


 

ค ำน ำ  
    
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุง 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จัดท าขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ในหมวด 3  
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (1) ก าหนดว่า ก่อนจะด าเนินการ 
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จะต้องใช้ 
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของภารกิจ และมาตรา 16 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน  
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอ่ืน  
 ดังนั้น เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล  
(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร) นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. 
และบริบทต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของส านักงาน กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ส านักงาน กศน. ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) นี้ 
จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี  
 
 
 

             ส ำนักงำน กศน. 
 



 

สารบญั  
           
 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค 
ส่วนที่ 1  บทน ำ 1 
     - ควำมเป็นมำ 1 
              - วัตถุประสงค์ 2 
              - วิธีด ำเนินงำน 2 
              - ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  2 2 
ส่วนที่ 2  บริบทที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. 3 
              - แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 3 
              - นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562–2565) 6 
              - ค ำแถลงนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)  9 
              - เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
                เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม 
                และครอบคลุมและส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน 

15 

              - แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 16 
              - ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 20 
              - นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
                   และ “กำรศึกษำยกก ำลังสอง” 

20 

              - ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 26 
              - แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 58 
              - แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน 
                ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)  

64 

              - อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน กศน.  70 
ส่วนที่ 3  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
            ของส ำนักงำน กศน.  

71 

              - วิสัยทัศน์ 71 
              - พันธกิจ 71 
              - เป้ำประสงค์ 72 
              - จุดเน้นกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

73 



 

สารบญั (ต่อ)    
 
 
 หน้า 
              - เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด ของส ำนักงำน กศน. 81 
              - งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 82 
              - โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
                  ของส ำนักงำน กศน. 

83 

              - แผนผังควำมเชื่อมโยงแผน 3 ระดับของประเทศ สู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
                ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

86 

              - แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
                พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กับ ส ำนักงำน กศน. 

87 

              - แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ                 
                พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. (ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

88 

ส่วนที่ 4  แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)  
            ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.  

91 

ส่วนที่ 4.1  ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต  
               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

93 

ส่วนที่ 4.2  แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 
               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

95 

               - ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
                 ของส ำนักงำน กศน. 

96 

ส่วนที่ 4.3  แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพ้ืนฐำน 
               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

97 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564           
                   ของส ำนักงำน กศน. 

98 

               - ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพื้นฐำน 
                   (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
                   ของส ำนักงำน กศน. 

99 

                  - แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 99 
                       - ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ 99 
                       - ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
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สารบญั (ต่อ)   
 

 

 

 

 

 หน้า 
ส่วนที่ 4.4  แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนยุทธศำสตร์  
               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

110 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
                 ของส ำนักงำน กศน.  

111 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

113 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 
                 ศักยภำพมนุษย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

114 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

129 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

131 

ส่วนที่ 4.5  แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
               ของส ำนักงำน กศน. 

132 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
                 ของส ำนักงำน กศน. 

133 

               - ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบูรณำกำร 
                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

134 

                   - แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 134 
                   - แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมและบ ำบัดผู้ติดยำเสพติด 137 
ส่วนที่ 5  ตำรำงสรุปบัญชีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
            ของส ำนักงำน กศน. 
              - ตำรำงสรุปรำยละเอียดกลุ่มโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                                  
                ของส ำนักงำน กศน. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
                   - กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลำง 
                   - สถำนศึกษำขึ้นตรง 
                   - ส ำนักงำน กศน. จังหวัด/กทม. 
ส่วนที่ 6  กำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำม และประเมินผล ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
            ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.  
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สารบญั (ต่อ)   

 

 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก 
   ฟอร์ม กศน-กผ-01 
    ฟอร์ม กศน-กผ-02 
   ฟอร์ม กศน-กผ-03 
   ฟอร์ม กศน-กผ-04 
    ฟอร์ม กศน-กผ-05 
    อักษรย่อหน่วยงำน 
   คณะผู้จัดท ำ  



 
 

  
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
และมาตรา 16 ได้ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เห็นชอบ
แนวทางการจัดท างบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามที่ ส านักงบประมาณเสนอ เพ่ือให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 และก าหนดแผนการปฏิบัติ งานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ  
โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เบื้ องต้น (Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) นั้น 
  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 
    คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็น  
และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  จุดเน้นกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
      1. น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ  
    1.1 สืบสานศาสตร์พระราชา โดยการสร้างและพัฒนาศูนย์สาธิตและเรียนรู้ “โคก หนอง นา 
โมเดล” เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการบริหารทรัพยากรรูปแบบต่าง ๆ ทั้งดิน น้ า ลม แดด รวมถึงพืชพันธุ์ต่าง ๆ 
และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  
    1.2 จัดให้มี “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรม การพัฒนาชุมชน” เพ่ือความกินดี อยู่ดี มีงานท า  
    1.3 การสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้ งปลูกฝังผู้ เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเป็นผู้มีความพอเพียง ระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา  
ผ่านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
      2. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนที่เหมำะสมกับทุกช่วงวัย 
    2.1 ส่ งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมี งานท า ในรูปแบบ Re-Skill& Up-Skill  
และการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนผู้รับบริการ และสามารถออกใบรับรองความรู้ความสามารถเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ 
 
 



 

    2.2 ส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับประชาชน (English for All) 
    2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ การฝึกอบรมอาชีพ 
ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสมรรถนะผู้สูงวัย และหลักสูตร 
การดูแลผู้สูงวัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย 
      3. พัฒนำหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ แหล่งเรียนรู้ และรูปแบบ 
กำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  ในทุกระดับ ทุกประเภท  เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
กับทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความทันสมัย สอดคล้องและพร้อมรองรับกับบริบทสภาวะสังคมปัจจุบัน ความต้องการ 
ของผู้เรียน และสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
    3.1 พั ฒ นาระบบการเรี ยนรู้  ONIE Digital Learning Platform ที่ รองรั บ  DEEP ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และช่องทางเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ ทั้ง Online On-site และ On-air 
    3.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ อาทิ Digital Science Museum/ Digital Science 
Center/ Digital Library ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co-Learning Space) 
เพ่ือให้สามารถ “เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา” 
    3.3 พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาและสมัครฝึกอบรมแบบออนไลน์ มีระบบการเทียบโอน
ความรู้ ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) และพัฒนา/ขยายการให้บริการระบบทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) 

      4. บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม สนับสนุน และจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ให้กับประชำชนอย่ำงมีคุณภำพ 
    4.1 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ การส่งเสริมการฝึกอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์และบริบท 
ของชุมชน ส่งเสริมการตลาดและขยายช่องทางการจ าหน่ายเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. 
    4.2 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลาง 
และภูมิภาค 

      5. พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร กศน. 
    5.1 พัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy & 
Digital Skills) ให้กับบุคลากรทุกประเภททุกระดับ รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นขั้นตอน 
    5.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร กศน.และกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างานร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 



 

      6. ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและระบบบริหำรจัดกำรองค์กร ปัจจัยพ้ืนฐำนในกำรจัด
กำรศึกษำ และกำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ต่อสำธำรณะชน 
    6.1 เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ให้ส าเร็จ และปรับโครงสร้าง 
การบริหารและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เร่งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งที่มีประสิทธิภาพ 
    6.2 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการท างาน 
และข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่ทันสมัย รวดเร็ว และสามารถใช้งานทันที โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง กศน.  
เพ่ือจัดท าข้อมูล กศน. ทั้งระบบ (ONE ONIE) 
    6.3 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยรอบของหน่วยงาน
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง ให้สะอาด ปลอดภัย พร้อมให้บริการ 
    6.4 ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการ/
กิจกรรมด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ/ 
มหกรรมวิชาการ กศน. 

   กำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID - 19) ของส ำนักงำน กศน. 
    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อเดือนธันวาคม 2562 
ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของไทยในทุกระดับชั้น ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว อาทิ ก าหนดให้มี  
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
ทุกประเภท เพ่ือจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  
การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  การก าหนดให้ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ อาทิ การจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์  การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการออกอากาศทางโทรทัศน์  วิทยุ  และโซเซียลมี เดีย ต่าง ๆ  
รวมถึงการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  

    ในส่วนของส านักงาน กศน. ได้มีการพัฒนา ปรับรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการด าเนินงาน 
ในภารกิจต่อเนื่องต่าง ๆ ในสถานการณ์การใช้ชีวิตประจ าวัน และการจัดการเรียนรู้เพ่ือรองรับการชีวิตแบบปกติ 
วิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามมาตรการการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  อาทิ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท  
หากมีความจ าเป็นต้องมาพบกลุ่ม หรืออบรมสัมมนา ทางสถานศึกษาต้องมีมาตรการป้องกันที่ เข้มงวด  
มีเจลแอลกอฮอลล้างมือ ผู้รับบริการต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  
เน้นการใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 

 ภำรกิจต่อเนื่อง 
 1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ 
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 



 

 3. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์  
 5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่บริเวณชายแดน 
 6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

สรุปงบประมำณแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 
(ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต งบประมำณ 

รวมงบประมำณทั้งหมด 11,280,550,900 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 5,997,706,400 
2. แผนงำนพื้นฐำน 1,564,296,000 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,564,296,000 
       1) ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 785,124,700 
       2) ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 779,171,300 
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 3,695,593,700 

  3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,060,788,400 
  3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
       ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

514,969,200 

  3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 61,664,300 
  3.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 58,171,800 
4. แผนงำนบูรณำกำร 22,954,800 

  4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,528,200 
  4.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 2,426,600 

 โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 
 1. แผนงำนพื้นฐำน 
    1.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     1)    กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ 
     2)    โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากในเขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือ 
     3)    สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ส าหรับคนพิการ   
     4)    โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก และเยาวชน 
ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 
 



 

     5)    โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส 
     6)    โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย 
     7)    โครงการสืบสานวิชาช่างศิลป์ไทย 
     8)    โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 
     9)    โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
     10)   โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด 
     11)   โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
     12)   กิจกรรม : ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 
     13)   กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
     14)   โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 
     15)   กิจกรรม : ติวเข้มเต็มความรู้ 
     16)   กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 
     17)   กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. แผนงำนยุทธศำสตร์ 
    2.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     1)   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     1)   โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
            1.1)  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
            1.2)  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
            1.3)  โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน.  
            1.4)  โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904 
            1.5)  โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
(Thailand Knowledge Portal : TKP)  
            1.6)  ปรับปรุงนิทรรศการระบบนิเวศวิทยา  
            1.7)  นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้กลางแจ้ง Active Play ประจ าปี 2564 
            1.8)  ปรับปรุงนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือชีวิตและชุมชน 
            1.9)  นิทรรศการมหัศจรรย์โลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ  
            1.10)  โครงการส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) 
 
 



 

            1.11)  โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  
            1.12)  กิจกรรม : พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ืองานอาชีพ  
            1.13)  โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space  
            1.14)  โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่  
            1.15)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์    
     2)   โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            2.1)  โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้ 
            2.2)  โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
            2.3)  โครงการกีฬา กศน. ชายแดนใต้ เกมส์ 
            2.4)  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            2.5)  โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
    2.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     1)   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
           1.1)  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงสาธารณสุข 
           1.2)  โครงการการจัดและสง่เสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการ 
ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ 
    2.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
     1)   โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
           1.1)  โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
   3. แผนงำนบูรณำกำร 
    3.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     1)   โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
     2)   โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
     3)   โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 
    3.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
     1)   โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตส านึก 
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 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  
ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ (1) ก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ 
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และมาตรา 16  
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น “ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้วให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการ 
มิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ ส าหรับภารกิจนั้น” ทั้งนี้ เพ่ือให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบื้องต้น (Pre - Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล  
(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ  
(พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึ กษาธิการ  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร) ขึ้น  
โดยเชื่อมโยงภารกิจของชาติด้านการศึกษา และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของส านักงาน กศน. 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. ให้บรรลุผลส าเร็จ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ส่วนที่ 

1 
 



2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. 

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

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส านักงาน กศน. มีแผนปฏิบัติงานและแผนการจัดสรร/ใช้จ่ายงบประมาณ ส าหรับใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



 
 

  
 

 

บริบทที่เกี่ยวขอ้งกับส ำนักงำน กศน. ฅ 
 
 
 ส ำนักงำน กศน. ได้น ำยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนกำรปฏิ รูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ  ฉบั บที่  12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ค ำแถลงนโยบำย
รัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เป้ำหมำยที่  4 สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและครอบคลุมและส่งเสริมโอกำส 
ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 และ “กำรศึ กษำยกก ำลั งสอง” แผนปฏิ บั ติ รำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564  
ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบั ติ รำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนั กงำนปลัด 
กระทรวงศึกษำธิกำร ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560  
และบริบทต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน กศน. เพ่ือใช้ก ำหนดเป็นกรอบแนวทำง 
ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุง 
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 
  

 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
มีหลักกำรที่ส ำคัญ คือ 
   1. ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติ 
อย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข 
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดี มีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ 
   2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีส ำหรับคนไทย 
พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
อย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม  
   3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

ส่วนที่ 

2 
 

1. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 



  4 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติ 
ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
   4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่กับ 
กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5. ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโต 
จำกกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม” 
   6. ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว” 
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี 
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พ่ึงพำตนเองได้ 
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
   4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน 
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน 
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 

6. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับ 
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำ 
และสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ  ทั้งในระดับอนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และโลก 
  เป้ำหมำยรวม เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำ 
ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
   1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน
ที่ดี  ของสั งคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้ เท่ ำทันสถำนกำรณ์ 
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
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    2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง 
และเป็นธรรม 
    3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็ง 
สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบกำรผลิตและให้บริกำร
จำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ  ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ  
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ 
    4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อม สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
    5. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี สร้ำงภำพลักษณ์ดี และ  
เพ่ิมควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย 
    6. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำย อ ำนำจ
และมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
   ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ฉบับที่  12 ประกอบด้ วย  
10 ยุทธศำสตร์ โดยมีสำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. จ ำนวน 9 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  ให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดี 
ของสังคม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
มีสุขภำวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้น 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม มุ่งเน้นลดปัญหำ       
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน แก้ไขปัญหำควำมยำกจน เพ่ิม
โอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำก  ให้มีควำม
เข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน เน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพและมีเสถียรภำพ ภำคส่งออกมีกำรพัฒนำจนสำมำรถขยำยตัวและเป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น กำรลงทุนภำครัฐและเอกชน มีกำรขยำยตัว
อย่ำงต่อเนื่องและมำจำกควำมร่วมมือกันมำกขึ้น ประชำชนและผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ระบบภำษีมำกขึ้น และ 
ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจำกนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรำยสำขำ 
มีกำรเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง ภำคกำรเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้น มีกำรพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมนิเวศ กำรท่องเที่ยวสำมำรถท ำรำยได้และแข่งขันได้มำกขึ้น วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจมำกขึ้น ภำคกำรเงินมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น 
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   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้นกำร
รักษำและฟ้ืนฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำให้มี
ประสิทธิภำพ กำรสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ และลดควำมสูญเสีย 
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัย 
    ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติ เพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่ง 
และยั่งยืน เน้นในเรื่องกำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศ สังคม 
มีควำมสมำนฉันท์ ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้    
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น ประเทศ
ไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำง  ๆ
ควบคู่ไปกับกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติมี ควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัยคุกคำม ทั้งภัยคุกคำมทำงทหำรและ 
ภัยคุกคำมอ่ืน ๆ  และแผนงำนด้ำนควำมมั่นคงมีกำรบูรณำกำรสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย เร่งปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง 
กำรลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กำรปรับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และกำรลดจ ำนวนกำรด ำเนินคดี 
กับผู้มิได้กระท ำควำมผิด 
    ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์ 
จำกศักยภำพและภูมิสังคมเฉพำะของพ้ืนที่ และกำรด ำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุก เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภำค 
และจังหวัดในกำรเป็นฐำนกำรผลิตและบริกำรที่ส ำคัญ ประกอบกับกำรขยำยตัวของประชำกรในเขตเมือง   
จะเป็นโอกำสในกำรกระจำยควำมเจริญและยกระดับรำยได้ของประชำชน โดยกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่และ
มี ศั กยภำพในกำรรองรับกำรค้ ำกำรลงทุ น รวมทั้ งลดแรงกดดันจำกกำรกระจุกตั วของกำรพัฒนำ    
ในกรุงเทพฯ และภำคกลำงไปสู่ภูมิภำค นอกจำกนี้  กำรเป็นส่วนหนึ่ งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
ยังเป็นโอกำสในกำรเปิดพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน เชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำคของไทย 
กับประเทศเพ่ือนบ้ำนอีกด้วย 
 
 
 

  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ได้ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักของชำติที่เป็นกรอบทิศทำง 
กำรด ำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำมเพ่ือธ ำรงไว้ ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติ  
 
 

2. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
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   กรอบแนวคิดนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562 - 2565)    
รวม 7 กรอบแนวคิด ชุดที่ 1) ข้อกฎหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 พระรำชบัญญัติ
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2559 พระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2560 ชุดที่ 2) น้อมน ำ
ศำสตร์พระรำชำเป็นหลักกำรท ำงำนด้ำนควำมมั่นคง ชุดที่ 3) กำรให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
(Comprehensive Security) ชุดที่  4) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนระดับชำติและยุทธศำสตร์ 
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 5) ประชำรัฐ ชุดที่ 6) ควำมมั่นคงภำยในประเทศ ชุดที่ 7) กำรรักษำดุลยภำพ
สภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับนำนำประเทศ 

    วิสัยทัศน์ “มีเสถียรภำพภำยในประเทศ มีศักยภำพในกำรลดภัยข้ำมเขตพรมแดนไทย           
มีบทบำทสร้ำงสรรค์ในภูมิภำคและประชำคมโลก” 

  ภำรกิจส ำนักงำน กศน. เกี่ยวข้องนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) จ ำนวน 6 แผน ดังนี้  
    1. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ  
   เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิต  
มีส่วนร่วมและมีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง 
     ตัวชี วัด 
  (1) ระดับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีของคนในชำติ  
      (2) ระดับกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภำคประชำสังคม และประชำชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงำนด้ำนควำมมั่นคง 

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

ที่ดีงำม ควำมภูมิใจในชำติ กำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยกำรเรียนกำรสอนทั้งในระบบและนอกระบบ
สถำนศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้ำนควำมมั่นคง  

3. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบำยที่ 1 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบัน
หลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ สถำบันพระมหำกษัตริย์ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับกำรธ ำรงรักษำด้วยกำรปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่ำงสมพระเกียรติ 

ตัวชี วัด  
(1) ระดับประสิทธิภำพในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
(2) ระดับควำมเข้ำใจของทุกภำคส่วนเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. จ ำนวน 2 กลยุทธ์ ได้แก ่
(2) ส่งเสริมทุกภำคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่ำงประเทศให้ตระหนักรู้และเข้ำใจถึง

บทบำทและคุณค่ำของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในฐำนะศูนย์รวมจิตใจของชำติ รวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจถึง
หลักกำร เหตุผล และควำมจ ำเป็นในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
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 (3) น ำศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน รวมถึงขยำยผลตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้แพร่หลำยเป็นที่ประจักษ์ท้ังในและต่ำงประเทศ 
     7. แผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รองรับนโยบำย
ควำมม่ันคงแห่งชำติ นโยบำยที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
    เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข  
     ตัวชี วัด  

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

กำรกล่ำวถึงปัญหำกำรก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ในเวทีนำนำชำติ ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
แก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของรัฐบำล 

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

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

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

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

 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดลดลง และสังคมไทยมีควำมปลอดภัย
จำกยำเสพติด 

