวรรคโลก

25 โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อาเภอกงไกรลาศ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย
ผูบ้ ริหาร ครู กศน.ตาบล ครู อาสาฯ
ครู ศรช. เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
จานวน 24 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5,000

-

-

-

5,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

1.กิจกรรมพัฒนาต่อยอดหลักสูตรรายวิชา ครู กศน.ตาบล จานวน 14 ตาบล
พัฒนาสือ่ การเรียนรู้
2.กิจกรรมพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน ประเมินสือ่ ประกอบ
หลักสูตร

-

20,000

-

-

20,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

อบรมพัฒนาบุคลากร AEC

บุคลากร ศูนย์ กศน.อาเภอกงไกร
ลาศ จานวน 16 คน

-

-

99,000

-

99,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

26 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. ด้านการจัด
จัดประชุมวางแผน อบรมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบ E-Learning โดย
กศน.อาเภอศรีสัชนาลัย

ผูบ้ ริหาร ครู กศน.ตาบล ครู ศรช.
จานวน 20 คน

85,700

-

-

-

85,700

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

27 โครงการธรรมาภิบาล ส่งเสริมคนดี โดย ศูนย์ กศน.
อาเภอศรีสาโรง

ประชุมวางแผน ดาเนินการอบรม
ศึกษาดูงาน รายงานผลการดาเนินงาน

บุคลากร ศูนย์ กศน.อาเภอศรีสาโรง

40,000

-

-

-

40,000

ย.3

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

28 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสูก่ ารเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดย
ศูนย์ กศน.อาเภอทุ่งเสลีย่ ม

วางแผน อบรมให้ความรู้

บุคลากร ศูนย์ กศน.อาเภอทุ่งเสลีย่ ม
10 คน

17,080

36,920

-

-

54,000

ย.3

สนง.กศน.จ.สุโขทัย

100,170

241,000

-

-

341,170

241,000

-

-

241,000

ย.6

สนง.กศน.จ.
สุพรรณบุรี

สานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ

จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ 3 รุ่น
1. ทฤษฎี 1 วัน
2. ปฏิบัติ 2 วัน

บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
ประกอบด้วย 1.ครู กศน.ตาบล/ครู
ศรช 110 คน 2.บุคลากรสาย
สนับสนุน 70 คน

-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

2 โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ครูประวัติศาตร์ชาติไทย จัดอบรมให้ความรู้ เป็นระยะเวลา 2 วัน

เป้าหมาย
ข้าราชการครู 17 คน ครู กศน.
ตาบล/ครู ศรช 110 คน ครู
อาสาสมัคร กศน. 42 คน ครูผสู้ อน
คนพิการ 20 คน รวมทั้งหมด 189
คน

สานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 โครงการ “มหกรรมวิชาการ สานักงาน กศน.จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี”

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

100,170

832,950
แข่งขันทักษะด้านวิชาการของนักศึกษา
แสดงผลงานของนักศึกษา

ครูและบุคลากร 343 คน นักศึกษา
4500 คน

-

2 โครงการอบรมจิตอาสาทาความดีหัวใจ (จิตอาสาพัฒนา 1.จัดอบรมครู
จิตอาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ ) กศน.จังหวัดสุ
2.ขยายผลสูน่ ักศึกษา
ราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ 2563

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน 19 คน
ข้าราชการครู จานวน 20 คน ครู
อาสาสมัครฯ จานวน 48 คน ครู
กศนตาบล ในสังกัด กศน.จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จานวน 143คน ครู ศรช.
ในสังกัด กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จานวน 13คน เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
จานวน 27คน รวม จานวน 270คน

-

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการทวนทวนและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง และหลักสูตรสาหรับพัฒนา หลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องและ
ผูเ้ รียน ประจาปีงบประมาณ 2563 สานักงาน กศน.
หลักสูตรพัฒนาผูเ้ รียน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี

1. ครู กศน. ตาบลและเจ้าหน้าที่
การศึกษาต่อเนื่องเจ้าหน้าที่การจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน 173 คน
2. เจ้าหน้าที่บุคลากรและผูร้ ับผิดชอบ
จานวน 12 คน รวมจานวน 185 คน

-

ไตรมาส 3

-

831,610
179,000

-

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

781,714
-

225,264

-

100,170

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.6

สนง.กศน.จ.
สุพรรณบุรี

2,035,566

4,481,840

959,516

959,516

ย.3

สนง.กศน.จ. สุ
ราษฎร์ธานี

-

179,000

ย.1

สนง.กศน.จ. สุ
ราษฎร์ธานี

-

225,264

ย.6

สนง.กศน.จ. สุ
ราษฎร์ธานี
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

4 โครงการประชุมบุคลากรสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดสุ ประชุมบุคลากร สังกัดสานักงาน กศน. ผูบ้ ริหาร และบุคลากรในสังกัด
ราษฎร์ธานี ประจาปีงบประมาณ 2563
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 12 ครั้ง ต่อปี สานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และผูท้ ี่เกีย่ วข้อง จานวน 25 คน
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลยุทธ์เขียน
ข่าวเล่างาน “สือ่ สารองค์กร กศน” สานักงาน กศน.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากลยุทธ์
เขียนข่าวเล่างาน “สือ่ สารองค์กร กศน”
1.การบรรยายเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับ
การประชาสัมพันธ์
2.การบรรยาย เรื่องการดาเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ดาเนินการ โดย สานักงาน
กศน. ที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์
3.การฝึกปฏิบัติการเขียนข่าว กศน. เพื่อ
การประชาสัมพันธ์

1. เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัด
สุราษฎร์ธานี รวม 24 คน
2. ครู กศน. ที่รับผิดชอบงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา ๆ
ละ 2 คน รวม 38 คน
3. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน
19 คน

6 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สานักงาน
กศน.ประจาปีงบประมาณ 2563

อบรมทาแผนปฏิบัติการประจา

1. ผูบ้ ริหารสานักงาน กศน.จังหวัด
สุราษฏร์ธานี จานวน 1 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

14,250

14,250

14,250

14,250

57,000

ย.6

สนง.กศน.จ. สุ
ราษฎร์ธานี

-

92,560

-

-

92,560

ย.6

สนง.กศน.จ. สุ
ราษฎร์ธานี

-

-

-

334,500

ย.6

สนง.กศน.จ. สุ
ราษฎร์ธานี

-

58,000

-

58,000

ย.3

สนง.กศน.จ. สุ
ราษฎร์ธานี

334,500

2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน
17 คน
3. ข้าราชการครู จานวน 21 คน
4. เจ้าหน้าที่ กศน. อาเภอ อาเภอละ
2 คน จานวน 38 คน
5. บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัด
สุราษฏร์ธานี จานวน 19 คน
รวม 96 คน
7 โครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ

อบรมวิทยากรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากร จานวน 120 คน
และการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

-
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

8 โครงการประชุมผูบ้ ริหารและบุคลากรที่เกีย่ วข้องสังกัด ประชุมผูบ้ ริหารและบุคลากรที่เกีย่ วข้อง
สานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจาปี
งบประมาณ 2563

เป้าหมาย
1. ผูบ้ ริหารการศึกษา และผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจานวน 19 คน
2. ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอืน่
38 ค.(2) สังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 27 คน
3. ลูกจ้างประจาสานักงาน กศน.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 4 คน
4. พนักงานราชการสานักงาน กศน.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 10 คน
5. จ้างเหมาบริการสานักงาน กศน.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 6 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

34,200

34,200

34,200

34,200

136,800

ย.6

สนง.กศน.จ. สุ
ราษฎร์ธานี

-

61,600

ย.4

สนง.กศน.จ. สุ
ราษฎร์ธานี

577,600

ย.6

สนง.กศน.จ. สุ
ราษฎร์ธานี

9 โครงการอบรมบุคลากร การดาเนินงานเทียบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน กศน.จังหวัด
สุราษฏร์ธานี ประจาปีงบประมาณ 2563

อบรมชี้เเจงคณะกรรมการเทียบระดับ
1. คณะกรรมการเทียบระดับของ
การศึกษษ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน สถานศึกษา 85 คน
เทียบระดับการศึกษาในระดับสถานศึกษา 2. บุคลากรรับผิดชอบงานเทียบ
ระดับในสถานศึกษา 34 คน
3. เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 5 คน รวม 124 คน

-

61,600

-

10 โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ สานักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจาปีงบประมาณ 2563

ประชุมสัมมนาสรุปผลการดาเนินงาน

-

-

-

บุคลากรในสังกัด สานักงาน กศน.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี จานวน 344 คน

รวมงบประมาณ

577,600
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ชื่องาน/โครงการ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการศึกษานอก
ระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สานักงาน
กศน.จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประจาปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติ บุคลากร กศน.สานักงาน กศน.
การ กศน.ตาบล พัฒนาครูด้านการจัดทา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 344 คน
แผนการการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผลิต
สือ่ การสอน เขียนโครงการและประเมิน
โครงการ พัฒนาครูด้านการทา
แบบทดสอบ

สานักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

450,000

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

450,000

450,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

450,000

1,800,000

7,012,335

-

8,478,855

-

15,491,190

ความสอดคล้อง

ย.3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กศน.จ. สุ
ราษฎร์ธานี

1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. สารวจและจัดทาฐานข้อมูลผูไ้ ม่รู้หนังสือ ประชาชนผูไ้ ม่รู้หนังสือ จานวน
2. พัฒนาหลักสูตร สือ่ แบบเรียนการ
752 คน
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
และกลุม่ เป้าหมาย
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้
กลุม่ เป้าหมายสามารถอ่านออก เขียนได้
คิดเลขเป็น

206,800

-

206,800

-

413,600

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.สุรินทร์

2 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. อบรมให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตโดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างจิตสานึกรัก
ท้องถิ่น รักชุมชน
4. การพัฒนาอาชีพ/สร้างรายได้เสริม
โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ สูงสุดหรือโดยการพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือ
ต่อยอดกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

396,400

-

396,000

-

792,400

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.สุรินทร์

ประชาชนทั่วไป จานวน 1,981 คน
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1. จัดอบรม ค่ายทักษะชีวิตให้กับ
ประชาชนทั่วไป จานวน 5,788 คน
กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ - กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้คุณลักษณะและทักษะที่จาเป็น
อย่างรอบด้าน - สุขภาพ อนามัย สุขภาพ
กายและจิต การป้องกันภัยยาเสพติด
เพศศึกษา - คุณธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ผ่านการศึกษารูปแบบต่าง ๆ
อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตัง้
ชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถ
พิเศษต่าง ๆ

332,810

-

332,810

-

665,620

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.สุรินทร์

4 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประชาชนทั่วไป จานวน 4,245 คน
ในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชน
นักปฏิบัติ และรูปแบบอืน่ ๆ ที่เหมาะสม
กับกลุม่ เป้าหมาย และบริบทของชุมชน
แต่ละพื้นที่
2. จัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุม่
เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน สร้าง
กระบวนการจิต สาธารณะ การสร้างจิต
สานึกความเป็นประชาธิปไตย การเคารพ
ในสิทธิ ฯลฯ

849,200

-

848,800

-

1,698,000

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.สุรินทร์
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (ห้องสมุดประชาชน) 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2. บริการห้องสมุดเคลือ่ นที่
3. จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับ
ชาวตลาด
4. จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสารสือ่ หนังสือ
ที่หลากหลายตามความต้องการในพื้นที่
5. บริหารจัดการบริบท สภาพแวดล้อม
ของห้องสมุดประชาชน และพัฒนา
บรรณารักษ์

นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
ผูใ้ ช้บริการห้องสมุดประชาชน
18 แห่ง จานวน 38,000 คน

776,300

-

776,300

-

1,552,600

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.สุรินทร์

6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในระดับตาบล

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ใน
กศน.ตาบล
2. จัดหาหนังสือพิมพ์ /สือ่ หนังสือ กศน.
ตาบล ที่หลากหลายสาหรับบริการใน
แหล่งเรียนรู้
3. บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค
กศน.ตาบล

ประชาชน ผูร้ ับบริการ ในพื้นที่
กศน.ตาบล 29 แห่ง จานวน
20,000 คน

395,025

-

395,025

-

790,050

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.สุรินทร์

7 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1. จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสัน้ ไม่
เกิน 30 ชั่วโมง 2. จัดกิจกรรมชั้นเรียน
วิชาชี 31 ชั่วโมงขึ้นไป 3. จัดกิจกรรม
อาชีพ 1 อาเภอ 1 อาชีพ

ประชาชนทั่วไป จานวน 8,085 คน

3,246,250

-

3,246,250

-

6,492,500
งบรายจ่ายอื่น

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.สุรินทร์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

8 โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสูช่ ุมชนใน
ระดับตาบล

1. จัดการเรียนรู้โดยใช้ชื่อเทคโนโลยีที่
ครู ก. และ ครู ข. จานวน 19 คน ครู
ทันสมัย
ค. จานวน 159 คน ขยายผลให้
2. สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล ประชาชนทั่วไป จานวน 4,770 คน
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย
4. จัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตร Digital
Literacy และ OOCC

9 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่ สารด้านอาชีพ

ประชาชนทั่วไป จานวน 1,100 คน

10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ (ความร่วมมือการ ดาเนินการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎี ประชาชนผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ จานวน
ผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ )
และภาคปฏิบัติให้กับผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
200 คน
ตามหลักสูตร 420 ชั่วโมง และ 70 ชั่วโมง

สานักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 1. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดทาคา
รับรองปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ
ประจาปี ระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับ
จังหวัด
2. กิจกรรมอบรมพนักงานราชการทุก
ตาแหน่ง
3. กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าที่จ้างเหมา
บริการทุกตาแหน่ง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

706,750

-

102,800

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

650,310

-

1,357,060
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.สุรินทร์

-

1,357,060

-

1,357,060
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.สุรินทร์

-

269,500

-

372,300

ย.3

สนง.กศน.
จ.สุรินทร์

ย.1

สนง.กศน.
จ.หนองคาย

งบรายจ่ายอื่น

1,266,255
1. ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียน จานวน 16 คน
2. ครู กศน.ตาบล จานวน 117 คน
3. พนักงานราชการจังหวัด จานวน
18 คน
4. พนักงานราชการตาแหน่ง
บรรณารักษ์ 1 คน
5. จ้างเหมาบริการ จานวน 67 คน

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

1,386,255

1,701,255

1,731,255

6,085,020

120,000

120,000

150,000

390,000

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 374

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

1. จัดทาแผนปฏิบัติการห้องสมุด
ประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชน
อาเภอ ห้องสมุดการรถไฟเพื่อประชาชน
ประจาปี
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใน
ห้องสมุดประชาชน กศน.ตาบล เป็น
ประจาทุกวัน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถ
ห้องสมุดเคลือ่ นที่ให้กับประชาชน
นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระดับตาบล
อาเภอ จังหวัด
4. พัฒนาบุคลากรผูร้ ับผิดชอบงาน
ห้องสมุดประชาชน
5. จ้างบรรณารักษ์อัตราจ้าง และ
พนักงานขับรถห้องสมุดเคลือ่ นที่
6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผล

1. กศน.ตาบล 62 แห่ง
2. กศน.อาเภอ 9 แห่ง
3. ภาคีเครือข่าย 62 แห่ง
4. ประชาชนทั่วไป นักเรียน
นักศึกษา จานวน 25,200 คน

90,000

90,000

90,000

90,000

360,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.หนองคาย

3 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตาบล

1. จัดซือ้ หนังสือพิมพ์ให้กับ กศน.ตาบล
ทั้ง 62 แห่ง วันละ 1 ฉบับ
จานวน 219 วัน
2. จัดซือ้ สือ่ ให้กับ กศน.ตาบล สร้างใหม่
3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

กศน.ตาบล 62 ตาบล

48,130

48,130

48,130

48,130

192,520

ย.4

สนง.กศน.
จ.หนองคาย
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

4 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
กระบวนการบัญชีครัวเรือน

1. มอบหมายครู กศน.ตาบล จัด
ประชาชนทั่วไป ตาบลละ 30 คน
ประชาคมคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายและ รวมเป็น 1,860 คน
ประชาชนที่สนใจเข้ารับการอบรมการทา
บัญชีครัวเรือน จานวน 10 คน/หมู่บ้าน
2. วางแผนการจัดอบรมการทาบัญชี
ครัวเรือนร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ
3. ดาเนินการตามแผนโดยครู กศน.ตาบล
1 คน รับผิดชอบ 1 หมู่บ้าน
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล
การดาเนินงาน

5 โครงการพัฒนาอาชีพในรูปแบบกลุม่ สนใจ

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
2. จัดประชาคมเพื่อทราบความต้องการ
ฝึกอาชีพของ ประชาชนในระดับตาบล
3. จัดฝึกอาชีพตามระเบียบของ
สานักงาน กศน.
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล

ประชาชนทั่วไป จานวน 1,240 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

175,500

175,500

175,500

175,500

702,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.หนองคาย

35,650

35,650

35,650

35,650

142,600

ย.2

สนง.กศน.
จ.หนองคาย
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. จัดทาแผนการสอนผูไ้ ม่รู้หนังสือ
ประชากรวัยแรงงาน 15 - 59 ปี
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับ ผูไ้ ม่รู้หนังสือ จานวน 219 คน
ประชาชนกลุม่ เป้าหมายไม่น้อยกว่า
200 ชั่วโมง
3. นิเทศ ติดตามประเมินผลและรายงาน
ผล

60,225

60,225

60,225

60,225

240,900

ย.2

สนง.กศน.
จ.หนองคาย

7 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1. จัดประชาคมเพื่อทราบความต้องการ ประชาชนทั่วไป จานวน 1,860 คน
เรียนรู้ของประชาชน
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
ให้กับบุคลากรในสังกัด
3. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
ประชาชน
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล

89,125

89,125

89,125

89,125

356,500

ย.2

สนง.กศน.
จ.หนองคาย

8 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

1.จัดประชาคมความต้องการฝึกอาชีพ
ประชาชนทั่วไป จานวน 4,960 คน
พัฒนาอาชีพของชุมชน/หมู่บ้าน
2.จัดฝึกอาชีพช่างพื้นฐานในรูปแบบชั้น
เรียนวิชาชีพ (30 – 100 ชม.)
3. จัดสอนหลักสูตรพัฒนาอาชีพให้กับ
กลุม่ อาชีพในพื้นที่
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผล

767,625

767,625

767,625

767,625

3,070,500
งบรายจ่ายอื่น

ย.2

สนง.กศน.
จ.หนองคาย
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

9 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

1. พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่ สารด้านอาชีพ สาหรับประชาชน
2. พัฒนาสือ่ ที่มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ด้านอาชีพ สาหรับประชาชน
3. จัดการอบรม/การเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ด้านอาชีพ สาหรับประชาชน

ประชาชนทั่วไป จานวน 270 คน

10 โครงการสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563

1. กิจกรรมนาเสนอผลการดาเนินงานฯ 1. ผูบ้ ริหาร จานวน 11 คน
ประจาปีงบประมาณ 2563 โดยผูบ้ ริหาร 2. ข้าราชการ จานวน 13 คน
ครู และบุคลากรที่เกีย่ วข้อง
3. ครูอาสาสมัครฯ จานวน 16 คน
4. ครู กศน.ตาบล จานวน 114 คน
5. พนักงานราชการจังหวัด
ทุกตาแหน่ง และบรรณารักษ์
จานวน 20 คน
6. ลูกจ้างประจา จานวน 2 คน
7. จ้างเหมาบริการ จานวน 65 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลาภู
1 โครงการพัฒนาเครือข่ายดิจิทัลสูป่ ระชาชน หลักสูตร
หลักสูตรการค้าออนไลน์

1.ให้ครู กศน.ตาบล เป็นวิทยากรระดับ
ตาบล ดาเนินการอบรมประชาชน
2.ขยายผลผลโดยใช้หลกสูตร Digital
literacy

1. ครู กศน.ตาบล 59 คน
2. ประชาชนทั่วไป 885 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

-

165,000

165,000

330,000
งบรายจ่ายอื่น

-

-

150,000

150,000

300,000
งบรายจ่ายอื่น

-

2,964,890

2,920,100

-

5,884,990

-

26,750

26,750

-

53,500

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กศน.
จ.หนองคาย

ย.1

สนง.กศน.
จ.หนองคาย

ย.4

สนง.กศน.
จ.หนองบัวลาภู
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

2 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และจัดการศึกษา

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารองค์กรและ 120 คน
การจัดกระบวนเรียนรู้โดยผ่านช่องทาง
Google Classroom
2. นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการใช้
งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

-

89,000

3 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. ครูอาสาสมัคร กศน. ครูผสู้ อน สารวจ ประชาชน จานวน 564 คน
ข้อมูล และจัดทาข้อมูล สารสนเทศ ผูไ้ ม่รู้
หนังสือ ผูล้ ืมหนังสือ
2. สถานศึกษามีการนาหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 มาใช้จัด
กระบวนการเรียนรู้ สาหรับผูไ้ ม่รู้หนังสือ
ผูล้ ืมหนังสือ
3. สถานศึกษาจัดหาสือ่ เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุน การจัด กระบวนการเรียนรู้ให้
มีความสอดคล้อง กับหลักสูตร และมี
ความเหมาะสมกับผูเ้ รียน
4. สถานศึกษามีการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และการ นิเทศ
ติดตามผล การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้

-

160,100

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

160,100

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

89,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.หนองบัวลาภู

-

320,200

ย.4

สนง.กศน.
จ.หนองบัวลาภู
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

4 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
ของกลุม่ เป้าหมาย
2. พัฒนารูปแบบและกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ เหมาะสมกับ
กลุม่ เป้าหมาย
3. จัดหาสือ่ อุปกรณ์ สิง่ อานวยความ
สะดวกและแหล่งเรียนรู้ใน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต
4. ประสานภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม

ประชาชน จานวน 2,686 คน

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. จัดและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ ประชาชนทั่วไป จานวน 630 คน
ความต้องการ และความจาเป็นของ
กลุม่ เป้าหมายตามสภาพบริบทชุมชนและ
สังคม
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
กลุม่ เป้าหมายโดยยึดหลักการบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบที่
หลากหลาย
3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน
ภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบต่างๆ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

104,440

104,450

-

208,890

ย.1

สนง.กศน.
จ.หนองบัวลาภู

-

252,000

252,000

-

504,000

ย.5

สนง.กศน.
จ.หนองบัวลาภู
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

6 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ 1. พัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประชาชนทั่วไป จานวน 1,576 คน
ชุมชน
การเรียนรู้ตามศาสตร์ พระราชา โดยเน้น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชนให้กับ ประชาชน
อย่างมีคุณภาพ
3. จัดหลักสูตรอบรมประชาชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริมการสร้างหมู่บ้านชุมชน
ต้นแบบ ตามศาสตร์พระราชา

-

325,200

7 โครงการความร่วมมือการผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ

-

243,800

1.ประสานความร่วมมือเครือข่าย ร่วมจัด ประชาชน 4 อาเภอ 5 กลุม่ 100 คน
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด กิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
2.จัดอบรม ให้ความรู้ตามหลักสูตรการ
ดูแลผูส้ ูงอายุเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ผูส้ ูงอายุ
3. ติดตาม ผูผ้ ่านการอบรมที่นาความรู้
ไปใช้ในการดูแลผูส้ ูงอายุและนาไป
ประกอบอาชีพได้

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

325,200

-

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

650,400

ย.1

สนง.กศน.
จ.หนองบัวลาภู

-

243,800
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.หนองบัวลาภู
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

8 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

9 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สานักงาน กศน.จังหวัด
หนองบัวลาภู

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

1.การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ประชาชนทั่วไป จานวน 240 คน
เพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ
2. การคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการฝึกอบรม
จัดทาสือ่ ประกอบารอบรม
3. กระบวนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
การจัดอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ด้านอาชีพให้กับประชาชน
4. การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม

-

1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา ประชาชนกลุม่ อาชีพ จานวน
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
3,772 คน
ตลาดและรูปแบบบรรจุผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
2. จัดกรบวนการเรียนรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในโครงการศูนย์ฝึก
3. ส่งเสริมการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
ระดับจังหวัดตลาดนัดอาชีพ และระดับ
อาเภอ และระดับชุมชน
4. จัดตัง้ แหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์เพื่อ
จาหน่าย
5. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม

-

ไตรมาส 3

-

288,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

288,000

ความสอดคล้อง

ย.3

สนง.กศน.
จ.หนองบัวลาภู

ย.2

สนง.กศน.
จ.หนองบัวลาภู

งบรายจ่ายอื่น

1,513,600

1,513,600

-

3,027,200
งบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

10 โครงการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

กิจกรรมหลัก
1.จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา,
มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
2.พัฒนาหลักสูตร การใช้หลักสูตร และ
การประเมินหลักสูตร
3.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
4.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

เป้าหมาย
จานวนนักศึกษา ประถมศึกษา
389 คน มัธยมศึกษาตอนต้น
3,264 คนมัธยมศึกษาตอนปลาย
4,264 คน รวม 7,917 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จัดสรรงบประมาณ/กากับติดตามผล
การดาเนินงาน ให้สถานศึกษาจัดการ
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประกอบด้วย
1.ค่าจัดการเรียนการสอน
2.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
3.ค่าหนังสือเรียน

1.ผูด้ ้อยโอกาส 2.ผูพ้ ลาดโอกาส 3.ผู้
ขาดโอกาส 4.ประชาชนทั่วไป
จานวน 31,644 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

250,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

250,000

-

500,000

88,614,546

44,064,643

-

44,549,903

-

35,703,956

-

35,703,956

-

ความสอดคล้อง

ย.4

71,407,912 ย.1,2,3,4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กศน.
จ.หนองบัวลาภู

สนง.กศน.
จ.อุดรธานี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

จัดสรรงบประมาณ/กากับติดตามผลการ ประชาชนทั่วไป จานวน 11,892 คน
ดาเนินงาน เพื่อให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาต่อเนื่อง คือ
1. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
4. จัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1,598,085

-

1,598,085

-

3,196,170

ย.2,4

สนง.กศน.
จ.อุดรธานี

3 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

จัดสรรงบประมาณ/กากับติดตาม
ผลการดาเนินงาน ให้สถานศึกษา
เพื่อจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
จานวน 156 ตาบล 20 อาเภอ

1,448,022

-

1,448,022

-

2,896,044

ย.3

สนง.กศน.
จ.อุดรธานี

4 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

จัดสรรงบประมาณ/กากับติดตาม
ผลการดาเนินงาน ให้สถานศึกษา
เพื่อดาเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ประชาชนทั่วไป จานวน 9,980คน