ตัวชี วัด 
(1) ระดบัควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 (2) ระดับควำมส ำเร็จของกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 
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 กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. จ ำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก ่
 (4) รณรงค์ให้ เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษ 

ของยำเสพติด เพ่ือป้องกันกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำร 
เฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชำรัฐ 

 11. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติจำกภัยทุจริต รองรับนโยบำยที่ 9 : เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต  

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำรทุจริต รวมทั้ง
ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 

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

 19. แผนกำรรักษำควำมม่ันคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบำย 
ที ่11 : รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

ตัวชี วัด 
(1) ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม 

เพ่ือเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล 
(2) ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพและสำมำรถป้องกันหรือลด

ผลกระทบต่อชุมชนจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำน
ระดับสำกลและพันธกรณีของไทย 

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

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตำมแนวทำงประชำรัฐ 
 

 

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

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

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

   5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนำเครือข่ำย
วิสำหกิจให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และ 
กำรพัฒนำเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ รวมทั้งพัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และ
สถำบันกำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและท ำธุรกิจกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มำกขึ้น อำทิ 
กำรพัฒนำยุวมัคคุเทศก์ 

   5.8 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม 
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  นโยบำยหลักที่ 6 กำรพัฒนำพื นที่เศรษฐกิจและกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 
   6.1.1 พัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกอย่ำงต่อเนื่องโดยพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ที่ทันสมัยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย พัฒนำพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหำนครกำรบิน ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ 
ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีควำมน่ำอยู่และทันสมัยระดับนำนำชำติ ยกระดับภำคกำรเกษตรให้เชื่อมโยงกับ
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม คมนำคม ดิจิทัล วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนำบุคลำกร รวมทั้ง
ทบทวนกฎระเบียบเพ่ือรองรับและส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่ำงโปร่งใสและ 
เป็นธรรม 
   6.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ และกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรส่งออกสินค้ำทำงทะเล 
ของประเทศและของภำคใต้ โดยเฉพำะกำรส่งออกไปยังเอเชียใต้พัฒนำกำรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
ฝั่งอันดำมันกับฝั่งอ่ำวไทย และพัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูปกำรเกษตรจำกทรัพยำกรในพ้ืนที่
และประเทศเพ่ือนบ้ำน รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม และกำรพัฒนำ
เมืองน่ำอยู่ 
   6.1.3 เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภำค อำทิ กำรพัฒนำเศรษฐกิจหลักเชิง
พ้ืนที่ในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ และพ้ืนที่ที่มีควำมได้เปรียบเชิงที่ตั้ง 
ที่สำมำรถพัฒนำเป็นฐำนอุตสำหกรรมในอนำคต โดยพัฒนำให้สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ 
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องในกำรยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิต 
ของประชำชนในพ้ืนที่ รวมทั้งกำรจัดกำรผลกระทบที่อำจมีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
   6.1.4 เร่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนอย่ำงต่อเนื่อง โดยสนับสนุน
และยกระดับกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่และ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนกำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
ตำมศักยภำพพ้ืนที่พัฒนำเมืองชำยแดนให้มีควำมน่ำอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรดูแลด้ำนควำมมั่นคง
และรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่และส่งเสริมให้ภำคประชำชนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  
  นโยบำยหลักที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   8.6.1 มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำร 
จัดกำรศึกษำในทุกระดับบนพ้ืนฐำนกำรสนับสนุนที่ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและศักยภำพของสถำบันกำรศึกษำ 
แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัดผลโรงเรียนและครู 
ที่สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็น รวมถึง 
จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียน
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนำช่องทำงให้ภำคเอกชน 
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   8.6.2 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอุทยำนกำรเรียนรู้
ส ำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 
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   8.6.3 ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ โดยบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยจัด
กำรศึกษำกับกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
กำรศึกษำ ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ 
ของสถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับโรงเรียน
ขนำดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ เข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรออกแบบกำรศึกษำในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน
แก้ไขปัญหำหนี้สินทำงกำรศึกษำ โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และทบทวน
รูปแบบกำรให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่เหมำะสม 
   8.6.4 พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยก ำหนดระบบที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะและ 
เพ่ิมประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ โดยมีกลไกกำรวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียนที่ชัดเจน 
ส่งเสริมเยำวชนที่มีศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ กำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
กำรจัดให้มีระบบที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ 
กำรเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงเทคโนโลยีในอนำคต 
   8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยและอุดมกำรณ์ที่ถูกต้อง 
ของคนในชำติ หลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะกำรเคำรพกฎหมำย และกติกำ 
ของสังคมเข้ำไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ให้เอ้ือต่อกำรมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ 
   8.7 จัดท ำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันและทักษะอำชีพของคนทุกช่วงวัย 
ในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็นกำรเรียน
เก็บหน่วยกิตของวิชำเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ หรือท ำงำน 
ไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพำะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสำมำรถ
พัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรศึกษำและกำรด ำรงชีวิต 
  นโยบำยหลักที่ 9 กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 
   9.4 สร้ำงหลักประกันทำงสังคม ที่ครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ กำรมีงำนท ำที่เหมำะสม
กับประชำกรทุกกลุ่ม มีกำรลงทุนทำงสังคมแบบมุ่งเป้ำหมำย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
โดยตรง จัดให้มีระบบบ ำเหน็จบ ำนำญหลังพ้นวัยท ำงำน ปฏิรูประบบภำษีให้ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงสังคม 
สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำผ่ำนกลไกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงำนทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับควำม
ปลอดภัยและมีสุขอนำมัยที่ดีในกำรท ำงำน ได้รับรำยได้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่กำรด ำรงชีพ 
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  นโยบำยหลักที่ 10 กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ำงกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน 
   10.5 แก้ไขปัญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดย
มุ่งเน้นกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก สร้ำงสังคมคำร์บอนต่ ำและปลอดฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
ก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเผำพ้ืนที่เพ่ือท ำกำรเพำะปลูกปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติทั้งระบบ และ 
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชนในกำรรับมือและปรับตัวเพ่ือลดควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ 
และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สนับสนุนกำรลงทุนในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ของภำครัฐและภำคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำย
ตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ไทยเข้ำร่วมและให้สัตยำบันไว้ 
   10.8 แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเป็นระบบ โดยเริ่มจำกกำรส่งเสริมและ 
ให้ควำมรู้ในกำรลดปริมำณขยะในภำคครัวเรือนและธุรกิจ กำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำกำรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำง  
เพ่ือลดปริมำณและต้นทุนในกำรจัดกำรขยะของเมือง และสำมำรถน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ได้โดยง่ำย รวมทั้ง
พัฒนำโรงงำนก ำจัดขยะและของเสียอันตรำยที่ได้มำตรฐำน 
  นโยบำยหลักที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   11.1 พัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่โดยพัฒนำให้ภำครัฐ 
มีขนำดที่เหมำะสม มีกำรจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมำะสมกับบริบทของประเทศ 
รวมทั้งจัดอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหน่วยงำนและภำรกิจงำนที่เปลี่ยนแปลงไป 
พัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่รัฐให้สำมำรถรองรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง และตอบสนองควำมต้องกำร 
ของประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้เกิดควำมเชื่อมโยง
สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวำงแผนกำรน ำไปปฏิบัติ กำรติดตำมประเมินผล กำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้มีมำตรฐำน
สูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น 
   11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำรที่มีควำมส ำคัญต่อกำรประกอบ
ธุรกิจและด ำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัลและสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนกำร พร้อมทั้งพัฒนำโปรแกรมออนไลน์เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้อย่ำงทันที
และทุกเวลำ 
   11.3 พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีระบบกำรวิเครำะห์ และ
แบ่งปันข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเชื่อถือได้ เพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ในระบบบริกำร
ประชำชนที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรเฉพำะตัวบุคคลมำกขึ้น 
   11.4 เปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะ โดยหน่วยงำนของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและ
เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐด้วยกันเองและระหว่ำงหน่วยงำนรัฐกับประชำชน 
เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของประเทศที่มีควำมซับซ้อน 
ปรับเปลี่ยนให้เป็นกำรท ำงำนเชิงรุก เน้นกำรยกระดับไปสู่ควำมร่วมมือกันของทุกภำคส่วนอย่ำงจริงจัง แสวงหำ
ควำมคิดริเริ่มและสร้ำงนวัตกรรม โดยมีกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและผลกระทบที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือให้สำมำรถเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลันในด้ำนต่ำง ๆ  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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   11.5 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ 
และส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรทำงควำมคิดให้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติและเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง พร้อมกับยึดมั่น 
ในหลักจริยธรรมและธรรมำภิบำล มีสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินกำร
ปรับปรุงสวัสดิภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ตลอดจนสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมผูกพันในกำรท ำงำน 
   11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 
กฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้สำมำรถ สนับสนุนและเอ้ือต่อกำรประกอบธุรกิจทั้งภำยใน 
และภำยนอกประเทศและเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำง ๆ  โดยครอบคลุมกระบวนกำรตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจ 
จนถึงกำรปิดกิจกำร พร้อมทั้ งก ำกับและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐปฏิบัติตำมและบังคับใช้กฎหมำย 
อย่ำงเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภำค เท่ำเทียม ถูกต้องตำมหลักนิติธรรม และเป็นไปตำมปฏิญญำสำกล ตลอดจน
เร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ  ของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมเชื่อมโยงกัน อย่ำงไร้รอยต่อ 
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถติดต่อรำชกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  นโยบำยหลักที่ 12 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำร
ยุติธรรม 
   12.1 แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรแก้ไข
ปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้ งเร่งสร้ำงจิตส ำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่น 
ในควำมซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
  นโยบำยเร่งด่วน 
  นโยบำยเร่งด่วนที่ 6 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต โดยต่อยอดอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยและวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
ดึงดูดกำรลงทุนของภำคเอกชนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และกำรลงทุน
ในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทันสมัย รวมทั้งวำงรำกฐำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำยในระบบ 5G ควบคู่ไปกับ 
กำรพัฒนำทักษะของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม และชุมชนในกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศและตลำดโลก 
ผ่ำนแพลตฟอร์มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกำรใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ ในกำรให้บริกำร
สำธำรณสุขและกำรศึกษำทำงไกล กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะทั้งในส่วนผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและ 
ขนำดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบกำรยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐำน 
ในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญำประดิษฐ์ในอนำคต 
  นโยบำยเร่งด่วนที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ 
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้มุ่งสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ด้ำนวิศวกรรม 
คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษำ กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกต ำบล ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำง ๆ  เพ่ือแบ่งปันองค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำค
ธุรกิจ สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกันและ 
ลดผลกระทบในเชิงสังคม ควำมปลอดภัย อำชญำกรรมทำงไซเบอร์และสำมำรถ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
ในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ และควำมสำมัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิต 
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  นโยบำยเร่งด่วนที่ 8 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร ทั้งฝ่ำยกำรเมือง และ
ฝ่ำยรำชกำรประจ ำ โดยเร่งรัดกำรด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู่ไปกับมำตรกำรทำงกฎหมำยเมื่อพบผู้กระท ำ
ผิดอย่ำงเคร่งครัด น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวัง กำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด 
และเร่งรัดด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย เมื่อพบผู้กระท ำผิดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้ภำครัฐปลอดกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน
และเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
  นโยบำยเร่งด่วนที่ 9 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื นที่ชำยแดนภำคใต้ 
โดยเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และกำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและประเทศ ทุกภูมิภำค ปรำบปรำมแหล่งผลิต
และเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด ทั้ งบริเวณชำยแดนและพ้ืนที่ภำยใน ฟ้ืนฟูดูแลรักษำผู้ เสพผ่ำนกระบวนกำร 
ทำงสำธำรณสุข สร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้ และกำรยอมรับของสังคมส ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรฟ้ืนฟูและเร่งสร้ำง
ควำมสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลัก
ในกำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ และสังคม 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ เร่งรัดกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ 
จำกควำมไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นกำรแก้ไขปัญหำภำยใน
ของประเทศด้วยกฎหมำยไทยและหลักกำรสำกล 
 
 
 
 
  
   ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ในกำรประชุมสุดยอดสหประชำชำติสมัยสำมัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอร์ก 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้ำหมำย (Goals) 169 เป้ำประสงค์ 
(Targets) มีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2558 - 2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทย 
ได้ด ำเนินกำรเพ่ือก ำหนดและจัดท ำกรอบแนวทำงตำมกลไกติดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดกลไก
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) โดยมี
นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน และคณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
   เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและครอบคลุม  
และส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน ประกอบด้วย เป้ำประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสำร
ประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ ในส่วนของประเทศไทย 
SDG 4 National Indicators วันที่ 7 - 8 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของส ำนักงำน กศน. ใน 6 เป้ำประสงค์ ดังนี้  
  เป้ำประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้ำงหลักประกันให้ชำยและหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ รวมถึงมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพในรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.3.1 อัตรำกำรเข้ำเรียนของเยำวชนและผู้ ใหญ่  ทั้งในระบบนอกระบบกำรศึกษำ  
ตัวชี้วัดหลัก ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้ 

4. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
    เป้ำหมำยท่ี 4 สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและครอบคลุม  
    และส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน 
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      4.3.1.3 จ ำนวนผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบระดับ ปวช. (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก/ 
กศน. : หน่วยสนับสนุน) 
       4.3.1.4 จ ำนวนนักศึกษำ/ผู้รับบริกำรหลักสูตรกำรอบรม (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
      เป้ำประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุข และไม่ใช้ควำม
รุนแรง กำรเป็นพลเมืองของโลก และควำมนิยมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและกำรมีส่วนร่วมของ
วัฒนธรรมต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ (i) กำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นพลเมืองโลก และ (ii) กำรจัด 
กำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมถึงควำมเสมอภำคทำงเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ควำมส ำคัญทุก
ระดับใน (a) นโยบำยกำรศึกษำของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับกำรศึกษำของครูและ (d) กำรประเมินผล
นักเรียน (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
  เป้ำประสงค์ที่ 4.A  (SDG 4.A) : สร้ำงและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรศึกษำ 
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิกำร และเพศภำวะ และให้มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปรำศจำก 
ควำมรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส ำหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีกำรเข้ำถึง (a) ไฟฟ้ำ (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน (d) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับกำรปรับให้เหมำะสม
กับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
 
 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนที่วำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
ยึดหลักส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักกำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักกำรมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) อำทิ  คุณภำพ 
ของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิดส ำคัญในกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 
 

5. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
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  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
  2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้ เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
  3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสำมัคคี  
และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
  4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง 
  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของส ำนักงำน กศน. ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
    เป้ำหมำย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
     4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 
อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำกโรคอุบัติใหม่  
ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำง 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
     เป้ำหมำย 
     1. ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็น และมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     2. สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญและ 
เป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
     3. กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิม 
ทำงเศรษฐกิจ   
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     แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำน
และกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
     3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิต 
และมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     เป้ำหมำย 
     1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ
มำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
     3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร 
ได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
     4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน และ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
     5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
     6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
     7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
     3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
     5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
     6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
     เป้ำหมำย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
     2. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมินและรำยงำนผล 
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     แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
     2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้ำหมำย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิด 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่ งเรียนรู้  และสื่ อกำรเรียนรู้ที่ ส่ งเสริมคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
     3. กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม  
และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
     1. โครงสร้ำง บทบำทและระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ มีควำมคล่องตัว ชัดเจน 
และสำมำรถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
     3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของประชำชนและพ้ืนที ่
     4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะ    
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
     5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรม 
สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
     3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
     4. ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่ ส่ งผลต่อคุณภำพ 
และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
     5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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  ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้จัดท ำขึ้น
เพ่ือให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรเสนอขอจัดสรรงบประมำณ โดยก ำหนดไว้ 6 ยุทธศำสตร์  
และรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ โดยมียุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำน กศน. ดังนี้  
      1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง  
     1.1 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
     1.2 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
   3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     3.1 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 
                              ทรพัยำกรมนุษย์ 
     3.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
     3.4 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
     4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
     4.1 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 
 

 

 
  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศนโยบำยและจุดเน้นของระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยึดเป็นกรอบกำร
ด ำเนินงำนในกำรจัดท ำแผนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพในทุกมิติ โดยใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำ  
เพ่ือมุ่งเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
   หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งมั่น
ด ำเนินกำรภำรกิจหลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ในฐำนะหน่วยงำน
เจ้ำภำพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 
ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยรัฐบำลทั้งในส่วน
นโยบำยหลักด้ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย และ
นโยบำยเร่งด่วน เรื่อง กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกำรขับเคลื่อนแผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565) รวมทั้งนโยบำย
และแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำดหวังว่ำผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง 

7.  นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
     และ “กำรศึกษำยกก ำลังสอง”   

6. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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มีคุณภำพ และมีควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น  
ในกำรเร่งรัดกำรท ำงำนภำพรวมกระทรวงให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสังคม  
และผลักดันให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและประสิทธิภำพในทุกมิติ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงก ำหนด
นโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำร โดยมุ่งปฏิรูปองค์กำรเพ่ือหลอม
รวมภำรกิจและบุคลำกร เช่น ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี  
ด้ำนกฎหมำย ฯลฯ ที่สำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพ 
รวมทั้งกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยทั้งกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึ กษำรองรับควำมเป็น
รัฐบำลดิจิทัล 
   2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรทรัพยำกร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนกำรวำงแผน
งำน/โครงกำรแบบร่วมมือและบูรณำกำร ที่สำมำรถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน                        
รวมทั้งกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ ส่งผลให้ภำคส่วนต่ำง ๆ               
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และนำนำชำติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำมำกยิ่งข้ึน 
   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร       
โดยมุ่งบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำร รวมทั้งพัฒนำสมรรถนะและควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัล 
   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม              
ถึงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ  และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21  
   จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564    
   1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    1.1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ 
    - จัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
กำรศึกษำแห่งชำติ 

 - ส่งเสริมกำรพัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถำนศึกษำ              
ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยและแตกต่ำงหลำกหลำยตำมบริบทของพื้นที่ 

- พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จำกประสบกำรณ์จริงหรือจำก
สถำนกำรณ์จ ำลองผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดกำรเรียนกำรสอนในเชิงแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มำกขึ้น 
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- พัฒนำผู้ เรียนให้มีควำมรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำร
ด ำรงชีวิตและสร้ำงอำชีพ อำทิ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภำวะและทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพ 

1.2 กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 - จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและ

ยกระดับทักษะภำษำอังกฤษ (English for All) 
 - ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย อำทิ อำชีพ 

ที่เหมำะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และหลักสูตรกำรดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์              
เพ่ือส่งเสริมประชำสัมพันธ์สินค้ำออนไลน์ระดับต ำบล 

 - ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำเพ่ือทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ ในเขต
พัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บ ชำยแดน 
และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และ
แรงงำนต่ำงด้ำว) 

  - พัฒนำครูให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมช ำนำญในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญำประดิษฐ์ และภำษำอังกฤษ รวมทั้งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือฝึกทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

    - พัฒนำครูอำชีวศึกษำที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในทำงปฏิบัติ (Hands - 
on Experience) เพ่ือให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร โดยร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำ 
ชั้นน ำของประเทศจัดหลักสูตรกำรพัฒนำแบบเข้มข้นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 ปี 

  - พัฒนำสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรกระทรวงศึกษำธิกำร  
ให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนรองรับควำมเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยจัดให้มี 
ศูนย์พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
   2. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
   - พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์
พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลักในกำรด ำเนินกำร 
   - เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถำนศึกษำ โดยเฉพำะ                    
ภัยจำกยำเสพติด อำชญำกรรมทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์  
   - ส่งเสริมให้ใช้ภำษำท้องถิ่นร่วมกับภำษำไทยเป็นสื่อจัดกำรเรียนกำรสอนในพ้ืนที่               
ที่ใช้ภำษำอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือวำงรำกฐำนให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ รวมทั้งมีทักษะ             
กำรสื่อสำรและใช้ภำษำท่ีสำมในกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีควำม
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ และยุวกำชำด 
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   3. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำผลิตก ำลังแรงงำนที่มีคุณภำพ ตำมควำมเป็น
เลิศของแต่ละสถำนศึกษำและตำมบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  
ทั้งในปัจจุบันและอนำคต  
   - สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ และจัดกำร
เรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 
   4. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

- พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้ 
- ศึกษำและปรับปรุงอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยต่อหัวในกำรจัดกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำนให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพก ำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน ำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ              

เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 
   5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สำมำรถ            
เป็นอำชีพ และสร้ำงรำยได้  
   6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 

- ปฏิรูปองค์กำรเพื่อลดควำมทับซ้อน เพิ่มประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพ                  
ของหน่วยงำนที่มีภำรกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้ำนประชำสัมพันธ์ ด้ำนต่ำงประเทศ ด้ำนเทคโนโลยี          
ด้ำนกฎหมำย เป็นต้น 

- ปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน                      
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชำชน ตลอดจนกระทรวงศึกษำธิกำรโดยรวม 

- สนับสนุนกิจกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data)  
- พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำก ำลังคนของกระทรวงศึกษำธิกำร  

ให้สอดคล้องกับกำรปฏิรูปองค์กำร  
- สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำที่มี

คุณภำพได้อย่ำงอิสระและมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กรอบแนวทำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
- จัดตั้งหน่วยงำนวำงแผนทำงกำรเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนำ

คุณภำพชีวิตบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
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- ส่งเสริมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ โดยเน้นปรับสภำพแวดล้อม 
ทั้งภำยในและภำยนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 
   กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 
    1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำนโยบำยและจุดเน้น            
เป็นกรอบแนวทำงมำใช้ในกำรวำงแผนและจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
โดยค ำนึงถึงมำตรกำร 4 ข้อ ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้แนวทำงในกำรบริหำร
งบประมำณไว้ ดังนี้  (1) งดดูงำนต่ำงประเทศ 1 ปี  ยกเว้นกรณีที่มีควำมจ ำเป็นและเป็นประโยชน์ 
ต่อกระทรวงศึกษำธิกำร (2) ลดกำรจัดอบรมสัมมนำที่มีขนำดใหญ่และใช้งบประมำณมำก (3) ยกเลิก 
กำรจัดงำน Event และ (4) ทบทวนงบประมำณที่มีควำมซ้ ำซ้อน 
    2. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยและ
จุดเน้นสู่กำรปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นประธำน ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค   และส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สป. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำรตำมล ำดับ โดยมีบทบำทภำรกิจในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผลในระดับ
นโยบำย และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมล ำดับ 
    3. กรณีมีปัญหำในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ศึกษำ วิเครำะห์
ข้อมูล และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อม
ทั้ งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรติดตำมฯ ข้ำงต้น ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรตำมล ำดับ 
    อนึ่ง ส ำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติในลักษณะงำน          
ในเชิงหน้ำที่ (Function) งำนในเชิงยุทธศำสตร์ (Agenda) และงำนในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด ำเนินกำรอยู่
ก่อน เมื่อรัฐบำลหรือกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยส ำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจำก              
ที่ก ำหนดหำกมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรนโยบำยและจุดเน้นข้ำงต้น ให้ถือเป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำร
หลัก และหน่วยงำน ที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัด ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำรด ำเนินกำรเกิดผลส ำเร็จ และ
มีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
    รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้มอบนโยบำย 
“กำรศึกษำยกก ำลังสอง : Thailand Education Eco-System” (TE2 S: กำรศึกษำที่เข้ำใจ Supply 
และตอบโจทย์ Demand) แก่หน่วยงำนในสังกัด เมื่อวันที่ 17 สิงหำคม 2563 ดังนี้ 
 
 



  25 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

     กำรศึกษำยกก ำลั งสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S) คือ 
กำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของสังคมและตลำด โดยมุ่งเน้นพัฒนำ
ศักยภำพคนสู่ควำมเป็นเลิศตำมบริบทในแบบ  ฉบับของตนเอง (เข้ำใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand)  

     ศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) เป็นศูนย์ฝึกอบรมพัฒนำวิชำชีพครูที่กระจำยทั่วประเทศและมีมำตรฐำนเดียวกัน เน้น
อบรมครูในโรงเรียนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีทักษะ ควำมรู้ที่จ ำเป็น เน้นอบรมครูอำชีวศึกษำตำม
วิชำชีพที่ตลำดต้องกำร เพ่ือท ำหน้ำที่เป็น Train the Trainer ขยำยผลพัฒนำต่อไปยังครูอ่ืน ๆ  

     แพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) เป็นแพลตฟอร์มหลักในกำรเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ เพ่ือตอบโจทย์กำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตผ่ำน www.deep.go.th โดยปลดล็อกให้ภำคเอกชนสำมำรถเข้ำมำพัฒนำเนื้อหำ เพ่ือให้มีทำงเลือกใน
กำรเรียนรู้ ที่หลำกหลำย นักเรียน ครู และผู้บริหำรทำงกำรศึกษำได้พัฒนำตนเองอยู่เสมอ เป็นช่องทำง
แห่งกำรเรียนรู้แบบ Digital Platform ที่สำมำรถแสดงพัฒนำกำรในกำรเรียนรู้ของนักเรียน ครู 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

     แ ผ น พั ฒ น ำ ร ำย บุ ค ค ล เ พ่ื อ ค ว ำม เป็ น เลิ ศ  (Excellence Individual 
Development Plan : EIDP) เพ่ือตอบโจทย์เส้นทำงควำมส ำเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง  
โดยนักเรียนมีแผนพัฒนำตนเองซึ่งจะช่วยให้ค้นพบตัวเองได้เร็ว ครูมีแผนพัฒนำทักษะ ควำมรู้ที่ช่วย
พัฒนำเรื่องกำรสอนและลดงำนเอกสำร ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ สร้ำงสภำพแวดล้อมของโรงเรียนที่เหมำะสม
และมีคุณภำพ และเตรียมควำมพร้อมไปสู่ผู้บริหำรชั้นน ำ 

     ระบบนิเวศทำงกำรศึกษำ ประกอบไปด้วย HCEC ,DEEP และ EIDP ท ำงำน
ประสำนเชื่อมโยงกัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้ำง” ทำงกำรศึกษำไทยสู่รูปโฉมใหม่ ดังนี้ 

     นักเรียนยกก ำลังสอง : เรียนเพื่อรู้ พัฒนำทักษะเพ่ือลงปฏิบัติ 

     ครูยกก ำลังสอง : เพิ่มคนเก่งมำเป็นครู พัฒนำครูในระบบ 

     ห้องเรียนยกก ำลังสอง : เรียนที่บ้ำน ถำมที่โรงเรียน  

     หลักสูตรยกก ำลังสอง : ลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ (Enabler)  

              สื่อกำรเรียนรู้ยกก ำลังสอง : เรียนผ่ำนสื่อผสมผสำน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย ได้แก่ 
On-Site : เรียนที่โรงเรียน ผ่ำนต ำรำ/ Presentation/ อุปกรณ์ทดลอง/ ธรรมชำติในชุมชน  
    Online : เรียนออนไลน์ผ่ำน DEEP ที่มีเนื้อหำหลักสูตรแกนกลำงและ
เนื้อหำจำกผู้ผลิตอิสระ และผู้สนใจด้ำนกำรศึกษำ  
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    On-Air : เรียนผ่ำนโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม 
เนื้อหำมำตรฐำน และจำกผู้ผลิตเนื้อหำเป็นเอกชน  
    On-Demand : เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ 

              โรงเรียนยกก ำลังสอง: เน้นคุณภำพ และโรงเรียนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำร เพ่ือควำมเป็นเลิศทำงภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิสำหกิจชุมชน เน้นคุณภำพของวิทยำลัย
อำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศและควำมเชี่ยวชำญที่สำมำรถตอบโจทย์ทักษะและควำมรู้ที่เพ่ิมควำมเชี่ยวชำญ
ในกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
แผนระดับ 1 : ยุทธศำสตร์ชำติ (ทั ง 6 ด้ำน)   
    1. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนควำมม่ันคง” 
      (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง  1) ประชำชนอยู่ดี กินดี และมี
ควำมสุข 2) บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
       (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนควำมมั่นคง 1) กำรรักษำควำมสงบ
ภำยในประเทศ 1.3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุขท่ีมีเสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชนส่วน
ตน 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 2.2) กำรติดตำมเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหำที่อำจอุบัติข้ึนใหม่ (ภัยคุมคำมไซเบอร์) 
       (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง ด้วย 3 กลยุทธ์ 1) ปลูกฝัง
ค่ำนิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้ำงเสถียรภำพสถำบันหลักของชำติ ตำมระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน ำเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทำงพระรำชด ำริ 2) ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และพัฒนำ
สมรรถนะกำรเรียนรู้   /วิขำชีพ ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่ เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 3) พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ (ยำเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชำติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
    2. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน”  
      (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
2) ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 
 

8. ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะมติคณะรัฐมนตรี 
    เม่ือวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
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      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 5) พัฒนำ
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 5.1) สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ วำงรำกฐำนกำรศึกษำ 
ทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยำวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญำณในกำรประกอบกำร รวมทั้ง 
สร้ำงทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นและควำมถนัดที่แตกต่ำงและหลำกหลำยของแรงงำน 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน      
ด้วยกำรส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และพัฒนำบุคลำกรวิจัยทำงกำร
ศึกษำ และพัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในพ้ืนที่และภูมิภำค 
    3. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์” (หลัก) 
      (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย ์1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21    
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ 1) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 1.2) กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมในกำรจัด กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 1.4)  กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน 
เป็นฐำน 2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 2.1) ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
2.3) ช่วงวัยแรงงำน 2.4) ช่วงวัยผู้สูงอำยุ 3) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 3.1) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21  
3.2) กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 3.3) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.6) กำรวำงพ้ืนฐำนระบบรองรับ 
กำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
       (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ ด้วย 8 กลยุทธ์ 1) พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสะเต็มศึกษำ 2) ส่งเสริม 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติ  
3) สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพและทักษะชีวิตที่เท่ำทันและสำมำรถอยู่ร่วม
ในสังคมศตวรรษที่ 21 4) สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่  5) พัฒนำทักษะ 
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศและสมรรถนะที่จ ำเป็นของผู้ เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในศตวรรษที่ 21 6) บูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้ำนระเบียบ วินัย 
คุณธรรมจริยธรรม จิตสำธำรณะ ควำมเป็นพลเมือง 7) พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำไทย ภำษำถิ่น 
(ภำษำแม่) ต่อยอดกำรเรียนรู้และกำรประกอบอำชีพ 8) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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    4. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม”  
      (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม         
1) สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 2) กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นก ำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ  4) เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงพำตนเองและกำรจัดกำรตนเองเพ่ือสร้ำงสังคม
คุณภำพ  
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 1.7) สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ  
2) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนกำรพัฒนำพ้ืนที่
บนฐำนข้อมูลควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยำยเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ชุมชนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ และบทบำทสถำนศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนำพื้นที่และชุมชน
ท้องถิ่น 4) กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงพำตนเองและกำรจัดกำรตนเอง  
4.1) ส่งเสริมกำรปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรวำงแผนชีวิต สุขภำพ 
ครอบครัว กำรเงินและอำชีพ โดยใช้ข้อมูลควำมรู้และกำรยกระดับกำรเรียนรู้ของครัวเรือน 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค        
ทำงสังคมด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 1) เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำ     
ตำมอัธยำศัย ให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
และกลุ่มเป้ำหมำย 2) ส่งเสริม พัฒนำโปรแกรมประยุกต์และสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัลออนไลน์ 
แบบเปิดที่เหมำะสมและหลำกหลำย สะดวกทุกที่ ทุกเวลำต่อกำรเข้ำถึงและพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตร                 
ต่อสิ่งแวดล้อม 4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม      
และวัฒนธรรมบนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 6.1) ส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักในกำร
จัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
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    6. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ”  
      (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 1) ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2) ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง  3) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ   1) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส1.2) ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มำประยุกต์ใช้ 2) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยง 
กำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ 2.1) ใช้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นกลไกขับเคลื่อน
พัฒนำประเทศ 3) ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 3.1) ภำครัฐมีขนำดเหมำะสม 4) ภำครัฐมีควำมทันสมัย 4.2) พัฒนำปรับระบบ
วิธีปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย 5) บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก  
มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ 5.1) ภำครัฐ   มีกำรบริหำรก ำลังคนที่มีควำมคล่องตัว  
ยึดระบบคุณธรรม 5.2) บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน มีคุณธรรม และมีกำรพัฒนำ 
ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 6) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.2) บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และควำมซื่อสัตย์สุจริต 7) กฎหมำยมีควำมสอดคล้อง
เหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 7.1) ภำครัฐจัดให้มีกฎหมำยสอดคล้องเหมำะสมกับ 
บริบทต่ำง ๆ 
    (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำร ภำครัฐ ด้วยกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ 
ในกำรบริหำรรำชกำร /บริกำรประชำชน 2) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมูลกลำง 
ด้ำนกำรศึกษำให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อกำรใช้งำน 3) สร้ำงและพัฒนำกลไกกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำค
ส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง
และเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้มีควำม
ยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะองค์กร  
6) พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง  
และติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงกำรทุจริต 7) พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน
และบุคลำกรกำรศึกษำอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 
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   17.2 แผนระดับ 2  
    17.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
      (1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น “กำรพัฒนำกำรเรียนรู้” (หลัก)  
       (1.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรพัฒนำกำรเรียนรู้”     
          - เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มี คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน        
มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน      
ได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย ผู้ เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
       (1.2) แผนย่อยที่  3.1 “กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21” 
           - แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่ 21 1.1) 
พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐำนควำมรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยำกำร 1.2) พัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำ รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนำทักษะ
ส ำหรับศตวรรษที่ 21 1.3) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะ
ด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิต 1.4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ของตนได้ 
2) เปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 2.1) วำงแผนพัฒนำและปรับบทบำท “ครูยุคใหม่”  
ให้เป็น “ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้” 2.2) ปรับระบบกำรพัฒนำครู ตั้งแต่กำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถ
สูงเข้ำมำเป็นครู 2.3) ส่งเสริมระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง
เงินเดือน สำยอำชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 3) เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำร ศึกษำในทุก
ระดับ ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูปโครงสร้ำงองค์กรด้ำนกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 3.2) จัดให้มีมำตรฐำนขั้น
ต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ 3.3) ปรับปรุงโครงสร้ำง กำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและเพ่ิมคุณภำพ
กำรศึกษำ 3.4) เพ่ิมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ 4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 4.1) จัดให้มีระบบกำรศึกษำและระบบฝึกอบรมบนฐำนสมรรถนะที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่น  
4.4) พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำในทุกระดับ 
ทุกประเภทกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 4.5) พัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้ดิจิทัล
ที่มีคุณภำพที่นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง 
          - เป้ำหมำย คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะ  
กำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
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          - กำรบรรลุเป้ำหมำย 1) พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยบูรณำกำรองค์
ควำมรู้แบบสะเต็มศึกษำ 2) สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต
ที่เท่ำทันและสำมำรถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 3) สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่  
4) พัฒนำ สมรรถนะที่จ ำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 2 
      (2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น “ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต”    
       (2.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต”  
          - เป้ำหมำย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
สมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำยสติปัญญำและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย คนทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล  
โดยสร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพและทักษะชีวิตที่เท่ำทันและสำมำรถ 
อยู่ร่วม ในสังคมศตวรรษที่ 21 
       (2.2) แผนย่อยที่ 3.2 “กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย” 
          - แนวทำงพัฒนำ 3) จัดให้มีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มี พัฒนำกำร 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้ำน 
          - เป้ำหมำย เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ  มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรที่มีคุณภำพมำกข้ึน 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย ปรับปรุงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ในมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก ประกอบด้วย 1) พัฒนำกำร 
ด้ำนร่ำงกำย 2) พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ 3) พัฒนำกำรด้ำนสังคม 4) พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
       (2.3) แผนย่อยที่ 3.3 “กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น” 
          - แนวทำงพัฒนำ 1) พัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
          - เป้ำหมำย วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถ 
ในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
          - กำรบรรลุ เป้ำหมำย พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้และทักษะอำชีพ 
แก่ผู้เรียนให้สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
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       (2.4) แผนย่อยที่ 3.4 “กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน” 
          - แนวทำงพัฒนำ 1) ยกระดับศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะของคน
ในช่วงวัยท ำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำน สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
          - เป้ำหมำย 1) แรงงำนมีศักยภำพในกำรเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อำชีพสูง 
ตระหนักในควำมส ำคัญ ที่จะพัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตำมพลวัต       
ของโครงสร้ำงอำชีพ และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพ่ิมข้ึน 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย ยกระดับศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะของคน
ในช่วงวัยท ำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล  
       (2.5) แผนย่อยที่ 3.5 “กำรส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ” 
          - แนวทำงพัฒนำ 1) ส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุให้พ่ึงพำตนเองได้ทำง
เศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
          - เป้ำหมำย ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมมั่นคงในชีวิต มีทักษะกำร
ด ำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนำ  ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้ำง มูลค่ำเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
        - กำรบรรลุเป้ำหมำย ส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุให้พ่ึงพำตนเองได้ทำง
เศรษฐกจิ 
      (3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น “กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม”  
       (3.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม”   
          - เป้ำหมำย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม และมีควำม
รัก และภูมิใจ ในควำมเป็นไทยมำกขึ้น น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน กำรด ำรงชีวิต 
สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศมำกขึ้น 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำเอกชน และกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
       (3.2) แผนย่อยที่  3.1 “กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำง จิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี” 
          - แนวทำงพัฒนำ 2) บูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในและนอกสถำนศึกษำ จัดให้มี กำรเรียน 
กำรสอนตำมพระรำชด ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำ ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำม
ตระหนักรู้ และกำรมีส่วนร่วมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ 4) ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ส่งเสริมชุมชนให้เป็น
ฐำนกำรสร้ำงวิถีชีวิตพอเพียง 
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          - เป้ำหมำย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุกมิติตำม
มำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำ คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมดีข้ึน 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย บูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงหลัก
คิด และทัศนคติที่ถูกต้องด้ำนระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสำธำรณะ ควำมเป็นพลเมือง ส่งเสริม
กิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมี
ส่วนร่วม 
      (4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น “ควำมมั่นคง”  
       (4.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “ควำมมั่นคง”  
          - เป้ำหมำยที่ 2 ประชำชนอยู่ด ีกินดีและมีควำมสุขดีข้ึน  
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะกำร
เรียนรู้  ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในแต่ละบริบท 
       (4.2) แผนย่อย 3.1 รักษำควำมสงบภำยในประเทศ  
          - แนวทำงพัฒนำ 2) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้ำง 
ควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของสถำบันหลักของชำติ รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรักและภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทย 
และชำติไทย ผ่ำนทำงกลไกต่ำง ๆ รวมถึงกำรศึกษำประวัติศำสตร์ในเชิงสร้ำงสรรค์ น้อมน ำและเผยแพร่ 
ศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทำงพระรำชด ำริต่ำง ๆ ให้เกิดควำม
เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้และน ำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่ำงกว้ำงขวำง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและ 
พระรำชกรณียกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ 
          - เป้ำหมำยที่ 2) คนไทยมีควำมจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ำรงรักษำไว้
ซึ่งสถำบันหลักของชำติ สถำบันศำสนำเป็นที่เคำรพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
          - กำรบรรลุ เป้ ำหมำย  1) ปลูกฝั งค่ ำนิยมและหลักคิดที่ ถูกต้อง  
เพ่ือเสริมสร้ำงเสถียรภำพสถำบันหลักของชำติ ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 2) ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และพัฒนำสมรรถนะกำรเรียนรู้  
/วิขำชีพ ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ 
ตำมตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว)  
       (4.3) แผนย่อย 3.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำม
มั่นคง (ยำเสพติด, ไซเบอร์, ควำมไม่สงบ จชต.)        
          - แนวทำงพัฒนำ 1) ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 2) ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 9) ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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          - เป้ำหมำยที่ 1) ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหำยำ
เสพติดควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ ฯลฯ ได้รับกำรแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบริหำร
และพัฒนำประเทศ 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดหรือภัยคุกคำมรูปแบบใหม่  
      (5) แผนแม่บทที่ 6 ประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ”  
       (5.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ”  
          - เป้ำหมำยที่ 1) ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น เกิด
ศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภำคของประเทศ เพ่ือกระจำยควำมเจริญทำงด้ำน
เศรษฐกิจและสังคม  
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        
มีสมรรถนะที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันของประเทศ   
       (5.2) แผนย่อย 3.1 กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ   
          - แนวทำงพัฒนำ 2) พัฒนำเมืองขนำดกลำง 2.1) พัฒนำเมืองขนำดกลำงทำง
เศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีควำมน่ำอยู่ 2.1 (4) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงสังคมให้สำมำรถยกระดับ
คุณภำพชีวิตและส่งเสริมศักยภำพของประชำชนอย่ำงเต็มรูปแบบ          
          - เป้ำหมำย เมืองในพื้นที่เป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือกระจำยควำม
เจริญและลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย พัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือตรงกับควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน ในพ้ืนที่และภูมิภำค (อำทิ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม ท่องเที่ยว พ้ืนที่เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ) 
      (6) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น “ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม”  
   (6.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม”  
      - เป้ำหมำย คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้น 
    - กำรบรรลุ เป้ำหมำย ผู้ เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำคด้วยรูปแบบหลำกหลำย  
   (6.2) แผนย่อย 3.1 กำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพ้ืนฐำนและหลักประกันทำง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภำพ      
      - แนวทำงพัฒนำ 1) ขยำยฐำนควำมคุ้มครองทำงสังคม โดยกำรจัด
โครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคม ส ำหรับผู้ด้อยโอกำสและคนยำกจนให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนของ
ภำครัฐได้อย่ำงมีคุณภำพ 2) สร้ำงหลักประกันสวัสดิกำรส ำหรับแรงงำน โดยส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ
ทักษะแรงงำนให้สำมำรถประกอบอำชีพและมีรำยได้ตำมศักยภำพ รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรจ้ำงงำน
ผู้สูงอำยุเพ่ือให้ผู้สูงอำยุสำมำรถพ่ึงตนเองด้ำนรำยได้ รวมทั้งเป็นทำงเลือกที่ส ำคัญช่วยบรรเทำปัญหำ
จำกกำรลดลงของประชำกรวัยแรงงำน 
      - เป้ำหมำย คนไทยทุกคน โดยเฉพำะกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่ม
เปรำะบำงได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมข้ึน 
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      - กำรบรรลุเป้ำหมำย 1) เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ        
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนที่มีคุณภำพได้อย่ำง
หลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้ำหมำย 2) ส่งเสริมพัฒนำโปรแกรมประยุกต์และสื่อกำรเรียนรู้
ผ่ำนระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมำะสมต่อกำรเข้ำถึงและพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (7) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น “กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน”  
   (7.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน”    
      - เป้ำหมำย สภำพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำน/สถำนศึกษำมีกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะ  ที่พึงประสงคแ์ละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (7.2) แผนย่อย 3.5 กำรยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
      - แนวทำงพัฒนำ 1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ พึงประสงค์                
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักรู้ และกำรมีส่วน
ร่วมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับ
สำกล โดยสอดแทรกในหลักสูตรกำรศึกษำและ/หรือกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 
      - เป้ ำหมำย คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ พึ งประสงค์ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก 
ในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม      
  (8) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น “กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ”  
   (8.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ”  
      - เป้ำหมำยที่ 1) บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ        
ของผู้ใช้บริกำร  
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล  
   (8.2) แผนย่อย 3.1 กำรพัฒนำบริกำรประชำชน     
      - แนวทำงพัฒนำ 1) พัฒนำรูปแบบบริกำรภำครัฐเพ่ืออ ำนวยควำม
สะดวก   ในกำรให้บริกำรประชำชน 2) พัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ
ประยุกต์ ใช้  3 ) ปรับวิธีกำรท ำงำน เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำบริกำรภำครัฐที่ มีคุณค่ำและได้
มำตรฐำนสำกล 
      - เป้ำหมำย งำนบริกำรภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย ส่งเสริมและพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มำประยุกต์ ใช้ในกำรบริหำรรำชกำร/บริกำรประชำชน  