4,004,800

-

4,004,800

-

8,009,600
งบรายจ่ายอื่น

ย.2,4

สนง.กศน.
จ.อุดรธานี

5 โครงการอบรมหลักสูตรผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ

1. ประสานความร่วมมือเครือข่าย ร่วมจัด ประชาชนทั่วไป จานวน 320 คน
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
2. จัดอบรมให้ความรู้ตามหลักสูตร
การดูแลผูส้ ูงอายุ
3. ติดตามผูผ้ ่านการอบรมนาความรู้ไปใช้
ในการดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัว
4. ติดตามการดารงชีวิตของผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

616,200

-

257,000

-

873,200
งบรายจ่ายอื่น

ภารกิจ
ต่อเนื่อง

สนง.กศน.
จ.อุดรธานี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

6 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

จัดสรรงบประมาณ/กากับติดตาม
ผลการดาเนินงาน ให้สถานศึกษา
เพื่อจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ระดับตาบล

ประชาชนทั่วไป 156 ตาบล
20 อาเภอ จานวน 4,680 คน

7 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

1. พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ ประชาชนทั่วไป จานวน 750 คน
สือ่ สารด้านอาชีพ
2. การคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการฝึกอบรม
3. กระบวนการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

693,580

-

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

638,040

-

1,331,620
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.อุดรธานี

-

900,000

-

900,000
งบรายจ่ายอื่น

ย.3

สนง.กศน.
จ.อุดรธานี

4. นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรม

สานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

220,000

1 โครงการตรวจสอบภายในสานักงาน กศน.จังหวัด
อุทัยธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1. วางแผนการตรวจสอบ
2. จัดทาเครื่องมือการตรวจสอบ
3. ดาเนินการตรวจสอบตามแผน
4. สรุปผลการตรวจสอบ
5. ติตตามผลการตรวจสอบ

ผูบ้ ริหาร
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/
การเงิน บัญชี และพัสดุ
จานวน 5 คน

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
บัญชี พัสดุ ประจาปี พ.ศ.2563

จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี
และพัสดุ

ผูบ้ ริหาร
-เจ้าที่ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
-บุคลากรสานักงาน กศน.จังหวัด
อุทัยธานี จานวน 40 คน

800,000

15,000

350,000

1,385,000

-

-

15,000

-

15,000

70,000

-

-

-

70,000

ภารกิจ สนง.กศน.จ.อุดรธานี
ต่อเนื่อง

ย.6

สนง.กศน.จ.อุดรธานี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

3 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก
จัดประชุมสัมมนา

4 โครงการเตรียมความพร้อมอานวยการรับเสด็จสมเด็จ 1.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. บารุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
อาคาร

เป้าหมาย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผูบ้ ริหาร -ข้าราชการ -บุคลากรใน
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด จานวน
130 คน

-

400,000

-

-

400,000

ย.6

สนง.กศน.จ.อุดรธานี

พื้นที่สานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

-

200,000

-

-

200,000

ย.1

สนง.กศน.จ.อุดรธานี

100,000

-

100,000

-

5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

1. ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ผูบ้ ริหาร -ข้าราชการ -บุคลากร
กศน.
ทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน
2. ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี กศน. จานวน 130 คน
งบประมาณ พ.ศ.2563
3.อบรมเพื่อพัฒนาการดาเนินงาน
ด้านแผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

6 โครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจาปี
2563

1. ประชุมเตรียมความพร้อม
2. งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
ประจาปี 2563
3. กิจกรรมเสวนาวิชาการเนื่องในงาน
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
ประจาปี2563

ผูบ้ ริหาร -ข้าราชการ -บุคลากร
ในสังกัด -หัวหน้าส่วนราชการ
ภาคีเครือข่าย -นักเรียน นักศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 400 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
1 โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนู้ชุมชนในตาบล

งบประมาณรายไตรมาส

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ จานวน 11 ตาบล
ที่หลากหลายตามความต้องการ
2. จัดหาและให้บริการด้านเทคโนโลยี
สือ่ หนังสือพิมพ์ สาหรับ กศน.ตาบล

150,000

-

350,000

600,000

-

100,000

2,163,615

7,276,030

75,000

-

9,514,645

97,186

21,564

75,000

-

193,750

ภารกิจ สนง.กศน.จ.อุดรธานี
ต่อเนื่อง

ย.3

สนง.กศน.จ.อุดรธานี

ย.3

สนง.กศน.
จ.อุตรดิตถ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

2 โครงการจัดการศึกษา เพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย

1. อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ประชาชนทั่วไป ช่วงอายุ 15-59 ปี
2. การสร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 825 คน
ของชุมชน

3 โครงการความร่วมมือการผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,400

327,600

-

-

330,000

ย.2

สนง.กศน.
จ.อุตรดิตถ์

จัดอบรมผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ ร่วมกับสานักงาน อสม./ประชาชนที่มีผสู้ ูงอายุ
สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วน
ในครัวเรือนหรือประชากรวัยแรงงาน
ท้องถิ่น
ในพื้นที่ 9 อาเภอ จานวน 80 คน

77,100

25,700

-

-

102,800

ย.2

สนง.กศน.
จ.อุตรดิตถ์

4 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

จัดการศึกษาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนในรูปแบบ
1. 1 อาเภอ 1 อาชีพ
2. กิจกรรมวิชาชีพระยะสัน้
(ไม่เกิน 30 ชม)
3. กิจกรรมวิชาชีพระยะสัน้
(31 ชม.ขึ้นไป)

71,900

1,295,100

-

-

1,367,000

ย.2

สนง.กศน.
จ.อุตรดิตถ์

5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

8,400

392,400

-

-

400,800

ย.2

สนง.กศน.
จ.อุตรดิตถ์

6 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ดาเนินการจัดกิจกรรมทักษะชีวิต
10 ประการ

3,680

159,045

-

-

162,725

ย.2

สนง.กศน.
จ.อุตรดิตถ์

ประชาชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ
(67 ตาบล)
1. 1 อาเภอ 1 อาชีพ จานวน
274 คน
2. กิจกรรมวิชาชีพระยะสัน้
(ไม่เกิน 30 ชม) จานวน 824 คน
3. กิจกรรมวิชาชีพระยะสัน้
(31 ชม.ขึ้นไป) จานวน 604 คน
ประขาขนทั่วไป จานวน 1002 คน
ประชาชนช่วงอายุ 15-59 ปี
จานวน 4020 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย

ไตรมาส 1

7 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. พัฒนาหลักสูตรสาหรับผูไ้ ม่รู้หนังสือ
2. พัฒนาฐานข้อมูลผูไ้ ม่รู้หนังสือ
3. พัฒนาสือ่ สารเสริมการรู้หนังสือ
4. พัฒนาเครื่องมือประเมินการรู้หนังสือ
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม

ผูส้ ูงอายุ จานวน 1,100 คน

8 โครงการการส่งเสริมและจัดการศึกษาสาหรับ
กลุม่ เป้าหมายพิเศษ

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ผูพ้ ิการ จานวน 14 คน
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้กับกลุม่ เป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผูส้ ูงอายุ
คนพิการ ผูด้ ้อยโอกาส คนเร่ร่อน
2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัด
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพและ
ความต้องการของกลุม่ เป้าหมายพิเศษแต่
ละกลุม่

9 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร ปวช.

จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ปวช.

ประชาชนช่วงอายุ 15 -59 ปี
ปวช. จานวน 43 คน

10 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประชาชนช่วงอายุ 15 -59 ปี ประถมศึกษา จานวน 695 คน มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 2,740
คน - มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน
5,435 คน

-

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

130,900

171,600

-

-

302,500

ย.3

สนง.กศน.
จ.อุตรดิตถ์

45,000

45,000

-

-

90,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.อุตรดิตถ์

45,500

72,750

-

-

118,250

ย.3

สนง.กศน.
จ.อุตรดิตถ์

1,681,549

4,765,271

-

-

6,446,820

ย.3

สนง.กศน.
จ.อุตรดิตถ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

11 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. พัฒนาวิทยากร กศน.เพื่อการขยายผล ประชาชน จานวน 1,005 คน
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. จัดอบรมประชาชน 2 หลักสูตรได้แก่
หลักสูตร Digital Literacy และ Digital
Commerce เพื่อสร้างความพร้อมชุมชน
ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.

สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

2,242,100

-

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

1,335,000

-

-

-

3,577,100

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ย.2

สนง.กศน.
จ.อุตรดิตถ์

1 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้านอาชีพ

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารด้าน ประชาชนในพื้นที่ 280 คน
อาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน

336,000

-

-

-

336,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.อานาจเจริญ

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการจัดการเรียน
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลชุมชน

จัดอบรมให้ความรู้ 2 หลักสูตร
โดยการใช้งานผ่าน สมาร์ทโฟน
- หลักสูตร Digtal literacy
- หลักสูตร การค้าออนไลน์

571,100

-

-

-

571,100

ย.2

สนง.กศน.
จ.อานาจเจริญ

1. วิทยากร ครู ข ครู ค 65 คน
2. ประชาชนหรือนักศึกษาในตาบล
หลักสูตรละ 15 คน จานวน
2 หลักสูตร ตาบลละ 30 คน
56 ตาบล 1,680 คน เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
3. ครู ข ครู ค สามารถนาความรู้ไป
ขยายผลต่อประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ได้
4. ผูเ้ ข้าร่วมกลุม่ เป้าหมายในแต่ละ
ตาบลมีความรู้และความเข้าใจทักษะ
ในการจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ oocc
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการพัฒนา กศน.ตาบล สู่ กศน.ตาบล 4 G

1. พัฒนาครูและบุคลากรที่เกีย่ วข้องกับ ครู กศน.ตาบล 63 คน
การจัดกิจกรรมและการเรียนรู้
(ศูนย์เรียนรู้ใน กศน.ตาบล 56 แห่ง)
Good Teacher
2. พัฒนาตาบล ให้มีบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
Good Place Best Check-in
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใน กศน.ตาบล Good Activities
ใหม้มีความหลากหลาย
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม
Good Partnership

160,000

-

160,000

-

320,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.อานาจเจริญ

4 โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดกระบวนการเรียนการสอน

อบรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร
1.1 การใช้คอมพิวเตอร์และการจัดการ
ไฟล์เบื้องต้น
1.2 การใช้อินเทอร์เน็ต และ e-mail
1.3 การใช้โปรแกรมประมวลผลคา
1.4 การใช้โปรแกรมสาหรับทาตาราง
คานวณ
1.5 การใช้โปรแกรมสาหรับนาเสนอ
ข้อมูลและผลงาน
1.6 การดูแลรักษาความปลอดภัย
เครื่องคอมพิวเตอร์

ครู บุคลากรส่วนที่เกีย่ วข้อง 120 คน

100,000

-

100,000

-

200,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.อานาจเจริญ

ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร ในสังกัด
จานวนทั้งสิน้ 170 คน

200,000

-

200,000

-

400,000

ย.3

สนง.กศน.
จ.อานาจเจริญ

5 โครงการยกระดับมาตราฐานและคุณภาพการศึกษา ครู ดาเนินการตามมารตฐานและคุณภาพ
กศน.
การศึกษาตามตัวบ่งชี้ (ประกันคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย)

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน. | 390

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระ
มหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

1. ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจ ผูบ้ ริหาร กศน.อาเภอ
เกีย่ วกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
ครู กศน.ตาบล 170 คน
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ให้มีความ
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง
2.ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สาหรับผูเ้ รียน และประชาชนทั่วไป ให้
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม
3. สร้างจิตสานึกในการการรักชาติ
พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
4. ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทยตัง้ แต่
ต้นจนถึงปัจจจุบันให้ผเู้ ข้าอบรมเพื่อนาไป
ขยายผล

300,000

-

300,000

-

600,000

ย.1

สนง.กศน.
จ.อานาจเจริญ

7 โครงการชุมชนุมลูกเลือจิตอาสาทาความดี รวมใจภักดี
เทิดไท้องค์ราชัน

จัดกิกรรมค่ายชุมชนุมลูกเสือให้นักศึกษา นักศึกษา กศน. จากทุกอาเภอ
มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญ 700 คน
และประโยชนของกระบวนการลูกเสือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฐานการเรียนรู้)

250,000

-

250,000

-

500,000

ย.1

สนง.กศน.
จ.อานาจเจริญ

200,000

-

200,000

-

400,000

ย.4

สนง.กศน.
จ.อานาจเจริญ

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน. เพื่อยกระดับ จัดอบรมเชิงผปฏิบัติการสร้างความรู้
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึษา ความเข้าใจและกรบวนการจัดการเรียน
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การสอนตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

ครู กศน.ทุกตาแหน่งที่เกีย่ วข้อง
การจัดการศึกษา จานวน 120 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

9 โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดกระบวนการเรียนการสอน

กิจกรรมหลัก
อบรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติตามหลักสูตร
1.1 การใช้คอมพิวเตอร์และการจัดการ
ไฟล์เบื้องต้น
1.2 การใช้อินเทอร์เน็ต และ e-mail
1.3 การใช้โปรแกรมประมวลผลคา
1.4 การใช้โปรแกรมสาหรับทาตาราง
คานวณ
1.5 การใช้โปรแกรมสาหรับนาเสนอ
ข้อมูลและผลงาน
1.6 การดูแลรักษาความปลอดภัย
เครื่องคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
ครูและบุคลากรในสังกัด
สานักงาน กศน. 168 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

125,000

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

-

125,000

รวมงบประมาณ

ไตรมาส 4

-

250,000

ความสอดคล้อง

ย.3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.กศน.
จ.อานาจเจริญ
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กศน-กผ-03

ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน กศน.

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 4
แผน
จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

13,802,677
43,935,000
3,060,000

งบประมำณ
(บำท)

27,432
1,253
55

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน
จำนวน

งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

ไตรมำสที่ 1
แผน
จำนวน

ที่

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)





















ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

588

อื่นๆ

588

2,343

4,232







อื่นๆ



ฝึกอบรม



ฝึกอบรม

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

เทียบระดับ

105,027

พบกลุ่ม



รำยจ่ำยอืน่

37,119,530

ดำเนินงำน

อุดหนุน


87,510,000
6,120,000

ทำงไกล

67,952 คน
1,245 คน
54 คน

ดำเนินงำน

1.1 ผู้ไม่รู้หนังสือ
* 1.2 กำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร (ค่ำจ้ำงครู)
* 1.3 กำรศึกษำสำหรับเด็กเร่ร่อน (ค่ำจ้ำงครู)

หน่วยนับ

จำนวน

1 กำรศึกษำพื้นฐำน

8,086



5,121,738



24,743
1,253
54

14,737,770
43,935,000
3,060,000

5,079



3,281,345



อุดหนุน

รำยจ่ำยอืน่

พบกลุ่ม

ทำงไกล

เทียบระดับ

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)

311,149 คน



35,617,570









34,753

2,217

743,538



59,377

6,847,351

91,794

10,581,356

107,297

12,390,764

45,037

5,193,654

223,152 คน



87,324,400









16,074

1,346

1,491,962



44,932

17,350,040

63,713

25,289,360

76,182

29,891,520

33,171

13,230,680

การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
114,371 คน
2.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อชุมชนในเขตภูเขำ (ศศช.)
โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
33,235 คน



49,917,700









8,671

775

615,773



22,135

9,745,365

33,275

14,456,835

39,270

16,638,265

17,470

8,068,035



17,158,450









8,534

1,532

18,942



6,218

3,773,400

8,287

4,807,100

8,013

4,297,600

6,490

3,380,350

1,899

5,271,423

1,858

4,407,727

1,874

6,013,318

1,897

3,892,042

จำนวน

หน่วยนับ

2 กำรศึกษำต่อเนือ่ ง

2.1 กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ

2.2 กำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

2.3 กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม
ค่าย

กิจกรรม
การเรียนรู้

ส่งเสริม
การอ่าน

จัดซื้อสื่อ

ฝึกอบรม

อื่นๆ

19,793,110











2,744,220





4,455,280 คน







234,858

32,500

416,947

2,346,754



42,500

3,449,326 คน











724,891

2,067,554



555,153 คน







15,030

1,975

76,033

292,537



241,400 คน









3,322

13,246

120,365





931,259 คน













713,283





คน







249,888

1,231,117

5,540,493



45,850

849,336

ดำเนินงำน



อุดหนุน

นิทรรศการ

3.1 โครงกำรจัดสร้ำงแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล

หน่วยนับ

1,953 แห่ง

จำนวน

รำยจ่ำยอื่น

3 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย

(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สาหรับ กศน.ตาบล)

3.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
(1) ห้องสมุดประชาชน
(2) บ้านหนังสือชุมชน
(3) หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
(4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
(5) ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
รวม

9,632,418

37,797

684,868

1,013,435



1,092,770



1,147,236



1,005,887







845,616



866,148



835,975



804,710



3,350

48,572

118,069



149,770



146,947



118,764



10,451

64,524



75,004



71,911



63,124



105,445

217,825



235,369



232,972



247,027



2,259,469



2,419,061



2,435,041



2,239,512



งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 4
แผน
จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน

ไตรมำสที่ 1
แผน
จำนวน

ที่

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

รวม

682,397











-















อื่นๆ

บริการ
วิชาการ



พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้า

2,525,600

ท้องฟ้าจาลอง



กิจกรรม
การศึกษา

นิทรรศการ

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

993,360 คน

กิจกรรม
ค่าย

(1) กิจกรรมเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
(2) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
(3) กิจกรรมการศึกษา
(4) ท้องฟ้าจาลอง
(5) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
(6) บริการวิชาการ

อุดหนุน

จำนวน

หน่วยนับ

3.3 วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ (ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ)

288,661

743,992

-

19,762

663,537

22,123

908,188

18,099

746,825

16,241

630,750

-

215,565

804,800

176,255

1,252,214

155,216

1,056,125

155,562

2,378,875

81,380 คน



2,690,300





55,871

766,874 คน



6,990,700







343,000 คน



100,000









343,000





-

88,397

323,660 คน



138,400











23,660



-

81,130

770,510 คน
คน



2,612,400













630,227

-



15,057,400



682,397

55,871

607,327

343,000

23,660

630,227

-

570 คน



14,267 คน





273 แห่ง


29,802,575

3,278,784

607,327

-

258,763

771,590

195,470

115,081

248,563

58,750

123,400

81,130

123,400

80,700

200,326

434,750

303,300

583,370

893,841

2,770,479

956,652

3,887,325

889,235

-

172,110

68,750

603,183

-

120,800

80,700

120,800

172,891

653,850

161,357

592,850

681,126

3,466,835

654,720

4,326,458

ทำงไกล

เทียบระดับ

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)

ฝึกอบรม

อื่นๆ





287

283





105

84,000

198

158,000

198

158,000

69

54,000







-

-

13,147



2,936

494,675

4,236

676,425

3,265

609,585

3,270

552,660



2,333,345
23,298,400







-

-

272



123

5,031,637

149

9,361,163

34

6,018,300

-

2,887,300











1,207

6,306,600

485

2,693,220

2,730

14,366,025

385

4,250,000

ฐำนเรียนรู้/
นิทรรศกำร

ประชุม/สัมมนำ

ทำงไกล

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

พบกลุ่ม



ดำเนินงำน

รำยจ่ำยอื่น

5,737 คน



รำยจ่ำยอืน่

4.1 ศูนย์ฝึกอำชีพ “ศูนย์วงเดือน
อำคมสุรทัณฑ์” จังหวัดอุทัยธำนี
4.2 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
เพื่อแก้ปัญหำพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน
4.3 โครงกำรจัดกำรศึกษำเด็กและเยำวชนในถิ่น
ทุรกันดำร เพื่อสนองงำนตำมพระรำชดำริฯ
4.4 โครงกำรทุนกำรศึกษำเด็กสภำวะ
ยำกลำบำกในเขตพื้นที่สูงภำคเหนือ

ดำเนินงำน

อุดหนุน

4 โครงกำรอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ

-





3,204



5.1 พัฒนำหลักสูตร
5.2 พัฒนำสื่อ
5.3 พัฒนำบุคลำกร
5.4 งำนวิจัย
5.4 งำนวิจัย
(1) การศึกษาต่อเนื่อง
(2) การศึกษาตามอัธยาศัย
รวม

18 หลักสูตร
52 เรื่อง
3,675 คน
7 เรื่อง






152,600
508,278
5,715,522
716,200

-

-

33
26
1,851
2

-

-

965 คน
7,417 คน
8,382 คน





794,000
513,400

-

370
1,297

-

130

200
950

1,307,400

-

1,667

-

130

1,150

21
-

ฝึกอบรม

ชั้นเรียน

วิจัย

กำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง

อุดหนุน

หน่วยนับ

จานวน

5 งำนพัฒนำวิชำกำร (สถำบัน กศน.ภำค)

-

-

10
48
1,824
-

-

-

1
400
-

70,300
848,840
87,000

41
95
3,053
3

66,150
538,289
3,662,196
488,100

1
222
3

16,150
169,989
1,004,486
141,100

-

395
-

40

250

5,000

220
527

60,834
170,520

530
970

661,834
219,805

215
670

71,332
98,075

-

395

40

250

5,000

747

231,354

1,500

881,639

885

169,407

4

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 4
แผน
จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน

ไตรมำสที่ 1
แผน
จำนวน

ที่

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

พบกลุ่ม

ทำงไกล

เทียบระดับ

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

ฝึกอบรม

















142,867

177

177,000

267

543,000

4,448

9,057,000

1,062

















4,951

2,458

1,437,365

6,001

4,010,915

2,288

1,691,280

-

1,300,000











165

97,800

236

1,066,010

53,357,400
















11,598
194,361

19,174
76,191
60,218
1,013

17,628,904
54,148,898
53,259,689
1,194,600

19,833
83,587
65,609
19,118

17,646,921
58,100,440
57,791,364
23,036,800

889,095

730

1,615,905

อื่นๆ

รำยจ่ำยอืน่

6.1 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (กำรศึกษำนอกระบบ)
(1) สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และการ
5,951 คน 11,340,034

ดำเนินงำน

อุดหนุน

จานวน

หน่วยนับ

6 โครงกำร/กิจกรรมสำคัญตำมแผนงำน (พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)

2,149,000

ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สาหรับคนพิการ
(2) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์

10,747 คน

7,139,560

-

การเรียนสาหรับเด็ก และเยาวชนฯ

496 คน

(3) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านการ





496



-




794,536

9,711
40,578
33,575
415

-

95

136,190

พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ

6.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำทียั่งยืน

168,183,000
166,754,900





152,232





5,010,300











1,142



-

-

412

100 คน





875,000











-



-

-

-

5,260 คน
22,486 คน







4,166,000
18,782,320










-

-

1,044

1,960
2,504

260
601

1,666 คน





11,622,200







-

-

833

-

-

31,773 คน





40,455,820







-

-

3,019

4,464

861

8,821 8,019,590
33,881 24,283,370
27,843 23,951,996
7,050 8,660,600

อื่นๆ

ฝึกอบรม

2,261 คน

รำยจ่ำยอืน่

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

8,558,285
28,421,892
28,676,251
516,000

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)






508,111

เทียบระดับ

34,380,000

36,558

ทำงไกล






พบกลุ่ม






ดำเนินงำน

คน
คน
คน
คน

อุดหนุน

59,868
240,251
191,667
28,406

หน่วยนับ

- 1 อาเภอ 1 อาชีพ (รายอาเภอ)
- กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.)
- ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชม.ขั้นไป)
(2) โครงการภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

จานวน

(1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

โครงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
(1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

-

-

-

-

การปฏิบัตงิ านในจังหวัดชายแดนใต้

(2) โครงการติดตามและประสานแผน

-

-

-

การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ
(3) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
(4) โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษา

270,000
689,372

1,700
1,685

984,000
1,601,092

600
2,496

428,000
2,631,063

2,034

2,560,793

416

2,905,500

217

1,452,800

200

1,452,800

4,213

6,379,687

4,043

6,127,768

2,234

4,013,593

จังหวัดชายแดนใต้
(5) โครงการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

-

พอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

รวม

959,372

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 4
แผน
จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำย

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน

ไตรมำสที่ 1
แผน
จำนวน

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

เทียบระดับ

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)















647,300











220



56,126,740











2,023,500





20,825,925







-

-

280 คน





5,940,000







-

6,088 คน





8,393,640







-

คน
คน
คน
คน











(2) โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา

-

คน











7,111,200
3,333,400
10,444,600

647,300

อื่นๆ

5,525
621
6,146
6,767

ฝึกอบรม

ทำงไกล

(1) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแล
ผู้สูงอายุระหว่าง ศธ. และ สธ.
- หลักสูตร 70 ชั่วโมง
- หลักสูตร 420 ชั่วโมง
รวม

รำยจ่ำยอืน่






ดำเนินงำน






อุดหนุน






หน่วยนับ

พบกลุ่ม

6.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
จานวน

ที่

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

565
30
595

647,000
211,500
858,500

2,055
210
2,265

2,762,110
1,019,300
3,781,410

2,040
241
2,281

2,949,990
1,608,100
4,558,090

-

25,700

180

250,700

40

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

25,700

180

250,700

40

50,000

-

-

1,846

18,652

5,380,923

75,610

22,124,183

75,464

21,998,235

19,122

5,295,009

100

1,425

356

467,186

10,605

2,971,832

7,190

2,720,508

5,184

876,999

-

-



-

-

80

898,400

80

2,071,600

-

-

-

1,590

-

-

660

1,115,400

1,194

1,689,320

714

-

-

-

-

107,465
541
110,394
220




-

525
140
665

597,900
494,500
1,092,400

ตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมอง
ของผู้สูงอายุ
(3) โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้าง

-

-

-

-

ความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ

รวม
6,767 คน
6.4 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการศูนย์ดจิ ิทัลชุมชน
195,251 คน
6.5 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
(1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวติ
32,295 คน
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
(2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
(3) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

739,720

ส่วนที่ การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล

8

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

1. การบริหารจัดการ
แผนปฏิบั ติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน กศน. ดาเนินการภายใต้ ทิศทาง
การบริหารประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562–2565)
คาแถลงนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) เป้ าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์
การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายและจุดเน้ นของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. ที่กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ างมี คุ ณภาพ สามารถด ารงชี วิ ตที่ เหมาะสมกั บช่ วงวั ย สอดคล้ องกั บหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
และมี ทั กษะที่ จ าเป็ น ในโลกศตวรรษที่ 21” และเพื่ อให้ การด าเนิ นงานบรรลุ วิ สั ยทั ศน์ ที่ ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงาน กศน. ได้กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ไว้ดังนี้
1.1 สานั กงาน กศน. ดาเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ กับบุคลากรในสั งกัดเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. โดยจัดประชุม
ชี้แจงผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด และจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ทั้งในรูปแบบเอกสารและทางระบบออนไลน์
1.2 หน่ วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ดส านั กงาน กศน. จั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ ภายใต้ภารกิจและผลผลิ ตที่รับผิ ดชอบ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และนาแผนปฏิบั ติ
ราชการเสนอต่อสานักงาน กศน.
1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในทุกระดับ โดยการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ ที่เป็นระบบของทุ กหน่ วยงานในสั งกั ด
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 พั ฒนาระบบการประสานงานโดยจัดท า website ของส านั กงาน กศน. ที่ www.nfe.go.th
พร้อมทั้งจัดให้มีระบบแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ LINE Facebook Email เป็นต้น