  36 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

   (8.3) แผนย่อย 3.2 กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง 
      - แนวทำงพัฒนำ 3) จัดท ำงบประมำณตอบสนองต่อเป้ำหมำยตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ 5) ก ำหนดให้มีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงำน/โครงกำร  
      - เป้ำหมำย หน่วยงำนภำครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้
มีประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ และกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ 
   (8.4) แผนย่อย 3.4 กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
      - แนวทำงพัฒนำ 1) พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย        
เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 2) ก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและออกแบบระบบกำรบริหำรงำน
ใหม ่ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
      - เป้ำหมำย ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว  
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย 1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และ
ฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำ ให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อกำรใช้งำน 2) ปรับปรุง 
โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะองค์กร  
   (8.5) แผนย่อย 3.5 กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
      - แนวทำงพัฒนำ 1) ปรับปรุงกลไกในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและ
นโยบำยก ำลังคนในภำครัฐให้มีมำตรฐำนและเกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐให้เป็นไปตำมระบบคุณธรรมอย่ำงแท้จริง 3) พัฒนำ
บุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง  มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์และกำรปรับตัว 
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
      - เป้ำหมำย บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชนยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 
  (9) แผนแม่บทที่ 21  ประเด็น “กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
   (9.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
      - เป้ำหมำย ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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      - กำรบรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล 
   (9.2) แผนย่อย 3.1 กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      - แนวทำงพัฒนำ 1 ) ปลูกและปลุกจิตสำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี  
มีวัฒนธรรมสุจริต และกำรปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำกพฤติกรรม 
ที่ส่อไปในทำงทุจริต 5) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอ้ือต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที ่
      - เป้ำหมำยที่ 1) ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง และติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงกำรทุจริต    
  (10) แผนแม่บทที่ 22  ประเด็น “กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม”  
   (10.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม”  
      - เป้ำหมำยที่ 1) กฎหมำยเป็นเครื่องมือให้ทุกภำคส่วนได้ประโยชน์จำกกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม  
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล 
   (10.2) แผนย่อย 3.1 กำรพัฒนำกฎหมำย  
      - แนวทำงพัฒนำ 1) พัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
มำตรกำรต่ำง ๆ  ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ 2) มีวิธีกำรบัญญัติกฎหมำยอย่ำงมีส่วนร่วม           
3) พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำย 4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนกำรกฎหมำย 
      - เป้ำหมำย กฎหมำยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำภำครัฐ และภำคเอกชนอยู่
ภำยใต้กรอบกฎหมำยที่มุ่งให้ประชำชนในวงกว้ำงได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศโดยทั่วถึง 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง    
  (11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น “กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม”  
   (11.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม”  
      - เป้ำหมำยที่ 1) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงฐำนทำง
เทคโนโลยี และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย 1) ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ มีสมรรถนะที่ตอบสนอง ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันของประเทศ  
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   (11.2) แผนย่อย 3.4 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนองค์ควำมรู้พ้ืนฐำน     
      - แนวทำงพัฒนำ 2) พัฒนำองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงสังคมและควำมเป็นมนุษย์ 
      - เป้ำหมำย ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถของเทคโนโลยีฐำนทั้ง 4 
ด้ำนทัดเทียมประเทศที่ก้ำวหน้ำในเอเชีย 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรบริหำรและ 
จัดกำรศึกษำ และพัฒนำบุคลำกรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
 17.2.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
  (1) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ   
   เรื่องที่ 1. กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 
โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยล ำดับรอง (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
    ประเด็นที่ 1.1) กำรมีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ….. และมี
กำรทบทวน จัดท ำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
     กิจกรรม จัดท ำแก้ไขและปรับปรุงกฎหมำยให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .....  
     เป้ำหมำยกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ 2 ฉบับ 
    ประเด็นที่ 1.2) กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
     กิจกรรม - 3. จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วย แผนควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำระดับปฐมวัย ครอบคลุมกำรจัดกำรทำงกำรคลัง และผู้จัดกำรศึกษำ 
             - 4. จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วย แนวทำงสนับสนุนงบประมำณ
และงบลงทุนให้สถำนศึกษำเอกชนในรูปแบบควำมร่วมมือรัฐและเอกชน ส ำหรับเด็กที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษ  
             - 5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำตำมข้อเสนอว่ำด้วยบทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
จัดกำรศึกษำ 
             - 6.ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
โดยภำคเอกชนตำมข้อเสนอว่ำด้วยกำรเพ่ิมบทบำทของภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ 
กำรก ำกับดูแลที่เหมำะสม 
             - 7. จัดท ำและขับเคลื่อนตำมข้อเสนอแนวทำงกำรสร้ำง
และเพ่ิมสัดส่วนของควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ  
      เป้ำหมำยกิจกรรม มีส่วนร่วมด ำเนินกำรกับหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก     
แต่ละกิจกรรม 
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      ประเด็นที่ 1.3) กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเอง
และกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
      กิจกรรม - 2. จัดท ำดัชนีกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
กำรศึกษำไทย (Thailand Lifelong Education Index : TLEI)  
      เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมสร้ำงตัวชี้วัดเกี่ยวกับกำรศึกษำเพ่ือกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thailand Lifelong Education Indicators) กับ สกศ. 
      กิจกรรม - 3. บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเอง และกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ  
      เป้ำหมำยกิจกรรม บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันกับหน่วยงำน        
ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเองและกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในลักษณะ
เครือข่ำยควำมร่วมมือ สร้ำงโอกำสกำรศึกษำกับกลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่ำนทำงไกล 
หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมำะสมกับสภำพของกลุ่มเป้ำหมำย ปรับบทบำท กศน. เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน 
มำกกว่ำกำรเป็นผู้จัด ทบทวนศักยภำพและกำรด ำเนินงำนของหน่วยปฏิบัติในสังกัด กศน. ให้เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยจัดกำรศึกษำเพ่ือกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้และศูนย์กำรเรียนเพ่ิมขึ้น  มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนส่งเสริม และ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ก ำหนดคุณภำพกำรพัฒนำวิชำกำรและกำรพัฒนำ
บุคลำกร พัฒนำบทบำทของสถำนีโทรทัศน์และวิทยุเพ่ือกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวบรวมและ
ผลิตสื่อและเทคโนโลยีส ำหรับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชำชนทั่วไป จัดท ำแผนที่ สถำนศึกษำ และศูนย์
กำรเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรให้เหมำะสมและมีควำมเชื่อมโยง    ตำมบริบทและควำมต้องกำร  
      เรื่องที่ 2  กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 2.1) กำรพัฒนำระบบกำรดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำ ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้ สมกับวัย 
(สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. จัดท ำแนวทำงกำรคัดเลือกเด็กเข้ำเรียนระดับชั้น
ประถม ศึกษำปีที ่1 ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับช่วงวัย  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมจัดข้อเสนอแนวทำงกำรคัดเลือกเด็กเข้ำเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่เหมำะสมกับช่วงวัย  
        กิจกรรม - 3. จัดท ำระบบคัดกรอง และกลไกกำรติดตำมและ
ประเมินผลส ำหรับเด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมจัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยระบบกำรคัดกรอง และร่วม
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษในหน่วยให้บริกำร 
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        กิจกรรม - 4 . จั ดท ำแนวทำงกำรพัฒ นำในช่ ว งรอย เชื่ อมต่ อ 
(transition period) ระหว่ำงวัย 2 - 6 ปี  
        เป้ำหมำยกิจกรรม จัดท ำข้อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงรอย
เชื่อมต่อ (transition period) ระหว่ำงวัย 2 - 6 ปี  
        กิจกรรม - 5. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกันระหว่ำงกระทรวงหลัก 4 
กระทรวงที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกันระหว่ำงกระทรวง
หลัก 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมควำมพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครอง และพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อม
รอบด้ำน  
        กิจกรรม - 6. จัดท ำข้อเสนอแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำรยก ระดับ
คุณภำพของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมยกร่ำงข้อเสนอแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำร
ยกระดับคุณภำพของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก รวมทั้งส่งเสริมครู พ่ีเลี้ยงเด็ก และบุคลำกร                   
ที่เก่ียวข้อง เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำให้มีทักษะควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์กำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็ก  
       ประเด็นที่ 2.2) กำรสื่อสำรสังคมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมจัดท ำแนวทำงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ผลิต    สื่อประชำสัมพันธ์ และร่ำงคู่มือกำรเตรียมควำมพร้อมพ่อแม่ ก่อนกำรตั้งครรภ์ กำรเลี้ยงดู ดูแล 
และพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง  
      เรื่องที่ 3  กำรปฏิรูปเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่  3.1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
(สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. ส่งเสริมโอกำสและพัฒนำคุณภำพนักเรียน เพื่อบรรเทำ
อุปสรรคกำรมำเรียนของนักเรียนยำกจนพิเศษและยำกจนให้มีควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำ         
จนส ำเร็จกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและตำมศักยภำพ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม นักเรียนยำกจนพิเศษและยำกจน ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพ่ือบรรเทำอุปสรรคกำรมำเรียน         
ในปีกำรศึกษำ 2/2563 และ 2/2564  
        กิจกรรม - 4. สนับสนุนให้เด็ก เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ กลับเข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำและพัฒนำทักษะอำชีพ 
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        เป้ำหมำยกิจกรรม สนับสนุนให้เด็กเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำให้
กลับเข้ำศึกษำต่อหรือได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ  
        กิจกรรม - 5. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู 
        เป้ำหมำยกิจกรรม ครูนอกระบบ ได้รับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
คุณภำพและประสิทธิภำพ  
        กิจกรรม - 6. พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือกำรจัดกำรเชิงระบบเพ่ือควำม
เสมอภำคทำงกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
        เป้ ำหมำยกิจกรรม พัฒนำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่  (Big Data) ของ
กลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวชนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกำสทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำ จำก
เลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ที่เชื่อมโยงและบูรณำกำร 6 กระทรวง เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง
แม่นย ำ และสนับสนุนกำรวิเครำะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
        กิจกรรม - 7. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพ่ือสร้ำงสังคมแห่ง
โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม  ส ำรวจสถำนะควำมเหลื่อมล้ ำและคุณภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ระดับจังหวัด (School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)  
       ประเด็นที่ 3.3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกล 
หรือในสถำนศึกษำท่ีต้องมีกำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. พัฒนำระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจำยตัว
ออกไปในพ้ืนที่ที่มีควำมขำดแคลนครู  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ที่กระจำยตัวออกไปใน
พ้ืนที่ที่มีควำมขำดแคลนครู  
      เรื่องที่ 4 กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตคัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบ
วิชำชีพครู อำจำรย์ (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 4.1) กำรผลิตครู และกำรคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภำพ    
ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ และมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)     
        กิจกรรม - 2. ก ำหนดอัตรำบรรจุครูที่จบกำรศึกษำโดยผ่ำนแผนกำร
ผลิตและพัฒนำครู                   
        ป้ำหมำยกิจกรรม วิเครำะห์อัตรำก ำลังในกำรผลิตและพัฒนำครู  
เพ่ือขอจัดสรรทุนกับกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
        กิจกรรม - 3. จัดท ำระบบข้อมูลครูที่รวบรวมข้อมูลกำรผลิต กำรใช้ 
และกำรคำดกำรณ์อัตรำก ำลังครูในสำขำที่ขำดแคลน  
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        เป้ำหมำยกิจกรรม  มีระบบข้อมูลครู ที่สำมำรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ผลิต กำรใช้ และกำรคำดกำรณ์อัตรำก ำลังครูในสำขำที่ขำดแคลนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
       ประเด็นที่ 4.2) กำรพัฒนำวิชำชีพครู (สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดตั้งหน่วยงำนกลำงในกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำทำง
วิชำชีพให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม มีหน่วยงำนกลำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำทำง
วิชำชีพให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  
        กิจกรรม - 5. จัดท ำระบบและกลไกใหม่เพ่ือให้ครูมีกำรพัฒนำตนเอง
หรือวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง    
        เป้ำหมำยกิจกรรม ออกแบบระบบพัฒนำครูตำมหลักสูตรสำระที่
ก ำหนด โดยเน้นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้ครูได้มีโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย  
        กิจกรรม - 10. จัดท ำระบบในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ
หลักส ำหรับครูช ำนำญกำร  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ครูช ำนำญกำรมีควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และเป็นไปตำมมำตรฐำน 
        กิจกรรม - 11. จัดท ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ำย
คร ูNational Professional Teacher Platform (NPTP)  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ออกแบบและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ขับเคลื่อนเครือข่ำยครู National Professional Teacher Platform (NPTP) ที่มีประสิทธิภำพ  
       ประเด็นที่  4.3) เส้นทำงวิชำชีพครูเพ่ือให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำได้รับ
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. ก ำหนดมำตรฐำนวิชำชีพครูในกำรปฏิบัติงำนครู                   
        เป้ำหมำยกิจกรรม มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของครู 
        กิจกรรม - 2. แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน กำร
เลื่อนวิทยฐำนะ และกำรคงวิทยฐำนะของครู                    
        เป้ำหมำยกิจกรรม ครูมีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำผู้เรียน    
โดยได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม รวมทั้งมีกำรเลื่อนและกำรคงวิทยฐำนะ ที่สอดคล้องกับคุณภำพในกำร
ปฏิบัติงำน  
       ประเด็นที่ 4.4) กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท ำข้อก ำหนดสมรรถนะหลัก และมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำร                     
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        เป้ำหมำยกิจกรรม ข้อก ำหนดสมรรถนะหลักและมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนของผู้บริหำรเป็นเกณฑ์หนึ่งส ำหรับกำรประเมินผู้บริหำร 
        กิจกรรม - 3. จัดท ำแผนอัตรำก ำลังและกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร                     
        เป้ำหมำยกิจกรรม กำรบริหำรอัตรำก ำลังและกำรพัฒนำศักยภำพของ
ผู้บริหำรมีประสิทธิภำพ และผู้บริหำรมีสมรรถนะตำมข้อก ำหนดสมรรถนะหลัก และมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำน  
        กิจกรรม - 4. ระบบคัดกรองและพัฒนำผู้บริหำร ให้มีสมรรถนะหลัก
และได้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนด
สมรรถนะหลักและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  
       ประเด็นที่  4.5) องค์กรวิชำชีพครู และปรับปรุงกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้อง 
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และอ ำนำจของ ก.ค.ศ. โดยเน้น
ระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล                     
        เป้ำหมำยกิจกรรม บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของ ก.ค.ศ.ที่มีควำมชัดเจน 
และสอดคล้องกับภำรกิจ  
        กิจกรรม - 5. ยกร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. .... 
        เป้ำหมำยกิจกรรม พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. .... 
      เรื่องที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง           
ในศตวรรษท่ี 21 (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
      ประเด็นที่ 5.1) กำรปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     
และกำรประเมินเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
       กิจกรรม - 2. พัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ เชิงรุก และกำรวัด 
ประเมินผล เพ่ือพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งกำรพัฒนำควำมรู้ และสมรรถนะด้ำนเนื้อหำสำระที่สอน ด้ำนศำสตร์กำร
สอน ด้ำนกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และกำรสอนด้ำนกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
และด้ำนบทบำทของครูในยุคใหม่  
       เป้ำหมำยกิจกรรม ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถจัด กำรเรียนรู้เชิง
รุกได้ ศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถให้ค ำแนะน ำหรือช่วยเหลือครูออกแบบรำยวิชำเพ่ิมเติม 
หรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกำรน ำไปจัดกำรสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
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       กิจกรรม - 3. สนับสนุนชุดกำรสอน สื่อ ตัวอย่ำงรำยวิชำ สนับสนุนชุด
กำรสอน สื่อ ตัวอย่ำงรำยวิชำ เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรำยวิชำเพ่ิมเติม 
       เป้ำหมำยกิจกรรม จัดตั้งคลังชุดกำรสอนส ำเร็จรูป รำยวิชำเพ่ิมเติม 
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ผ่ำนกำรคัดกรองจำกผู้เชี่ยวชำญ  ให้ครูเข้ำถึงเพ่ือน ำไปใช้และเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนำ       ขึ้นเองได้ สถำนศึกษำมีรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ พัฒนำขึ้นเอง 
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ควำมพร้อม จุดเน้นของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
       กิจกรรม - 4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
       เป้ำหมำยกิจกรรม ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ เพ่ือให้ ครู
และนักเรียนเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้   
       ประเด็นที่ 5.2) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. ปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน           
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสำระกำรเรียนกำร
สอน เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
        กิจกรรม - 3 จัดท ำจรรยำบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริม
กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม จรรยำบรรณ (Code of conduct) ของครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ 
       ประเด็นที่ 5.3) กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับชำติและ
ระบบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม          - 1. จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยกำรปรับระบบกำรทดสอบระดับชำติ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมปรับปรุงกำรทดสอบระดับชำติ  และพัฒนำ
แบบทดสอบให้วัดสมรรถนะตำมหลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพ โดยเน้นควำมสอดคล้องระหว่ำงสมรรถนะ         
ที่คำดหวงัตำมหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อคำถำมที่ใช้วัด 
        กิจกรรม - 2. จัดท ำข้อเสนอให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงวิธีกำร
ในกำรจัดสรรโอกำสและกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อและประกำศใช้ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม ผู้เรียนได้รับกำรจัดสรรโอกำสและได้เข้ำศึกษำต่อ
ด้วยด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
       ประเด็นที่ 5.4)  กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพของกำรจัด
กำรศึกษำผ่ำนกำรประกันคุณภำพ กำรประเมินคุณภำพ และกำรรับรองคุณภำพ 
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        เป้ำหมำยกิจกรรม สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ตำมปรัชญำและ
เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ และมีระบบควำมรับผิดชอบทำงกำรศึกษำ (Educational Accountability) บน
พ้ืนฐำนสมรรถนะหลักของผู้เรียน  
        กิจกรรม - 2. ประกำศ/กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำน ำไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม สถำนศึกษำมีแนวปฏิบัติกำรประกันคุณภำพ            
กำรประเมินคุณภำพ และกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ เป็นระบบที่มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้ำง
ภำระต่อสถำนศึกษำและกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดกำรเรียนของครู 
        กิจกรรม - 3. จัดสรรงบประมำณ และมีระบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำน         
เพ่ือพัฒนำระบบคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
        เป้ำหมำยกิจกรรม สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภำพในกำรจัด
กำรศึกษำของคร ูผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
       ประเด็นที่ 5.5)  ระบบควำมปลอดภัยและระบบสวัสดิกำรของผู้เรียน 
(สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2 พัฒนำระบบกำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำที่มีควำม
ทันสมัยและรวดเร็ว เพ่ือให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้ำถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหำฉุกเฉินได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม แอพพลิเคชั่นส ำหรับกำรติดตำม ดูแล คุ้มครองผู้เรียน       
ในสถำนศึกษำ 
        กิจกรรม - 3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ     ในกำรใช้ระบบกำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
        กิจกรรม - 4. จัดบริกำรกำรดูแลคุ้มครองผู้ เรียน ทั้งในด้ำนควำม
ปลอดภัย สุขภำพและสวัสดิภำพ ครอบคลุมสถำนศึกษำทุกสังกัดทั่วประเทศ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ผู้เรียนได้รับกำรช่วยเหลือดูแล และคุ้มครองทั้ง       
ด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพ และสวัสดิภำพ 
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        กิจกรรม - 5 ส่ งเสริมสนับสนุนระบบกำรคุ้มครองผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภำพต่อเนื่องและยั่งยืน  
        เป้ำหมำยกิจกรรม สถำนศึกษำมีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ 
      เรื่องที่  6 กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำย     ในกำรปรับปรุง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ (สอดคล้อง 2 
ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 6.1) สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำ (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท ำร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรจัดกำรทั้ง 4 ด้ำน (วิชำกำร งบประมำณ บุคคล และบริหำรงำนทั่วไป )เป้ำหมำยกิจกรรม 
สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำใน  4 ด้ำน ตำมควำมเหมำะสม
และบริบทของพ้ืนที่ และกำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
       ประเด็นที่  6.3) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - จัดท ำข้อเสนอกำรปรับปรุงบทบำทหน้ำที่และอ ำนำจ            
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติฉบับให่ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม กระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรแบ่งหน้ำที่และอ ำนำจ 
ที่ชัดเจนระหว่ำงหน่วยงำนนโยบำย หน่วยงำนกำรก ำกับ หน่วยงำนกำรสนับสนุน และหน่วยงำน 
กำรปฏิบัติกำร  
      เรื่องที่ 7 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 7.1) กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้       
ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. น ำผลกำรใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ ได้รับมำ
ประมวล และด ำเนินกำรผูกรวมและน ำมำพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของแพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
        กิจกรรม - 3 ขยำยเครือข่ำยแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล 
โดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP) 
        เป้ำหมำยกิจกรรม ผู้เรียน ครู และคนทุกช่วงวัยเข้ำถึงทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ และสื่อกำรจัด กำรเรียนกำรสอนรูปแบบต่ำง ๆ ที่มีคุณภำพสูง ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วย
ดิจิทัลแห่งชำติ และได้รับกำรแนะแนว (Consulting) ให้สำมำรถพัฒนำได้อย่ำงเต็มศักยภำพตำมควำม
ถนัดและควำมสนใจจนสำมำรถประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงยั่งยืน  
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       ประเด็นที่ 7.2) ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (Big Data for 
Education) (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท ำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (Big 
Data In Education)    
        เป้ำหมำยกิจกรรม ระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ (Education Management Information System : EMIS) ซึ่งมีฐำนข้อมูลกลำงรำยบุคคล        
ที่อ้ำงอิงจำกเลขบัตรประจ ำตัว ประชำชน 13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุกหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ      
ทั้งในและนอกกระทรวงศึกษำธิกำร และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลได ้
         กิจกรรม  - 2. จัดท ำกฎหมำยกำรบริหำรข้อมูลและสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำ 
        เป้ ำหมำยกิจกรรม  ประกำศกฎหมำยกำรบริหำรข้อมูลและ
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ, จัดโครงสร้ำงองค์กรศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำแห่งชำติ 
       ประ เด็ น ที่  7 .3 )  ก ำร พั ฒ น ำควำม เป็ นพล เมื อ งดิ จิ ทั ล  (digital 
citizenship) ในด้ำนควำมฉลำดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ควำมฉลำดรู้สำรสนเทศ (information 
literacy) ควำมฉลำดรู้สื่อ (media literacy) เพ่ือกำรรู้วิธีกำรเรียนรู้ (learning how to learn) ในกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนกำรมีพฤติกรรมที่สะท้อนกำรรู้กติกำ มำรยำท จริยธรรมเกี่ยวกับกำรใช้สื่อ
และกำรสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำน
ดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน 
        เป้ำหมำยกิจกรรม ข้อเสนอว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรรู้ดิจิทัลและ
กำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน, ก ำหนดสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Digitaland media 
literacy)     ที่ปรับตำมควำมจ ำเป็นในแต่ละช่วงวัยที่เหมำะสม  
        กิจกรรม  - 2. เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ, คู่มือควำมรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้ เท่ำทันสื่อ 
ส ำหรับผู้ปกครอง นักเรียน วัยท ำงำน ผู้สูงอำยุ, ด ำเนินงำนร่วมกับศูนย์กำรเรียน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน ใน
กำรพัฒนำทักษะดิจิทัลให้กับประชำชน เน้นกลุ่มผู้สูงอำยุ  
        กิจกรรม  - 3. ประเมินสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ
ของคนไทย 
        เป้ำหมำยกิจกรรม  น ำร่องกำรประเมินระดับสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและ
กำรรู้เท่ำทันสื่อแต่ละช่วงวัย และทบทวนแก้ไข ปรับปรุง, ประชำชนในวัยเรียนและผู้สูงอำยุมีระดับ
สมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่ออยู่ในระดับดีมำก  
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     (2) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง 
      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 กำรให้กำรศึกษำและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำง
กำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือย 
       เป้ำหมำยกิจกรรม มีโรงเรียน ประชำธิปไตยเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 
ต่อปีของจ ำนวนโรงเรียนระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ 
       กิจกรรมที่  2/กลยุทธ์ที่  2 จัดให้มีกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเมืองกำร
ปกครอง (Political Education) วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย (Civic Education) 
       เป้ำหมำยกิจกรรม ระดับควำมรู้วัฒนธรรมทำงกำรเมือง และกำรเมืองกำร
ปกครองของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม/อบรม/สัมมนำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
     (3) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
      เรื่องที่  2/ประเด็นที่  2 ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทัล  
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 น ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำร
บริหำรรำชกำร 
       เป้ำหมำยกิจกรรม หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้งำน 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 บูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) หน่วยงำนของรัฐมี Chief Data Officer ซ่ึงมีอ ำนำจ
หน้ำที่ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 2) หน่วยงำนภำครัฐมีกำรจัดท ำข้อมูลส ำคัญ           
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนภำยนอกได้ 3) หน่วยงำนภำครัฐมีข้อมูลส ำคัญที่
ใช้ในกำรตัดสินใจ และกำรจัดอันดับของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ 4) ผู้บริหำรระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย ส ำหรับใช้ในกำรตัดสินใจและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 5) หน่วยงำนมีผู้รับผิดชอบ 
ในกำรรวบรวม จัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูล 
      เรื่องที่ 3/ประเด็นที่ 3 โครงสร้ำงภำครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และ
ระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและระบบ
บริหำรงำนของรัฐ และลด/ละลำยควำมเป็นนิติบุคคลของกรม 



  49 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนปฏิรูปองค์กำร โดยมี
กำรทบทวน 4 ด้ำน ได้แก่ โครงสร้ำง กระบวนงำน บุคลำกร และกฎหมำย 2) ปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรบริกำรภำครัฐ 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
กำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่ 
       เป้ำหมำยกิจกรรม ด ำเนินกำรตำมแผนได ้100% 
      เรื่องท่ี 4/ประเด็นที่ 4 ก ำลังคนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมและมีสมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นในกำร
บริกำรสำธำรณะที่ส ำคัญ และขับเคลื่อนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
       เป้ำหมำยกิจกรรม ก ำลังคนที่เหมำะกับงำน/ชนิด/คุณภำพในเวลำที่
ต้องกำรที่สอดคล้องกับบทบำทของภำครัฐและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้ำงควำม
พร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก ำลังคนภำครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) ภำครัฐมีก ำลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงทันสมัย และเป็นสำกล 2) ภำครัฐมีแผนและแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์ก ำลังคนสูงอำยุที่มี
ศักยภำพ 3) ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีค่ำนิยมและอุดมกำรณ์ท่ีกล้ำยืนหยัดกระท ำในสิ่งที่ถูกต้อง
แยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจำกประโยชน์สำธำรณะ และด ำรงตนตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)และมีจิตวิญญำณกำรเป็นผู้ประกอบกำร
สำธำรณะ (Public Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมำตรกำรคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่จำกกำรใช้อ ำนำจ
ที่ไม่เป็นธรรมโดยผู้บังคับบัญชำ 
       กิจกรรมที่  4/กลยุทธ์ที่ 4 ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรใช้
ก ำลังคน   ในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ (Workforce Audit) 
       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) รัฐบำลมีสำรสนเทศส ำหรับกำรตัดสินใจเพ่ือให้กำร
ใช้ก ำลังคนภำครัฐมีประสิทธิภำพประสิทธิผล 2) ส่วนรำชกำรมีสำยงำนต ำแหน่ง และระดับสอดคล้อง
กับควำมจ ำเป็นของภำรกิจภำครัฐ 
      เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 ระบบบริหำรงำนบุคคลที่สำมำรถดึงดูด สร้ำงและรักษำ
คนดีคนเก่งไว้ในภำครัฐ 
       กิจกรรมที่  1/กลยุทธ์ที่  1 ดึงดูดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีจิต
สำธำรณะเข้ำมำท ำงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
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       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) มีระบบ รูปแบบกำรจ้ำงงำน และช่องทำงกำรสรร
หำบุคลำกรภำครัฐที่หลำกหลำยเหมำะสมกับภำรกิจ รวมทั้งวิถีกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่
และผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง  2) ส่วนรำชกำรมีกำรพัฒนำจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้ำงแรง
บันดำลใจให้กับผู้สมัครงำน 3) มีระบบกำรจัดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4) มีระบบกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป  และคุณลักษณะกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เป็น
มำตรฐำนเดียวกันของบุคลำกรภำครัฐทุกประเภท 
       กิจกรรมที่  2/กลยุทธ์ที่  2  ส่ งเสริม  จู งใจ  และรักษำผู้ มี ควำมรู้
ควำมสำมำรถและมีจิตสำธำรณะไว้ในภำครัฐ 
       เป้ำหมำยกิจกรรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเที่ยงตรง เป็นรูปธรรม และม ี    
ควำมเป็นธรรมมำตรกำรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมเข้มข้น และสำมำรถคัดกรองบุคลำกรที่ไม่มี
ประสิทธิภำพให้ออกจำกรำชกำร 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำขีดควำมสำมำรถและสร้ำงควำมผูกพัน
ต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลำกรภำครัฐ 
       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับ (อำทิ เจ้ำหน้ำที่ใหม่ระดับ
มืออำชีพ นักบริหำรระดับต้น นักบริหำรระดับกลำง และนักบริหำรระดับสูง) ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกับสำยอำชีพ ช่วงอำยุ และพ้ืนที่ท ำงำน 2) หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่ำงกำร
ทดลองงำน (Induction Training) มีประสิทธิผลในกำรสร้ำงสมรรถนะและทัศนคติใหม่ในกำรท ำงำน
ภำครัฐ (New Mindsets) 3) กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐนำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำน,  
กำรลงทุนในกำรพัฒนำบุคลำกรมีควำมคุ้มค่ำ 
       กิจกรรมที่ 5/กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) ทุกองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลหรือหน่วยงำนของ
รัฐน ำประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 2) องค์กรกลำงบริหำรงำน
บุคคลก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรลดต ำแหน่ง 
กำรย้ำยต ำแหน่ง เป็นต้น 
       กิจกรรมที่ 6/กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและสร้ำง        
ควำมต่อเนื่องในกำรด ำรงต ำแหน่ง 
       เป้ำหมำยกิจกรรม ทุกสำยอำชีพมีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำที่เปิดกว้ำง มีโอกำส     
และประสบกำรณ์ท ำงำนที่หลำกหลำย ท ำให้ภำครัฐสำมำรถระดมสรรพก ำลังควำมเชี่ยวชำญมำใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุด 
      เรื่องที่ 6/ประเด็นที่ 6 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมี
กลไกป้องกันกำรทุจริตทุกขั้นตอน 
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       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ปรับปรุงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้มีควำมคล่องตัว และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
       เป้ำหมำยกิจกรรม หน่วยงำนของรัฐสำมำรถเชื่อมโยงระบบข้อมูลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของตนกับระบบของกรมบัญชีกลำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     (4) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย 
      เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็นกฎหมำยที่ดีและ
เท่ำที่จ ำเป็น รวมทั้งมีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำยที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำร  
ตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดท ำกฎหมำยเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย เพ่ือเป็ น
หลักเกณฑ์ประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยรวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย 
ที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
       เป้ำหมำย – 
     (5) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรมลพิษทีแ่หล่งก ำเนิด
ให้มีประสิทธิภำพ 
        กลยุทธ์ที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ให้ควำมรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียน 
ในกำรคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวกควำมรู้เรื่องกำรคัดแยกขยะเข้ำไปในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
        เป้ำหมำย – 
      (6) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
       เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 กำรปฏิรูปกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน 
        กิจกรรมที่  1/กลยุทธ์ที่  1 กำรจัดสัมมนำเรื่อง “กำรรู้ เท่ำทันสื่อ”  
ในโรงเรียนและในมหำวิทยำลัยและในสถำนที่สำธำรณะส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่นอกสถำนศึกษำ  
ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง      
        เป้ำหมำยกิจกรรม สร้ำงควำมตระหนักในกลุ่มนักเรียนนักศึกษำ 
      (7) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม  
       เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ กำรรับรู้และกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงพลังแผ่นดิน 
        เป้ำหมำยกิจกรรม – 
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      (8) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       เรื่องที ่1/ประเด็นที่ 1 ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตส ำนึกของประชำชนใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 
        เป้ำหมำยกิจกรรม สร้ำงนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้ำน 
กำรทุจริตฯ ให้กับคนในสังคมโดยเริ่มจำกเด็กและเยำวชน 
       เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ด้ำนกำรป้องปรำม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนของ
รัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ มีมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละ
ละเลยไม่ด ำเนินกำรให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดอำญำ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม บริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐต้องยึดหลัก
คุณธรรม 
        กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้ำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้เป็น
กลไกอิสระและมีกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในหน่วยงำน 
        เป้ำหมำยกิจกรรม พัฒนำระบบระบบตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนรัฐให้มี
ประสิทธิภำพอยู่เสมอและถือว่ำเป็นภำรกิจที่ส ำคัญซึ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรต้องก ำกับดูแลด้วยตนเอง 
        กิจกรรมที่  4/กลยุทธ์ที่  4 ท ำให้กำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นเรื่อง 
ที่น่ำรังเกียจ ไม่พึงกระท ำ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม ให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และเจ้ำพนักงำนของรัฐทุกคน
รับทรำบ ยึดถือและปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรรักษำวินัยอย่ำงเคร่งครัด 
 17.2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 -2564 
  1) วัตถุประสงค์ (สอดคล้อง 6 ข้อ) 
   1.1 เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรม        
ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้ง
ชุมชนมีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 
   1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำม
เข้มแข็งของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น   
สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
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   1.4 เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถ
สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
   1.5 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำร
ท ำงำนเชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 
   1.6 เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมือง
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 
  2) เป้ำหมำยรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ) 
   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
   2.2 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
   2.6  มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
  3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ (สอดคล้อง 9 ยุทธศำสตร์) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ (หลัก) 
    เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์  1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรม               
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น        
3) คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม             
มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย 1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีวินัย จิตสำธำรณะ 2) พัฒนำศักยภำพคนให้มี
ทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดย 2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีกำร
พัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 2.2) พัฒนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะกำร
คิดวิเครำะห์   อย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรท ำงำน และกำรใช้ชีวิตที่พร้อมเข้ำสู่
ตลำดแรงงำน 2.3) ส่งเสริมแรงงำนให้มีควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพที่เป็นไปตำมควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน 3) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 3.6) จัดท ำสื่อ
กำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่ม
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่วถึงไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 3.7) ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม (รอง) 
    เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์  2) เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำง
สังคมของภำครัฐ 3) เพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพำ
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 1) เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 
ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ โดย 1.1) ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ำกัด
ศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พื้นที่ และสภำพร่ำงกำย 2) กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ 
สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 2.1) ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยกำรบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ     ที่มีคุณภำพให้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้นระหว่ำงพ้ืนที่ 3) เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ โดย 3.3) พัฒนำเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของ
ผู้ประกอบกำรระดับชุมชน กำรสนับสนุนศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
    เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรำยสำขำ         
2.5) วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมำกขึ้น 
    แนวทำงกำรพัฒนำ  2) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร 2.4) กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน 2.4.4) ส่งเสริมวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม โดยพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือกำรพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้มีกำรก ำหนด
หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรทั้งในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดับอุดมศึกษำ  
และสำยอำชีพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
    เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์  3) สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ  
และลดผลกระทบต่อสุขภำพของ ประชำชนและระบบนิเวศ (กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย)  
    แนวทำงกำรพัฒนำ 4) ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 4.4) สร้ำงแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนไปสู่กำรบริโภคที่ยั่งยืน สร้ำงควำมตระหนักรู้ของ
ผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้ำงทัศนคติในกำรด ำรงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและ
ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรศึกษำท้ังในระบบและนอกระบบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
    เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 1) ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้
เป็นสถำบันหลักของประเทศ 2) สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ผู้เห็นต่ำงทำงควำมคิดของคนในชำติสำมำรถอยู่ร่วมกัน            
ได้อย่ำงสันติ ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 3) ประชำชนในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้
เพ่ิมข้ึน   
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    แนวทำงกำรพัฒนำ 1) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพ่ือให้เกิดควำมสงบใน
สังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ 1.1) สร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมหวงแหน และธ ำรง
รักษำสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 1.2) เสริมสร้ำงควำมปรองดองของคนในชำติ ปลูกฝัง
ค่ำนิยมและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของกำรอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐำนควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด 
ภำยใต้สิทธิและหน้ำที่ตำมระบอบประชำธิปไตย 1.3) ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยกระบวนกำร สันติสุขแนวทำงสันติวิธี ลดควำมรุนแรงตำมยุทธศำสตร์พระรำชทำน 
“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ           
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย (รอง) 
    เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 1) ลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ และประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของ
ประเทศ 3) เพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น  
    แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และ
คุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ โดย
ก ำหนดภำรกิจ ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และท้องถิ่นให้ชัดเจน
และไม่ซ้ ำซ้อน 3) เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล โดย
ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 5) ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยป้องกัน
กำรทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
  เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์  5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล สร้ำงผู้ประกอบกำร
ธุรกิจดิจิทัลรำยใหม่เพ่ิมข้ึน 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 5.2 ) ส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรท ำธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท ำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภำคเกษตร 
ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบกำรดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม  
และวิสำหกิจชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 1) เพ่ิมควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ (จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน) 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 3) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3.1) ด้ำนบุคลำกรวิจัย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ (รอง) 
  เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 2) เพ่ิมจ ำนวนเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดเป็น
เมืองน่ำอยู่ส ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 4) เพ่ิมมูลค่ำกำรลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 2) กำรพัฒนำเมือง 2.1) กำรพัฒนำเมืองหลัก 2.1.4) 
รักษำ   อัตลักษณ์ของเมืองและสร้ำงคุณค่ำของทรัพยำกรเพ่ือกระจำยรำยได้ให้คนในท้องถิ่น ตลอดจน
ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดกำรพัฒนำเมือง ควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชน 2.2 ) กำรพัฒนำ
เมืองส ำคัญ 2.2.1)ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองนศูนย์กลำงกำรศึกษำ 2.2.2) พัฒนำเมืองปริมณฑล 
เป็นศูนย์บริกำรด้ำนสุขภำพและกำรศึกษำและเมืองที่อยู่อำศัย 2.2.3) พัฒนำเมืองเชียงใหม่และเมือง
พิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ 2.2.4)พัฒนำเมืองขอนแก่นและเมืองนครรำชสีมำให้เป็นเมือง
ศูนย์กลำงกำรศึกษำ 2.2.5) พัฒนำเมืองภูเก็ตและเมืองหำดใหญ่ให้เป็นเมืองน่ำอยู่และเอ้ือต่อกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 3) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
3.1) พ้ืนที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก 3.1.5) กระจำยผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำให้แก่ประชำชนใน
พ้ืนที่ ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงภำคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภำคกำรผลิตทั้งในวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน 3.2) พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 3.2.3) ส่งเสริมให้ภำคประชำชน
และภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วม  และได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถของวิสำหกิจชุมชนและผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชนให้
สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำ 
 17.2.4 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565)  
(สอดคล้อง 7 นโยบำย) 
  นโยบำยที่ 1 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่ 3 : แผนกำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
   2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : สถำบันพระมหำกษัตริย์ภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับกำรธ ำรงรักษำด้วยกำรปกป้อง เชิดชูเทิดทูน         
อย่ำงสมพระเกียรติ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภำพในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์       
(2) ระดับควำมเข้ำใจของทุกภำคส่วนเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์     
   4) กลยุทธ์ที ่(2) ส่งเสริมทุกภำคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่ำงประเทศให้
ตระหนักรู้และเข้ำใจถึงบทบำทและคุณค่ำของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในฐำนะศูนย์รวมจิตใจของชำติ 
รวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจถึงหลักกำร เหตุผล และควำมจ ำเป็นในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
(3) น ำศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือกำรพัฒนำที่ ยั่งยืน 
รวมถึงขยำยผลตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลกำรด ำเนินงำนให้แพร่หลำยเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่ำงประเทศ  
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  นโยบำยที่ 2 : สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ 
   1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่ 6 : กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง” 
    2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติ
รัฐและแนวทำงสันติวิธี 
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ในสังคมไทย  
     4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองในทุกระดับ  
โดยเน้นสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรภำครัฐ และสนับสนุนกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนในกำรร่วมก ำหนดแนวทำงกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 
  นโยบำยที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขกำรก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่ 7 : แผนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้” 
   2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำม
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 
   3) ตัวชี้วัด (1) จ ำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในพื้นท่ีชำยแดนภำคใต้  
   4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นระบบ         
มีเอกภำพ และเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วม โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ 
เข้ำถึง พัฒนำ” หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศำสตร์พระรำชำเป็นหลักในกำร
ปฏิบัติ รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำน ด้วยหลักธรรมำภิบำล พัฒนำองค์ควำมรู้น ำหลักวิชำกำร
สำกลมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสำเหตุหลักของปัญหำ (5) ส่งเสริมสภำวะแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรสร้ำงสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทำงสันติวิธี และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ 
รวมทั้งภำคประชำสังคมในพ้ืนที่ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรเฝ้ำ
ระวังแนวคิดสุดโต่งที่ เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยำวชน ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพ้ืนที่ และในต่ำงประเทศอย่ำงทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีกำรจัดระบบกำรศึกษำ 
ที่เก้ือหนุนให้เกิดสภำวะสันติสุข 

  นโยบำยที่ 5 : สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ 
                            นโยบำยที่ 8 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน    
   1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ “แผนที่ 10 : แผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด” 
   2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดลดลงและสังคมไทย        
มีควำมปลอดภัยจำกยำเสพติด  
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
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   4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ เด็ก เยำวชน ผู้ ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง 
ตระหนักรู้ถึงโทษของยำเสพติด เพ่ือป้องกันกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด โดยอำศัยควำมร่วมมือจำก
ทุกภำคส่วนในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชำรัฐ 
  นโยบำยที่ 9 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต  
   1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่ 11 : แผนกำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงของชำติจำกภัยทุจริต” 
   2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำร
ทุจริต รวมทั้งประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ค่ำดัชนีชี้วัดกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: 
CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต   
   4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้ำงค่ำนิยม
ต่อต้ำนและปฏิเสธ กำรทุจริต 
  นโยบำยที่ 10 :  เสริสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
   1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่ 15 : กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 
    2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ประเทศไทยมีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำมพร้อม
ในกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 
   3) ตัวชี้วัด (2) ระบบป้องกันทำงไซเบอร์ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบำล ตลอดจนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญด้ำนไซเบอร์ 
   4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้ และควำมตระหนักรู้ถึง
ควำมส ำคัญของภัยคุกคำมควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 

 
 
 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
  ผู้ เรียนทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพพร้อมขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 พันธกิจ  
  1) ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
และเทียบเท่ำระดับสำกล 
  2) สร้ำงควำมเสมอภำคและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 

9. แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
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  3) ผลิต พัฒนำ และสร้ำงเสริมศักยภำพก ำลังคนให้มีควำมพร้อมรองรับกำรพัฒนำประเทศ                 
  4) วิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

  5) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 เป้ำประสงค์รวม 
  1) ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
และส่งเสริมทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2) ประชำชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้ำหมำยมีโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
อย่ำงทั่วถึงเสมอภำค 
                 3) ก ำลังคนได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
                 4) ผลงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพำณิชย์ 
                 5) ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
               แผนปฏิบัติรำชกำร 
  1) แผนปฏิบัติรำชกำร เรื ่องที ่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื ่อควำมมั่นคงของสังคม                       
และประเทศชำติ 
   1) เป้ำหมำย ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำและปลูกจิตส ำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับควำมมั่นคง                
และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ 
   2) ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแหล่งข้อมูล 

 

ที ่ ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม

สนับสนุนในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ 
กับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 สป. (สช. กศน.  
สบศ.) 
สพฐ. สอศ. 

2 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ  
เพ่ือกำรมีงำนท ำหรือน ำไปประกอบอำชีพในท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 สป. (กศน. 
ศปบ.จชต.) 
สอศ. 

 

   3) แนวทำงกำรพัฒนำ 
    3.1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดี          

ต่อสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำ                

ภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ (ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ ภัยจำกไซเบอร์ ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
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   3.3) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและสร้ำงเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำ กำรพัฒนำทักษะกำรสร้ำงอำชีพ และกำรใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้   
  4) แผนงำน/โครงกำร ส ำคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงกำร เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง     
ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   4.2) กลุ่มโครงกำร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับภัยคุกคำม
รูปแบบใหม่  
   4.3) กลุ่มโครงกำร พัฒนำและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะ
กิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
  2) แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรม   
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
   1) เป้ำหมำย 
    1.1) ก ำลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดงำนและ
กำรพัฒนำประเทศ 
    1.2) ผลงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ และสิ่งประดิษฐ์ สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพำณิชย์ 
   2) ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแหล่งข้อมูล 
 

ที ่ ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย แหล่งข้อมูล 
1 ร้อยละของก ำลังคนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมหลักสูตร 

ที่ตอบสนองอุตสำหกรรมเป้ำหมำยประเทศ 
ร้อยละ 90 สป. (สช. กศน.) 

สอศ. สสวท. 
2 สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยประเภท

อำชีวศึกษำต่อสำมัญศึกษำ (ปวช.1 : ม.4) 
50 : 50 สป. (ศทก.) 

 
3 ร้อยละของผลงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี        

องค์ควำมรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพำณิชย์ 

ร้อยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

 

 3) แนวทำงกำรพัฒนำ 
  3.1) ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำร              
ของตลำดงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
  3.2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ควำมรู้             
และสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ 
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  4) แผนงำน/โครงกำร ส ำคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงกำร ขับเคลื่อนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีทักษะและสมรรถนะ            
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ 

   4.2) กลุ่มโครงกำร จัดกำรศึกษำและฝึกอำชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.3) กลุ่มโครงกำร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3) แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
  1) เป้ำหมำย 
   1.1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของชำติ และมำตรฐำนสำกล 
   1.2) ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ           
และมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
   1.3) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพมีจิตวิญญำณ      
ควำมเป็นครู มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2) ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแหล่งข้อมูล 

ที ่ ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย แหล่งข้อมูล 

1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศด้ำนกำรศึกษำ (IMD)  อันดับ 45 สกศ. 
3 จ ำนวนผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัด 

และควำมสำมำรถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ 
นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 

29,125 คน 
(3,000) 
(21,812) 
(3,593) 
(720) 

สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 ร้อยละของสถำนศึกษำได้รู้สถำนภำพและมำตรฐำนในด้ำนกำรเรียน
กำรสอน และกำรบริหำรของสถำนศึกษำ และได้รับข้อแนะน ำ
ในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพของสถำนศึกษำ 

ร้อยละ 90 สมศ. 

5 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 สป. (สช.) 
สพฐ. 
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ที ่ ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย แหลง่ข้อมูล 

6 ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกระดับและประเภท
กำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ร้อยละ 90 สป. (กศน. 
สช. สคบศ. 
ส ำนักงำน 
ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. 
คส. สกสค. 
สสวท. 

 3) แนวทำงกำรพัฒนำ 
  3.1) พัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
  3.2) พัฒนำผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่  21 

และพัฒนำศักยภำพตำมพหุปัญญำ 
  3.3) พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 4) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
  4.1) กลุ่มโครงกำร พัฒนำมำตรฐำน หลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  

กำรใช้ รูปแบบดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินผล 
  4.2) กลุ่มโครงกำร พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  4.3) กลุ่มโครงกำร พัฒนำผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์             

และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4.4) กลุ่มโครงกำร ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษและเป็นเลิศ

เฉพำะด้ำน 
  4.5) กลุ่มโครงกำร พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
4) แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องท่ี 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม       

ทำงกำรศึกษำ 
 1) เป้ำหมำย ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ

อย่ำงทั่วถึง เสมอภำค และเหมำะสมกับช่วงวัย  
 2) ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแหล่งข้อมูล 

ที ่ ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย แหล่งข้อมูล 
1 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำ 

ต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษำ 
    - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (สำมัญ - อำชีวศึกษำ) 

 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 78 

สกศ. 
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ที ่ ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย แหล่งข้อมูล 
2 จ ำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสได้รับโอกำส 

ในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำและกำรพัฒนำสมรรถภำพ 
หรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น 

3,630,059 คน 
(3,196,638) 
(412,239) 
(10,058) 
(11,124) 

 
สพฐ. 
สป. (สช.) 
สป. (กศน.) 
สอศ. 

3 จ ำนวนประชำชนที่เข้ำถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 
ที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 

21,456,400 คน 
(10,000,000) 
(1,456,400) 
(10,000,000) 

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 

  3) แนวทำงกำรพัฒนำ 
   3.1) เพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 
   3.2) พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
   3.3) พัฒนำระบบกำรเทียบประสบกำรณ์ และกำรเทียบโอนควำมรู้ 
   3.4) พัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภำพ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร 
  4) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
   4.1) กลุ่มโครงกำร ส่งเสริมและสร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนทุกกลุ่มและทุกช่วงวัย            
ในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ เหมำะสมกับควำมต้องกำรที่หลำกหลำย 
   4.2) กลุ่มโครงกำร พัฒนำระบบกำรเทียบประสบกำรณ์ กำรเทียบโอนควำมรู้ 
   4.3) กลุ่มโครงกำร พัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
 5. แผนปฏิบัติรำชกำร เรื่องที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  1) เป้ำหมำย ระบบบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
ทันสมัย สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำยตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและกำรพัฒนำประเทศ                    
  2) ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และแหล่งข้อมูล 

ที ่ ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย แหล่งข้อมูล 
1 จ ำนวนกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ 

ได้รับกำรจัดท ำ ปรับปรุง แก้ไข 
6 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.) 

สพฐ. สอศ. คส. 
2 จ ำนวนระบบฐำนข้อมูลกลำงของกระทรวงที่

เชื่อมโยงฐำนข้อมูลรำยบุคคลที่อ้ำงอิงจำกเลข
ประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอ่ืน ด้ำน
สำธำรณสุข สังคม ภูมิสำรสนเทศ แรงงำน และ
กำรศึกษำ  

5 ฐำน สป. (ศทก.) 
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 3) แนวทำงกำรพัฒนำ 

  3.1) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำและองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล 

  3.2) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 

 4) แผนงำน/โครงกำร ส ำคัญ 

  4.1) กลุ่มโครงกำร ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำและสร้ำง
เครือข่ำยควำมเป็นภำคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

  4.2) กลุ่มโครงกำร พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 

  4.3) กลุ่มโครงกำร ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนำกฎหมำย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำ 

  4.4) กลุ่มโครงกำร พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
  4.5) กลุ่มโครงกำร พัฒนำระบบกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
  4.6) กลุ่มโครงกำร พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
        4.7) กลุ่มโครงกำร เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรมีประสิทธิภำพ ผู้เรียนได้รับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงมีคุณภำพและมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 พันธกิจ 
   1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  
ตำมศักยภำพของผู้เรียน เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำสมรรถนะของข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 
 
 

10. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)   
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 ค่ำนิยม TEAMWINS 
 T = Teamwork กำรท ำงำนเป็นทีม 
 E = Equality of Work ควำมเสมอภำคในกำรท ำงำน 
 A  =  Accountability ควำมรับผิดชอบ  
 M  =  Morality and Integrity กำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์ 
 W  =  Willful ควำมมุ่งม่ันตั้งใจท ำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ  
 I    =  Improvement กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  
 N  =  Network and Communication กำรเป็นเครือข่ำยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 S  =  Service Mind กำรมจีิตมุ่งบริกำร  
 เป้ำประสงค์รวม 
  1. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
  2. ผู้เรียนมีกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ และมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำที่มคีุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
  4. ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะวิชำชีพ 
ในศตวรรษที่ 21 
 

ตัวชี วัดเป้ำประสงค์รวมและคำ่เป้ำหมำย (ในสว่นที่เกี่ยวข้องกับ กศน.) 
ตัวชี วัดเป้ำประสงค์รวม ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำนรับผิดชอบ 

3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับกำรศึกษำของผลกำรทดสอบ
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (N-NET)  
แต่ละภำคเรียน เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 39 
ขึ้นไป 

กศน. 

4. จ ำนวนครั้งทีป่ระชำชนเข้ำถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
ที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

10,000,000 
คน   

กศน. 

5. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับ 
กำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ สำมำรถน ำผลกำรพัฒนำไปใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 80 กศน./สคบศ./สช. 