2. การติดตามและประเมินผล
สานั กงาน กศน. ได้กาหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ดังนี้
2.1 กลไกการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1) กากับดูแลการดาเนินงานตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาเนินการโดยสานักงาน กศน.จังหวัด และส่วนกลาง
2) นิเทศและติดตามผลการดาเนินงาน โดยสานักงาน กศน.จังหวัด และส่วนกลาง
2.2 ช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1) หน่วยงานและสถานศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน/ไตรมาส/ภาคเรียน/ปี
2) การประเมินผลการดาเนินงาน สานักงาน กศน. กาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงาน
ทั้ งในระหว่ างการด าเนิ นงานและสิ้ นสุ ดการด าเนิ นงาน ทั้ งนี้ เพื่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจั ดการ
ตามนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจาปี
2.3 การประเมินผลการดาเนินงาน
1) หน่วยงานและสถานศึกษา นาผลการประเมินไปใช้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานสาหรับปีงบประมาณต่อไป
2) สานักงาน กศน. นาผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง และนาไปขยายผลการดาเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ภาคี เครื อข่ าย และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง น าผลการประเมิ นไปใช้ ในการพั ฒ นา
และบูรณาการการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกัน
3. การรายงานผลการดาเนินงาน
สานักงาน กศน. ได้กาหนดแนวทางการรายงานผลการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยาศั ย โดยให้ รายงานผลการด าเนิ นงานภายใต้ แผน นโยบาย ยุ ทธศาสตร์ และสถิ ติ สารสนเทศต่ าง
ตามระยะเวลา และแบบรายงานผลต่าง ดังนี้
3.1 รายงานผลการด าเนิ นงานตามประเภทของการจั ดการศึ กษา กิ จกรรม และโครงการส าคั ญ
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยให้หน่วยงานและสถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานประจาเดือน
ในภาพรวมไปยังสานักงาน กศน. ผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS) รวมถึงรายงานผลผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในวันที่ 10 นับจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ
3.2 รายงานผลการด าเนิ นงานรายไตรมาส โดยให้ หน่ วยงานและสถานศึ กษา รายงานผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและ
จุดเน้นการดาเนินงาน ของ สานักงาน กศน. เป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี)
3.3 รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301 และ สงป.302) และรายงาน
ความพึงพอใจตามตัวชี้วัด โดยสานักงาน กศน.จังหวัด รวบรวมนาส่งทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงาน กศน.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(งาน/โครงการในภาพรวม)
 หน่วยงาน

.  สถานศึกษา

.  สานักงาน กศน. (จังหวัด/กทม.)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ที่

ชื่องาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

กศน-กผ-01

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

.

เป้าหมาย
งบประมาณ
ประเภท
จานวน
งบดาเนินงาน งบรายจ่ายอื่น
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

รวม
รวมสุทธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(จาแนกตามงาน/โครงการ)
 หน่วยงาน

.  สถานศึกษา

สอดคล้องกับนโยบายสาคัญ ข้อที่

และนโยบายตามภารกิจ ข้อที่

กศน-กผ-02

.  สานักงาน กศน. (จังหวัด/กทม.)
.

งบประมาณ จานวน

บาท

 งบดาเนินงาน
ชื่องาน/โครงการ
วัตถุประสงค์

ไตรมาส 1

.

 งบรายจ่ายอื่น
ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

กิจกรรมหลัก

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย

จานวนเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – นามสกุล
- โทรศัพท์

.
.

กศน-กผ-03
ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ...........................................................................................................................................

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

จำนวน

ที่

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
แผน
แผน
แผน
แผน

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

ฝึกอบรม

อื่นๆ

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)





-

-

-

-

-

-

-

























-

-

-

-




กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)

-

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)






กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)

คน
คน

เทียบระดับ

* 1.2 กำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร (ค่ำจ้ำงครู)
* 1.3 กำรศึกษำสำหรับเด็กเร่ร่อน (ค่ำจ้ำงครู)

-

ทำงไกล



พบกลุ่ม

อุดหนุน

คน

รำยจ่ำยอื่น

หน่วยนับ

-

1.1 ผู้ไม่รู้หนังสือ

ดำเนินงำน

จำนวน

1 กำรศึกษำพื้นฐำน

-




-

-

-

-

-

-

-




-




หน่วยนับ

อุดหนุน

รำยจ่ำยอื่น

พบกลุ่ม

ทำงไกล

เทียบระดับ

ฝึกอบรม

อื่นๆ

-

คน



-









-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-









-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

การเรียนรูห้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
2.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อชุมชนในเขตภูเขำ (ศศช.)
โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา

คน



-









-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-









-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

รำยจ่ำยอื่น

นิทรรศการ

กิจกรรม
ค่าย

กิจกรรม
การเรียนรู้

ส่งเสริม
การอ่าน

จัดซื้อสื่อ

ฝึกอบรม

อื่นๆ

-











-





-

-

-

-

-

-

-

-

ดำเนินงำน

จำนวน

2 กำรศึกษำต่อเนื่อง

2.1 กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

2.2 กำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

2.3 กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 โครงกำรจัดสร้ำงแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล

แห่ง



-

คน







-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



-

คน











-

-







-



-



-



-



-

คน







-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



-

คน









-

-

-





-

-



-



-



-



ดำเนินงำน

อุดหนุน

-

จำนวน

หน่วยนับ

3 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย

(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สาหรับ กศน.ตาบล)

3.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
(1) ห้องสมุดประชาชน
(2) บ้านหนังสือชุมชน
(3) หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
(4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

งบประมำณ
(บำท)

ฝึกอบรม

อื่นๆ

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จัดซื้อสื่อ

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

กิจกรรม
การเรียนรู้

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

กิจกรรม
ค่าย

จำนวน

นิทรรศการ





-





-

-



-



-



-







-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



ท้องฟ้าจาลอง

พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้า

บริการ
วิชาการ

คน



-



-











-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-





-









-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-







-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-









-





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-











-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-













-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-

-

คน





-

แห่ง





-

คน

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

อื่นๆ

กิจกรรม
การศึกษา

-

นิทรรศการ

กิจกรรม
ค่าย

ส่งเสริม
การอ่าน

รำยจ่ำยอื่น

อุดหนุน



อุดหนุน

รวม



หน่วยนับ

(1) กิจกรรมเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
(2) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
(3) กิจกรรมการศึกษา
(4) ท้องฟ้าจาลอง
(5) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
(6) บริการวิชาการ



จำนวน

คน
(5) ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด

ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
คน
รวม

3.3 วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ (ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ)

ดำเนินงำน

งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำย

หน่วยนับ

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

จำนวน

ที่

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
แผน
แผน
แผน
แผน

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

ฝึกอบรม

อื่นๆ

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)









-

-





-

-

-

-

-

-

-

-

-







-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-







-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-













-

-

-

-

-

-

-

-

-



กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)

เทียบระดับ



ทำงไกล

-

พบกลุ่ม

4.1 ศูนย์ฝกึ อำชีพ “ศูนย์วงเดือน
อำคมสุรทัณฑ์” จังหวัดอุทัยธำนี
4.2 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง
เพื่อแก้ปัญหำพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน
4.3 โครงกำรจัดกำรศึกษำเด็กและเยำวชนในถิ่น
ทุรกันดำร เพื่อสนองงำนตำมพระรำชดำริฯ
4.4 โครงกำรทุนกำรศึกษำเด็กสภำวะ
ยำกลำบำกในเขตพื้นที่สูงภำคเหนือ

รำยจ่ำยอื่น

อุดหนุน

ดำเนินงำน

4 โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

จำนวน

ที่

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
แผน
แผน
แผน
แผน

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เรือ่ ง
คน
เรือ่ ง






-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน
คน
คน





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

กำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง

หลักสูตร

ฐำนเรียนรู้/
นิทรรศกำร

ฝึกอบรม

-

ชั้นเรียน

-

วิจัย

-

ทำงไกล

-

ประชุม/สัมมนำ

-

อุดหนุน

5.1 พัฒนำหลักสูตร
5.2 พัฒนำสื่อ
5.3 พัฒนำบุคลำกร
5.4 งำนวิจัย
5.5 งำนจัดกำรศึกษำ
(1) การศึกษาต่อเนื่อง
(2) การศึกษาตามอัธยาศัย
รวม

หน่วยนับ

จานวน

5 งำนพัฒนำวิชำกำร (สถำบัน กศน.ภำค)