6. ร้อยละของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ที่ ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ สำมำรถน ำผลกำรพัฒนำไปใช้ 
ในกำรปฏิบัติงำน  

ร้อยละ 80 กศน./สอ./ศทก./สช./
ก.ค.ศ 

 
 
 
 
 
 



  66 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์และกลยุทธ์รำยประเด็นยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และ
สมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมำะสม 
กับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
ในแต่ละบริบท  
 

 
 
 

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะที่ตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ 
กำรแข่งขันของประเทศ 

1. พัฒนำทักษะแรงงงำนฝีมือตรงกับควำมต้องกำรของตลำด แรงงำน 
ในพ้ืนที่และภูมิภำค (อำท ิพ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
2. ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
และพัฒนำบุคลำกรวิจัยทำงกำรศึกษำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะและ
สมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะ 
ที่จ ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงำน/สถำนศึกษำมีกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสะเต็มศึกษำ 
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำกระบวนกำรคิด     
อย่ำงเป็นระบบผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติ 
3. สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพ
และทักษะชีวิต ที่เท่ำทันและสำมำรถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
5. พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศและสมรรถนะที่
จ ำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 
6. บูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงหลักคิดและ
ทัศนคติ ที่ถูกต้องด้ำนระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม  
จิตสำธำรณะ ควำมเป็นพลเมือง 
7. พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำไทย ภำษำถิ่น  
(ภำษำแม่) ต่อยอดกำรเรียนรู้และกำรประกอบอำชีพ 
8. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก 
ในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
ด้วยรูปแบบหลำกหลำย 

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

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำร 
ที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

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

3. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้ง 
กำรมีส่วนรว่มกับทุกภำคสว่นในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
5. ปรับปรุงโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้มี
ควำมยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อกำร 
พัฒนำประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะองค์กร 

6. พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วน
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง และติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงกำร
ทุจริต 
7. พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพล
เรือนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะกำร
ปฏิบัติงำน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำยรำยประเด็นยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. ดังนี ้

ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์รำยประเด็นยทุธศำสตร ์
/ตัวชี วัดรำยยุทธศำสตร์ 

ค่ำเป้ำหมำย  
ปี 2564 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง   
เป้ำประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในแต่ละบริบท  
1. ร้อยละของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ควำมรักและกำรธ ำรงรักษำสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นในกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กศน./สช.) 

ร้อยละ 100 

 4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  
หรือสมรรถนะด้ำนอำชีพ สำมำรถน ำผลกำรพัฒนำไปประกอบอำชีพได้ (กศน.) 

ร้อยละ 85 

*5. ร้อยละของผู้เรยีนที่ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ มีควำมรู้ ทัศนคติ 
ที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น (สช./กศน./สบศ.) 

ร้อยละ 80 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
เป้ำประสงค์ : ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันของประเทศ 
*6. ร้อยละของผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ ทีเ่ผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน (สนย. และทุกหน่วยงำนในสังกัด สป.) 

ร้อยละ 80 

 7. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรอบรมเครือข่ำยเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับต ำบล (กศน.) ร้อยละ 95 
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ  
เป้ำประสงค์ : 1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะและสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงำน/สถำนศึกษำมีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
*9. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับกำรศึกษำของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภำคเรียน เพ่ิมขึ้น (กศน.)  

ร้อยละ 39 
ขึ้นไป 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสื่อสำรด้ำน
อำชีพ/ด้ำนกำรเรียนรู้ สำมำรถสื่อสำรได้ถูกต้องมำกขึ้น (กศน./สช.) 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 



  69 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน. 

ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์รำยประเด็นยุทธศำสตร ์
/ตัวชี วัดรำยยุทธศำสตร์ 

ค่ำเป้ำหมำย  
ปี 2564 

15. ร้อยละของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทีผ่่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ
ภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ สำมำรถสื่อสำรได้ถูกต้องมำกข้ึน (กศน./
สช./สคบศ.) 

ร้อยละ 80 

* 16. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ
วิชำชีพ สำมำรถน ำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน (สคบศ./กศน./สช.)  

ร้อยละ 80 

22. ร้อยละของหน่วยงำน/สถำนศึกษำจัดกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้ จิตส ำนึกและ
วินัยกำรบริหำรจัดกำรขยะและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติเพ่ิมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน (ทุกหน่วยงำน/สถำนศึกษำสังกัด สป.) 

ร้อยละ 90 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
เป้ำประสงค์ : ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
ด้วยรูปแบบหลำกหลำย 
* 23. จ ำนวนครั้งที่ประชำชนเข้ำถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดกำรศึกษำ 
ในรูปแบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) (กศน.)  

10,000,000 

คน   

24. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น สำมำรถน ำควำมรู้ 
ไปประกอบอำชีพ/พัฒนำงำนได ้(กศน.) 

ร้อยละ 85 

25. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
เทียบกับเป้ำหมำย (กศน./สช.) 

ร้อยละ 100  

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ :  หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล 

27. จ ำนวน ร่ำง กฎหมำยล ำดบัรอง (กฎ ระเบียบ ประกำศ ขอ้บังคับ) ที่ได้รับกำรปรับปรุง 
แก้ไข หรือพัฒนำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ (สน./สช./กศน./ส ำนักงำน ก.ค.ศ.) 

ไม่น้อยกว่ำ 
2 ฉบับ 

* 28. ร้อยละของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ สำมำรถน ำผลกำรพัฒนำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
(สอ./ศทก./กศน./สช./ก.ค.ศ.) 

ร้อยละ 80 
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 ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย พ.ศ. 2551  
มำตรำ 14 ให้มีส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยขึ้น ในส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เรียกโดยย่อว่ำ “ส ำนักงำน กศน.” โดยมีเลขำธิกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เรียกโดยย่อว่ำ “เลขำธิกำร กศน.” ซึ่งมีฐำนะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน  
  1. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร*1 
  2. จัดท ำข้อเสนอแนะนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน และมำตรฐำนกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต่อคณะกรรมกำร 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรพัฒนำหลักสูตร
และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ บุคลำกรและระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน กำรเทียบโอนควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ และกำรเทียบระดับกำรศึกษำ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และองค์กรอ่ืนรวมกันเป็นภำคี
เครือข่ำยเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ในกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  6. จัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์เครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ เพ่ือกำรศึกษำ วิทยุชุมชน ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ ห้องสมุดประชำชน พิพิธภัณฑ์  
ศูนย์กำรเรียนชุมชน และแหล่งกำรเรียนรู้ อ่ืน เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
อย่ำงต่อเนื่องของประชำชน 
  7. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  8. ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ 
ของส ำนักงำน หรือตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย 

                                                 
1 * คณะกรรมกำร คือ คณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน และประสำนควำมร่วมมือกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

11. อ ำนำจหนำ้ที่ของส ำนักงำน กศน. 



 
 

  
 

สาระส าคัญ 
 

 
 
 
 

 จากภารกิจของชาติด้านการศึกษา และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน กศน. จึงได้ก าหนด 
กรอบแนวทางในการด าเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.  
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
    คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็น  
และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

     6. ยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรม 
และจริยธรรมที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

ส่วนที่ 

3 
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(ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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  เป้าประสงค์ 
     1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา 
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
     2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ความ
เป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือพัฒนา 
ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
     3. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านแหล่งเรียนรู้  
ช่องทางการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีเจตคติทางสังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ อย่างมีเหตุผล และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
     4. หน่ วยงานและสถานศึกษา กศน. มีหลั กสู ตร สื่ อ นวัตกรรม ช่องทางการเรียนรู้  
และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และรองรับกับสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของประชาชนและชุมชน รวมทั้งตอบสนองกับ 
การเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
     5. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ และน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และโอกาสการเรียนรู้
ให้กับประชาชน 
     6. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
     7. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

     8. บุคลากร กศน. ทุกประเภททุกระดับได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการปฏิบัติงาน 
ตามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  จุดเน้นการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

     1. น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
    1.1 สืบสานศาสตร์พระราชา โดยการสร้างและพัฒนาศูนย์สาธิตและเรียนรู้ “โคก หนอง นา 
โมเดล” เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการบริหารทรัพยากรรูปแบบต่าง ๆ ทั้งดิน น้ า ลม แดด รวมถึงพืชพันธุ์ต่าง ๆ 
และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ  
    1.2 จัดให้มี “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรม การพัฒนาชุมชน” เพ่ือความกินดี อยู่ดี มีงานท า  
    1.3 การสร้างกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้ งปลูกฝังผู้ เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเป็นผู้มีความพอเพียง ระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา  
ผ่านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนโดยการใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
     2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัย 
    2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ในรูปแบบ Re-Skill & Up-Skill  
และการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนผู้รับบริการ และสามารถออกใบรับรองความรู้ความสามารถเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้ 
    2.2 ส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับประชาชน (English for All) 
    2.3 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ การฝึกอบรมอาชีพ 
ที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสมรรถนะผู้สูงวัย และหลักสูตร 
การดูแลผู้สูงวัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย 
       3. พัฒนาหลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และรูปแบบ 
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้  ในทุกระดับ ทุกประเภท  เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
กับทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความทันสมัย สอดคล้องและพร้อมรองรับกับบริบทสภาวะสังคมปัจจุบัน ความต้องการ 
ของผู้เรียน และสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
    3.1 พั ฒ นาระบบการเรี ยนรู้  ONIE Digital Learning Platform ที่ รองรั บ  DEEP ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และช่องทางเรียนรู้รูปแบบอ่ืน ๆ ทั้ง Online On-site และ On-air 
    3.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ อาทิ Digital Science Museum/ Digital Science 
Center/ Digital Library ศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co-Learning Space) 
เพ่ือให้สามารถ “เรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา” 
    3.3 พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษาและสมัครฝึกอบรมแบบออนไลน์ มีระบบการเทียบโอน
ความรู้ ระบบสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank System) และพัฒนา/ขยายการให้บริการระบบทดสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) 
      4. บูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
    4.1 ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาทิ การส่งเสริมการฝึกอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์และบริบท 
ของชุมชน ส่งเสริมการตลาดและขยายช่องทางการจ าหน่ายเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. 
    4.2 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลาง 
และภูมิภาค 
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      5. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร กศน. 
    5.1 พัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy & 
Digital Skills) ให้กับบุคลากรทุกประเภททุกระดับ รองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้ภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการเรียนรู้และการจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล เป็นขั้นตอน 
    5.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร กศน.และกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างานร่วมกันในรูปแบบต่าง  ๆอาทิ การแข่งขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
      6. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการองค์กร ปัจจัยพื้นฐานในการจัด
การศึกษา และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ต่อสาธารณะชน 
    6.1 เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... ให้ส าเร็จ และปรับโครงสร้าง 
การบริหารและอัตราก าลังให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เร่งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งที่มีประสิทธิภาพ 
    6.2 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการท างาน 
และข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่ทันสมัย รวดเร็ว และสามารถใช้งานทันที โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง กศน.  
เพ่ือจัดท าข้อมูล กศน. ทั้งระบบ (ONE ONIE) 
    6.3 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมโดยรอบของหน่วยงาน
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง ให้สะอาด ปลอดภัย พร้อมให้บริการ 
    6.4 ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการ/
กิจกรรมด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสร้างช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ/ 
มหกรรมวิชาการ กศน. 
   การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ของส านักงาน กศน. 
    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เมื่อเดือนธันวาคม 2562 
ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของไทยในทุกระดับชั้น ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิก าร 
ได้ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว อาทิ ก าหนดให้มี  
การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 
ทุกประเภท เพ่ือจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการท ากิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  
การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ  การก าหนดให้ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ อาทิ การจัดการเรียนรู้
แบบออนไลน์  การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการออกอากาศทางโทรทัศน์  วิทยุ  และโซเซียลมี เดีย ต่าง ๆ  
รวมถึงการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
    ในส่วนของส านักงาน กศน. ได้มีการพัฒนา ปรับรูปแบบ กระบวนการ และวิธีการด าเนินงาน 
ในภารกิจต่อเนื่องต่าง ๆ ในสถานการณ์การใช้ชีวิตประจ าวัน และการจัดการเรียนรู้เพ่ือรองรับการใช้ชีวิตแบบปกติ 
วิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานตามมาตรการการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  อาทิ  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภท  
หากมีความจ าเป็นต้องมาพบกลุ่ม หรืออบรมสัมมนา ทางสถานศึกษาต้องมีมาตรการป้องกันที่ เข้มงวด  
มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้รับบริการต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  
เน้นการใช้สื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 
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ภารกิจต่อเนื่อง 

 1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
  1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     1)  สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินการ 
ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียน 
การสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
     2)  จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด  
และขาดโอกาสทางการศึกษา ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัด
การศึกษาทางไกล 
     3)  พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งด้านหลักสูตรรูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและประเมินผล 
การเรียน และระบบการให้บริการนักศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ 
     4)  จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     5)  จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดการแข่งขันกีฬา การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม 
จิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ อ่ืน ๆ  
นอกหลักสูตรมาใช้เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
   1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
     1)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบ
เดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
     2)  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สื่อ แบบเรียนเครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงาน 
การส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
     3)  พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือ
ในพ้ืนที่ที่มีความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษ 
     4)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ  
การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ของประชาชน 
  1.3  การศึกษาต่อเนื่อง 
     1)  จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ 
เพ่ือการมีงานท าในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือ 
การบริการ รวมถึงการเน้นอาชีพช่างพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพ 
ของแต่ละพ้ืนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนา
ประเทศ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
การพัฒนาหนึ่งต าบลหนึ่งอาชีพเด่น การประกวดสินค้าดีพรีเมี่ยม การสร้างแบรนด์ของ กศน. รวมถึงการส่งเสริม
และจัดหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ และให้มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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     2)  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุขสามารถเผชิญสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต 
โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาส าคัญต่าง ๆ เช่น การอบรมจิตอาสา การให้ความรู้เพ่ือการป้องการการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การอบรมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม การป้องกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา การปลูกฝั่งและการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการอบรมเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม  
การอบรมส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น 
     3)  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรมการประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม 
จิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่ เหมาะสมกับกลุ่ มเป้าหมาย และบริบทของชุมชน 
แต่ละพ้ืนที่ เคารพความคิดของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ รวมทั้งสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ 
การสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิและเสรีภาพ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม การเป็นจิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การบริหารจัดการน้ า การรับมือกับสาธารณภัย  
การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน 
     4)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยื นหยัดอยู่ ได้อย่างมั่นคง  
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  1.4  การศึกษาตามอัธยาศัย 
     1)  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น การพัฒนา กศน. ต าบล 
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้มีการบริการที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดชาวตลาด พร้อมหนังสือและอุปกรณ์เพ่ือจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านบุคลากร สื่ออุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลายรูปแบบ 
     2)  จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตลอดชีวิตของประชาชน เป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการ
ประจ าท้องถิ่นโดยจัดท าและพัฒนานิทรรศการสื่อและกิจกรรมการศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้าง 
แรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์สอดแทรกวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และปลูกฝังเจตคติ  
ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน และประเทศ รวมทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งมีความสามารถ 
ในการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง (Disruptive 
Changes) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



77 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. 

     3)  ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ  
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
เช่น พิพิธภัณฑ์  ศูนย์เรียนรู้ แหล่งโบราณคดี วัด ศาสนาสถาน ห้องสมุด รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

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

รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

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

ร้อยละ 80 

1.2  จ านวนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

756,675 คน 

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

3,000 ฉบับ 
1.5  จ านวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการ/ การจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
1,787 แห่ง 

1.6  จ านวนประชาชนที่เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และการมีงานท า 424,500 คน 
1.7  จ านวน ครู กศน. ต าบล ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
100 คน 

1.8  จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 22,272 คน 
1.9 จ านวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 6,800 คน 
1.10 จ านวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน 185,600 คน 
1.11 จ านวนสื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 30 วิชา 
1.12 จ านวนบุคลากรสังกัดส านักงาน กศน. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า

ตามสายงานในอาชีพ 
2,807 คน 

1.13 จ านวนบุคลากรสังกัดส านักงาน กศน. ที่เข้ารับการอบรมด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันหลักของชาติ ด้านความปรองดองสมานฉันท์ ด้านการมีจิตสาธารณะ  
และด้านทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

10,000 คน 

1.14 จ านวนบทความเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับต าบล ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ อาชีพ 
ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา  

8,000 บทความ 

1.15 จ านวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space)  77 แห่ง 
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รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

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

ไปใช้พัฒนาตนเองได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม  
ร้อยละ 80 

2.3 ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนาตนเองได้ 

ร้อยละ 80 

2.4 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 

ร้อยละ 80 

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

ร้อยละ 80 

2.6 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา 
ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 80 

2.7 ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา ที่มีการพัฒนาตนเองในด้านพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ภาวะผู้น า และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 90 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กศน.  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กศน. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ส าหรับการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 11,280,550,900 บาท 
โดยจ าแนกเป็นแผนงานต่าง ๆ ดังนี้   

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต งบประมาณ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 5,997,706,400 
   แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ 
   (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

5,997,706,400 

2. แผนงานพื้นฐาน 1,564,296,000 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,564,296,000 
       1) ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 785,124,700 
       2) ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 779,171,300 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต งบประมาณ 

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 3,695,593,700 

    3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,060,788,400 
    3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
         ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

514,969,200 

    3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 61,664,300 
    3.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 58,171,800 
4. แผนงานบูรณาการ 22,954,800 

    4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,528,200 
    4.2 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 2,426,600 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กศน.  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน กศน. ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือรองรับ ยุทธศาสตร์ชาติ  
กับนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แผนปฏิบัติราชการ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้ 
  1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1  ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 
     1.1.1 กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ 
     1.1.2 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากในเขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือ 
     1.1.3 สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับคนพิการ   
     1.1.4 โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก และเยาวชนที่อาศัย 
                                        อยู่ในถิ่นทุรกันดาร 
     1.1.5 โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส 
     1.1.6 โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย 
     1.1.7 โครงการสืบสานวิชาช่างศิลป์ไทย 
     1.1.8 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 
     1.1.9 โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
     1.1.10 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด 
     1.1.11 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
     1.1.12 กิจกรรม : ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 
   1.2  ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
     1.2.1 กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
     1.2.2 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 
     1.2.3 กิจกรรม : ติวเข้มเต็มความรู้ 
     1.2.4 กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 
     1.2.5 กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ 
                                                      และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาพทางการศึกษา 
   2.1  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
   3.1  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
     3.1.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
     3.1.2 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
     3.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน. 
     3.1.4 โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904 
     3.1.5 โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
                                        (Thailand Knowledge Portal : TKP) 
      3.1.6  ปรับปรุงนิทรรศการระบบนิเวศวิทยา  
     3.1.7 นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้กลางแจ้ง Active Play ประจ าปี 2564  
     3.1.8 ปรับปรุงนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือชีวิตและชุมชน  
     3.1.9 นิทรรศการมหัศจรรย์โลกวิทยาศาสตร์ 4 มิติ  
     3.1.10 โครงการส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
                                        และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) 
     3.1.11 โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
     3.1.12 กิจกรรม : พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                                            เพ่ืองานอาชีพ 
     3.1.13 โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space 
     3.1.14 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 
      3.1.15  โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ 
   3.2  โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3.2.1 โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้ 
     3.2.2 โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพประชาชน 
                                           จังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
     3.2.3 โครงการกีฬา กศน. ชายแดนใต้ เกมส์ 
     3.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3.2.5 โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษา 
                                           นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   4.1  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
     4.1.1 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
                                           และกระทรวงสาธารณสุข 
     4.1.2 โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย 
                                           จิต และสมองของผู้สูงอายุ 

 

 



85 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. 

  5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
   5.1  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
     5.1.1 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

  6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   6.1  โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     6.1.1 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
     6.1.2 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
     6.1.3 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 

  7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 
   7.1  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
     7.1.1 โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและปลูกจิตส านึก 

รายละเอียดโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายการด าเนินงาน และงบประมาณ ได้แสดงในตารางสรุปบัญชี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. (ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ดังปรากฏในส่วนที ่4 



 

 

 
ย.3  การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพ 

 

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

๙.ด้านสังคม (๕) การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรูปการศกึษาและการเรียนรู้ของประเทศ  ๑.๑) – ๑.๓)  
(๒) การปฏิรูปการพัฒนาเดก็เล็กและเดก็วัยเรียน  ๒.๑) – ๒.๒) 
(๔) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์  
๔.๑) – ๔.๕) 
(๕) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑  
๕.๑) – ๕.๕) 
(๗) การปฏิรูปการศกึษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
๘. ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (๑) ปฏิรูปการรู้เท่าทันส่ือของประชาชน 

 

แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ย.1 ความมั่นคง ย.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ย.4  การสร้างโอกาสและ 
      ความเสมอภาคทางสงัคม  

ย.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
 ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ย.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
 การบริหารจัดการภาครัฐ  

แผนพัฒนาฯ  
ฉบบัที่ 12  

2560 - 2564 

ย.5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ
 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง
 และยั่งยืน 

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
  ทุนมนุษย์ 
ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
  และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
  ระบบโลจิสติกส ์
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
  วิจัย และนวัตกรรม 
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ย.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
       เพื่อการพัฒนา  

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 
 การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาล 
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
 เศรษฐกิจ 

แผนปฏิรูปประเทศ 
 
๑ = ด้านการเมือง 
๒ = ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓ = ด้านกฎหมาย 
๖ = ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๘ = ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๙ = ด้านสังคม 
๑๑ = ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12 = ด้านการศึกษา (1) – (7) 

๑.ด้านการเมือง (๑) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
๑๒.ด้านการศกึษา (๑) ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวม 
(๒) ปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน (๓) ปฏิรูปเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา (๕) ปฏิรูปจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

๑๒.ด้านการศึกษา (๗) ปฏิรูปการศึกษาและ 
การเรียนรู้ โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดจิิทลั  

๑๒.ด้านการศึกษา (๓) การปฏิรปูเพือ่ลด 
ความเหลือ่มล ้าทางการศึกษา ๓.๑) , ๓.๓)  

๖.ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๑) เสริมสร้างระบบบรหิารจัดการมลพิษที่
แหล่งก้าเนิดใหม้ีประสิทธิภาพ 

๒.ด้านการบริหารราชการแผน่ดนิ (๒) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน  
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล (๓) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง  
(๔) ก้าลังคนภาครัฐขนาดเหมาะสมและมีสมรรถนะสูง (๕) ระบบบริหารงานบุคคลดึงดูด สร้าง  
รักษาคนดีคนเก่ง (๖) จัดซื อจัดจ้างคล่องตัว โปร่งใส มีกลไกป้องกันทุจริต 
๓.ด้านกฎหมาย (๑) มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายท่ีดีและเท่าท่ีจ้าเป็น รวมทั งมีกลไก 
ในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลบังคับแล้วฯ 
๑๑.ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๑) ด้านการป้องกันและเฝ้า
ระวัง (๒) ด้านการป้องปราม 
๑๒.ด้านการศึกษา (๑) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศ (๖) การปรับโครงสร้าง 
ของหน่วยงานในระบบการศึกษาฯ (๗) ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม 
ด้วยระบบดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ ศธ. 
ปี 2564 

ย.1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสงัคม 
     และประเทศชาติ  

ย.2 การผลิตและพฒันาก้าลังคน การวิจัย 
 และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขันของประเทศ  

ย.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
     และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ย.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
     และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

ย.5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร 
     จัดการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. 
ปี 2564 

ย.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  ย.2 พัฒนาก้าลงัคน การวิจัย เพื่อสร้าง 
     ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ย.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
      และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
      กับสิ่งแวดล้อม 

ย.4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   ย.5 พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

(ร่าง) นโยบายและ
จุดเน้น กศน.  

ปี 2564  

1. น้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
    สู่การปฏิบัต ิ

4. ส่งเสรมิการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมงีานท้า  
    ในรูปแบบ Re-skill & Up-skill 

5. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส้าหรับ 
   ผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
6. พัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษา 
    ทุกระดับ ทุกประเภท 
7. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 
9. พัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถ 
    ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

3. จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับประชาชนทุกช่วงวัย 8. ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
10. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร กศน. 
11.พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูอาคารสถานที่ 
12. น้านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ 
13. ประชาสัมพันธ์/สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไปเก่ียวกับ 
     การบริการทางวิชาการ/กิจกรรมด้านการศึกษานอกระบบ 
     และการศึกษาตามอัธยาศัย 
14. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายรัฐบาล 

น.1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
 พระมหากษัตริย์ 
น.2 การสร้างความมั่นคงและ 
      ความปลอดภัยของประเทศ 
      และความสงบสุขของประทศ 

น.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
     ในการแข่งขันของไทย 
น.6 การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและ 
     การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
     นโยบายเร่งด่วน 

น.8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
      และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
      ทุกช่วงวัย 
 

น.9 การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
      และหลักประกันทางสังคม 
 

น.10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
       และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
       เพื่อการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน 

น.11 การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  
น.12 การป้องกันและปราบปราม 
       การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับ 1 
ระดับ 2 

ระดับ 3 

๑. ประเด็นความมั่นคง  
(แผนย่อยที่ ๓.๑) การรกัษาความสงบ
ภายในประเทศ  
(แผนย่อยที่ ๓.๒)  การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  

6. พื นที่และเมืองน่าอยูอ่ัจฉริยะ  
(แผนย่อยที่ 3.1) การพฒันาเมอืงน่าอยู่อจัฉริยะ 
๒๓. การวิจัยและพฒันานวัตกรรม  
(แผนย่อยที่ ๓.๔) การวิจยัและพฒันานวัตกรรม 
ดา้นองค์ความรูพ้ื นฐาน 

๑o. .  การปรับเปล่ียนคา่นยิมและวฒันธรรม  (แผนยอ่ยท่ี ๓.๑) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 
๑๑. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยท่ี ๓.๒) การพัฒนาเด็กตั งแต่
ช่วงการตั งครรภ์จนถงึปฐมวยั  
(แผนยอ่ยท่ี ๓.๓)  การพฒันาชว่งวยัเรียน/วยัรุ่น  (แผนย่อยท่ี ๓.๔) การพัฒนา 
และยกระดับศักยภาพวยัแรงงาน  (แผนยอ่ยท่ี ๓.๕) การส่งเสริมศกัยภาพผู้สูงอาย ุ
๑๒. การพฒันาการเรียนรู้ (แผนยอ่ยท่ี ๓.๑) การปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้ 
ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง ในศตวรรษท่ี ๒๑  

๑๗. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
(แผนย่อยที่ ๓.๑) การคุ้มครองทางสงัคมขั น
พื นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกจิ สงัคม  
และสุขภาพ 

๑๘. การเติบโตอย่างยั่งยืน  
(แผนย่อยที่ ๓.๕) การยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ 

 

๒o. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
(แผนย่อยท่ี ๓.๑) การพัฒนาบริการประชาชน        
(แผนย่อยท่ี ๓.๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง  
(แผนย่อยท่ี ๓.๔) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ   
(แผนย่อยท่ี ๓.๕) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
๒๑. การตอ่ตา้นการทุจรติและประพฤตมิิชอบ   
(แผนยอ่ยท่ี ๓.๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
๒๒. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
(แผนย่อยท่ี ๓.๑)  การพัฒนากฎหมาย  

แผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

(๒๓ ประเด็นพัฒนา) 

 

 

 



 

 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิต/โครงการส าคัญของส านักงาน กศน. กับ แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
 ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
 ของผู้เรียน  

วิสัยทัศน์ สป. 

พันธกิจ สป. 

เป้าประสงค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ภายใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต/ 

โครงการส าคัญ 

ของส านักงาน กศน. 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ  
  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้อง 
    กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาค 
 ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน  
 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา    

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและ 
 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้าง
 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
    ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
 ทางการศึกษา   

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ   
 

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง  
    เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบัน 
    หลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตย  
    โดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
    ประมุข  
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึง 
    การศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนา 
    สมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ 
    ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลัก 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่
 พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บ 
     ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง 
     ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา  
     และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ  
     และแรงงานต่างด้าว)  
3.  พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหาร 
    จัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
     ยาเสพติด หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับ 
    ความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
    และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมือง พ้ืนที่ 
    และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ) 
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหาร 
    และจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร 
    วิจัยทางการศึกษา 
 
 

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

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

1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ 
    ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน  
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค 
 และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็น 
    เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อ 
    การใช้งาน  
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา 
    ให้มีประสิทธิภาพ ในการบูรณาการเชื่อมโยง 
    ทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
    ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา   
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
 และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสม 
 กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
    ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว    
     ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนา 
    ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤต ิ
    มิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ 
 เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของ
 ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา 
     อ่ืน เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและ 
    การจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  
  และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
    และเสมอภาค  

4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีสมรรถนะ  
    การปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21  

โครงการ : ขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  
โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
 

โครงการ :  บริหารจัดการศึกษาในจังหวัด 
              ชายแดนภาคใต้  
โครงการ :  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุข 
               ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โครงการ : สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
 

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



 

 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร  

วิสัยทัศน์ 

คนไทยทุกช่วงวยัไดร้บัโอกาสทางการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งมคีณุภาพ มทีกัษะทีจ่ าเป็น และสมรรถนะทีส่อดรบักบัทศิทางการพฒันาประเทศ  สามารถด ารงชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสมบนรากฐานของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   

พันธกิจ 

1. จดัและสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัทีม่คีณุภาพ สอดคลอ้งกบัหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม  เพือ่ยกระดบัการศกึษา

และพฒันาสมรรถนะ ทกัษะการเรยีนรูข้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหเ้หมาะสมในแตล่ะชว่งวยั ให้

พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงและการปรบัตวัในการด ารงชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม  กา้วสูก่ารเป็นสงัคมแหง่

การเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งยัง่ยนื  

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

ในปัจจบุนั  

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

4. สง่เสรมิสนบัสนุน แสวงหา 

และประสานความรว่มมอืเชงิ

รกุกบัภาคเีครอืขา่ย ใหเ้ขา้มา

มสีว่นรว่มในการสนบัสนุนและ

จดัการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั และ

การเรยีนรูต้ลอดชวีติใน

รปูแบบตา่ง ๆใหก้บัประชาชน  

5. พฒันาระบบการบรหิาร

จดัการภายในองคก์รใหม้ี

เอกภาพ เพือ่การบรหิาร

ราชการทีด่ ีบนหลกัของ

ธรรมาภบิาล มี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

และคลอ่งตวัมากยิง่ขึน้  

6. ยกระดบัการบรหิารและ

การพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะ 

สมรรถนะ คณุธรรมและ

จรยิธรรมทีด่ ีเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพของการ

ใหบ้รกิารทางการศกึษาและ

การเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพมาก

ยิง่ขึน้  

เป้าประสงค ์

1. ประชาชนผูด้อ้ย พลาด 

และขาดโอกาสทางการศกึษา

รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปไดร้บั

โอกาสทางการศกึษาใน

รปูแบบการศกึษานอกระบบ

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

การศกึษาต่อเน่ือง และ

การศกึษาตามอธัยาศยัทีม่ี

คณุภาพอยา่งเท่าเทยีมและ

ทัว่ถงึ เป็นไปตามบรบิท 

สภาพปัญหาและความ

ตอ้งการของแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย  

2. ประชาชนไดร้บัการ

ยกระดบัการศกึษา สรา้ง

เสรมิและปลกูฝังคณุธรรม 

จรยิธรรม หน้าทีค่วามเป็น

พลเมอืงทีด่ภีายใตก้าร

ปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 

ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง อนั

น าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพ

ชวีติและเสรมิสรา้งความ

เขม้แขง็ใหชุ้มชน เพื่อพฒันา

ไปสูค่วามมัน่คงและยัง่ยนื

ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

วฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์

และสิง่แวดลอ้ม  

3.ประชาชนไดร้บัการพฒันา

ทกัษะการเรยีนรูแ้ละแสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเองผา่นแหล่ง

เรยีนรู ้ช่องทางการเรยีนรู ้

และกจิกรรมการเรยีนรู้

รปูแบบต่าง ๆ รวมทัง้มเีจต

คตทิางสงัคม การเมอืง 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีเ่หมาะสม สามารถคดิ 

วเิคราะห ์แยกแยะอยา่งมี

เหตุผล และน าไประยกุตใ์ช้

ในชวีติประจ าวนั รวมถงึการ

แกปั้ญหาและพฒันาคณุภาพ

ชวีติไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ 

4.หน่วยงานและสถานศกึษา 

กศน. มหีลกัสตูร สือ่ นวตักรรม 

ช่องทางการเรยีนรู ้และ

กระบวนการเรยีนรู ้ในรปูแบบ

ทีห่ลากหลาย ทนัสมยั และ

รองรบักบัสภาวะการเรยีนรูใ้น

สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ

แกปั้ญหาและพฒันาคณุภาพ

ชวีติตามความตอ้งการของ

ประชาชนและชุมชน รวมทัง้

ตอบสนองกบัการเปลีย่นแปลง

บรบิทดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

การเมอืง วฒันธรรม 

ประวตัศิาสตร ์และสิง่แวดลอ้ม  

5. หน่วยงานและสถานศกึษา 

กศน. สามารถน าเทคโนโลยี

ทางการศกึษา และ

เทคโนโลยดีจิทิลัมาพฒันา

เพื่อเพิม่ช่องทางการเรยีนรู ้

และน ามาใชใ้นการยกระดบั

คณุภาพในการจดัการเรยีนรู้

และโอกาสการเรยีนรูใ้หก้บั

ประชาชน  

6. ชุมชนและภาคเีครอืขา่ย

ทุกภาคสว่น มสีว่นรว่มใน

การจดั สง่เสรมิ และ

สนับสนุนการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยั รวมทัง้การ

ขบัเคลื่อนกจิกรรมการเรยีนรู้

ของชุมชน  

7. หน่วยงานและ

สถานศกึษามรีะบบการ

บรหิารจดัการองคก์รที่

ทนัสมยั มปีระสทิธภิาพ 

และเป็นไปตามหลกัธรร

มาภบิาล  

8. บคุลากร กศน. ทุก

ประเภททุกระดบัไดร้บั

การพฒันาเพือ่เพิม่ทกัษะ

และสมรรถนะในการ

ปฏบิตังิานและการ

ใหบ้รกิารทางการศกึษา

นอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยั รวมถงึการ

ปฏบิตังิานตามสายงาน

อยา่งมปีระสทิธภิาพ  



 

 

ตัวชี้วดั (เชงิปรมิาณ
  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ (เทียบกับ

เป้าหมายตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี)  

 2. จ านวนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้/ ได้รับบริการ
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  
ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา  
และความต้องการ 

3. จ านวนของผู้รับบริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

6. จ านวนประชาชนที่เข้ารับการ
พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้
และการมีงานท า 

8. จ านวนประชาชนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ 

9. จ านวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ 

10. จ านวนประชาชนที่ผ่านการ

อบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน  

5. จ านวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบล 
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ/ การ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

11. จ านวนสื่อการเรียนออนไลน์ 
หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 

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

15. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 

(Co-Learning Space)  

 4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ 

ส่งเสริมการศึกษา  

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

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

13. จ านวนบุคลากรสังกัด

ส านักงาน กศน. ที่เข้ารับ 

การอบรมด้านการปกป้อง 

และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

ด้านความปรองดองสมานฉันท์ 

ด้านการมีจิตสาธารณะ  

และด้านทักษะในการ 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

ตัวชี้วดั (เชงิคุณ
ภาพ  

 1. ร้อยละของนักศึกษาที่

คาดว่าจะจบในทุกระดับ 

ที่ส าเร็จการศึกษาในแต่

ละภาคเรียน  

2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/ 
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  
ที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจ 
ไปใช้พัฒนาตนเองได้ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม 

3. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนา
ทักษะอาชีพ สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนา
ตนเองได้ 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  

หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมี
งานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 

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

6. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วม

กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต  

    7. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนา ที่มีการพัฒนาตนเอง

ในด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ 

ทัศนคติ ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ภาวะผู้น า และมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่เหมาะสมย่ิงข้ึน  



 

 

จุดเน้นการด าเนินงาน  

 1. น้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ 3. พฒันาหลกัสตูร สือ่ เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษา แหลง่เรยีนรู ้
และรปูแบบการจดัการศกึษาและการเรยีนรู ้ ในทกุระดบั ทกุประเภท  

เพือ่ประโยชน์ตอ่การจดัการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัทกุกลุม่เปา้หมาย มีความ

ทนัสมัย สอดคลอ้งและพรอ้มรองรบักบับรบิทสภาวะสงัคมปจัจบุนั ความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน และสภาวะการเรยีนรูใ้นสถานการณต์า่ง  ๆทีจ่ะเกดิขึน้ 

ในอนาคต  

4. บรูณาการความรว่มมือในการ
สง่เสรมิ สนับสนุน และจดัการ

ศกึษาและการเรยีนรูใ้หก้บั

ประชาชนอยา่งมีคณุภาพ  

6. ปรบัปรงุและพฒันา
โครงสรา้งและระบบบรหิาร

จดัการองคก์ร ปจัจยัพืน้ฐาน

ในการจดัการศกึษา และการ
ประชาสมัพนัธส์รา้งการรบัรู้

ตอ่สาธารณะชน  

5. พฒันาศกัยภาพ
และประสทิธภิาพ 

ในการท างานของ

บคุลากร กศน.  

 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ

ประชาชนที่เหมาะสมกับ 
ทุกช่วงวัย  

ภารกิจต่อเนื่อง 

1) ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

4) ด้านโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเน่ืองจากราชวงศ์  

5) ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นท่ีบริเวณชายแดน  

2) ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบ 
   การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด 

   และประเมินผล งานบริการ 
   ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพ 
   การศึกษา  

3) ด้านเทคโนโลย ี
   เพื่อการศึกษา  

6) ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

โครงการหลัก 

1)  โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้  (บ.ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฯ) 
2)  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (บ.ป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษาฯ)  
3)  โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือสนองงานตามพระราชด าริ 
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
4)  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
5)  โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากในเขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือ (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
6)  ส่ิงอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ส าหรับคนพิการ   
     (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
7)  โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร  
     (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
8)  โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
9)  โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
10)  โครงการสืบสานวิชาช่างศิลป์ไทย (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
11)  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน  
       (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
12)  โครงการติวเข้มเต็มความรู้ (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
13)  โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ย.เศรษฐกิจ สังคมดิจิทัล) 
14)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       (ย.พัฒนาการศึกษายั่งยืน) 
15)  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
       (ย.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
16)  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการ ทางกาย จิตและสมอง 
      ของผู้สูงอายุ (ย.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
17)  โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ  
       (ย.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
18)  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
21)  โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

1)  โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับ   

     การศึกษา มิติความรู้ความคิด 

     (พฐ.พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน) 

2)  โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนา 

     คุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge 

     Portal : TKP) (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากร 

     มนุษย์) 
3)  โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.  

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

     (STEM Education) และทักษะในการคิด 
     อย่างเป็นระบบ (Coding Literacy)  

     (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

      

 

   

1)  โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
     ระบบการศึกษาออนไลน์ 
     (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากร 
     มนุษย์) 

1)  โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 
     (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
2)  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
     (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
3)  โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน.  (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
4)  โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904 (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
 
 