รำยจ่ำยอื่น

พบกลุ่ม

ทำงไกล

เทียบระดับ

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

ฝึกอบรม

อื่นๆ













-

-

-

-

-

-

-

-

-















-

-

-

-

-

-

-

-

-

-











-



-

-

-

-

-

-

-

-

-
















-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-




-





-

-





-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พบกลุ่ม

ทำงไกล

เทียบระดับ

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

ฝึกอบรม

อื่นๆ

อุดหนุน



หน่วยนับ

6.1 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (กำรศึกษำนอกระบบ)
(1) สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และการ
คน


จานวน

ดำเนินงำน

6 โครงกำร/กิจกรรมสำคัญตำมแผนงำน (พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)

ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สาหรับคนพิการ
(2) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์

-

คน

-

คน

-



การเรียนสาหรับเด็ก และเยาวชนฯ
(3) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านการ





พัฒนา ส่งเสริม และเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ

6.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำทียั่งยืน










อุดหนุน

ดำเนินงำน

-

-

รำยจ่ำยอื่น

-

คน
คน
คน
คน

หน่วยนับ

- 1 อาเภอ 1 อาชีพ (รายอาเภอ)
- กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.)
- ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชม.ขั้นไป)
(2) โครงการภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

จานวน

(1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

จำนวน

ที่

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4
แผน
แผน
แผน
แผน

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

โครงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
-

คน





-











-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-











-



-

-

-

-

-

-

-

-

คน
คน







-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-




-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-











-















-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





-

-

-

-

-

-

-

-

-










-

คน
คน
คน
คน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
6.4 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

คน





-











-



-

-

-

-

-

-

-

-

คน

6.5 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
(1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
คน

ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
(2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
คน

ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
(3) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
คน




-











-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-







-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-



-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้
(2) โครงการติดตามและประสานแผน
การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ

(3) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
(4) โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษา
จังหวัดชายแดนใต้
(5) โครงการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
รวม
6.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
(1) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดแู ล
ผู้สูงอายุระหว่าง ศธ. และ สธ.
- หลักสูตร 70 ชั่วโมง
- หลักสูตร 420 ชั่วโมง
รวม
(2) โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา

-

-

ตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมอง
ของผู้สูงอายุ
(3) โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้าง
ความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

-

แบบเขียนโครงการของสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1)
2)
3)
4)
5)

ชื่อโครงการ
ความสอดคล้องกับนโยบาย
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ระบุชื่อโครงการที่สั้น กะทัดรัด และสื่อความหมายสาระโดยรวมของโครงการ
ระบุนโยบายที่สอดคล้องนโยบายที่....เรื่อง...................................
ระบุภมู ิหลัง/ที่มา/ความสาคัญ/หลักการ/หรือเหตุผลของโครงการ
ระบุเจตจานงในการดาเนินงานโครงการ ที่สามารถวัดและประเมินผลได้
ระบุผลผลิต (Output) ในภาพรวมของทั้งโครงการที่เป็นรูปธรรม
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
6) วิธีดาเนินการ
ระบุกิจกรรมหลักที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
Output ย่อยๆ
(กิจกรรมหลักใดมีการโอนงบประมาณให้หน่วยงานและสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ให้ระบุชื่อหน่วยงาน และสถานศึกษาให้ชัดเจนด้วย)
7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ระบุประมาณการงบประมาณจากทุกกิจกรรมของโครงการ
ตัวอย่างการคานวณงบประมาณการจัดประชุม
7.1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวนคน x ราคาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม x จานวนมื้อ
7.2) ค่าอาหารกลางวัน
จานวนคน x ราคาค่าอาหารกลางวัน x จานวนมื้อ
7.3) ค่าที่พัก
จานวนคน x ราคาค่าที่พัก x จานวนคืน
7.4) ค่าพาหนะ
7.5) ค่าเบี้ยเลี้ยง
7.6) ค่าวัสดุประกอบการประชุม
7.7) ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
7.8) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
และค่าผ่านทาง
ฯลฯ
8) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบุแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโดยจาแนกเป็นรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กิจกรรมหลัก
(ต.ค.-ธ.ค. พ.ศ. ....) (ม.ค.–มี.ค.พ.ศ. ....) (เม.ย.–มิ.ย. พ.ศ.....) (ก.ค.–ก.ย. พ.ศ. ....)
9) ผู้รับผิดชอบโครงการ
10) เครือข่าย
11) โครงการที่เกี่ยวข้อง
12) ผลลัพธ์ (Outcome)

13) ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
13.1) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินงานโครงการ
ระบุชื่อหน่วยงานที่ร่วมดาเนินงานโครงการ
ระบุชื่อโครงการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือ
ผลประโยชน์จากผลผลิต (Output) ที่มีต่อบุคคล
ชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ระบุตัวชี้วัดทีแ่ สดงผลงานเป็นรูปธรรมใน
เชิงปริมาณและหรือคุณภาพอันเกิดจากงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
13.2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลประโยชน์จากผลผลิต
ทีม่ ีต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม
14) การติดตามและประเมินผลโครงการ ระบุวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ

อักษรย่อหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
หน่วยตรวจสอบภำยใน
กลุ่มเลขำธิกำรกรม
กลุ่มกำรคลัง
กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่
กลุ่มแผนงำน
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติกำร
ศูนย์เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
กลุ่มพัฒนำระบบกำรทดสอบ
หน่วยศึกษำนิเทศก์
สถำบันกำรศึกษำทำงไกล
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ
สถำบันส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำรังสิต
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกรุงเทพมหำนคร

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอ
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขต
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยตำบล
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยแขวง
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำกำญจนบุรี
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำขอนแก่น
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำตรัง
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครรำชสีมำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครศรีธรรมรำช
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครสวรรค์
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำยะลำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำลำปำง
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสมุทรสำคร
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสระแก้ว

: สำนักงำน กศน.
: ตสน.
: กล.
: กค.
: กจ.
: กผ.
: กพ.
: กป.
: ศท.
: ศว.
: กท.
: ศน.
: สทก.
: ศกพ.
: สพร.
: ศว.รังสิต
: สำนักงำน กศน.จังหวัด
: สำนักงำน กศน.
กรุงเทพมหำนคร
: กศน.อำเภอ
: กศน.เขต
: กศน.ตำบล
: กศน.แขวง
: ศว.กำญจนบุรี
: ศว.ขอนแก่น
: ศว.ตรัง
: ศว.นครรำชสีมำ
: ศว.นครศรีธรรมรำช
: ศว.นครสวรรค์
: ศว.พระนครศรีอยุธยำ
: ศว.ยะลำ
: ศว.ลำปำง
: ศว.สมุทรสำคร
: ศว.สระแก้ว

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำอุบลรำชธำนี
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนรำธิวำส
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครพนม
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพิษณุโลก
ศูนย์วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมเพื่อกำรศึกษำร้อยเอ็ด
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำปัตตำนี
อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดน
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนเชียงรำย
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนชุมพร
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนปัตตำนี
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสระแก้ว
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนอุตรดิตถ์
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนมุกดำหำร
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสุรินทร์
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพเกษตรกรรมวัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ศูนย์ฝึกวิชำชีพจังหวัดกำญจนบุรี “สำมสงฆ์ทรงพระคุณ”
ศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์
สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคกลำง
สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคตะวันออก

54. สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
55. สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคเหนือ
56. สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคใต้
57. สถำบันกำรศึกษำและพัฒนำต่อเนือ่ งสิรินธร
58. ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง)
59. ศูนย์กำรเรียนชุมชน
60. ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ

: ศว.อุบลรำชธำนี
: ศว.นรำธิวำส
: ศว.นครพนม
: ศว.พิษณุโลก
: ศว.ร้อยเอ็ด
: ศว.ปัตตำนี
: อวท.
: ศฝช.
: ศฝช.เชียงรำย
: ศฝช.ชุมพร
: ศฝช.ปัตตำนี
: ศฝช.สระแก้ว
: ศฝช.อุตรดิตถ์
: ศฝช.มุกดำหำร
: ศฝช.สุรินทร์
: ศฝก.
: ศฝส.
: ศวอ.
: สถำบัน กศน.ภำคกลำง
: สถำบัน กศน.
ภำคตะวันออก
: สถำบัน กศน.
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
: สถำบัน กศน. ภำคเหนือ
: สถำบัน กศน.ภำคใต้
: สธ.
: ศกภ.
: ศรช.
: ศศช.

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายดิศกุล
นายณัฐพงษ์
นายทวีศักดิ์
นายธนากร

เกษมสวัสดิ์
นวลมาก
เที่ยงธรรม
ดอนเหนือ

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.

ผู้เรียบเรียงและจัดทาต้นฉบับ
นางสาวพนิตา
จาจด

กลุ่มแผนงาน

บรรณาธิการ
นางกาญจนา
นายยอดชาย

สุขประเสริฐ
ทองธีระ

ผู้อานวยการกลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน

ผู้สรุป และจัดพิมพ์
นางสาวพนิตา
นางสาวชนัญณิภา
นางสาวมะลิวัลย์

จาจด
ขาวโอภาส
สิทธิสมบูรณ์

กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน

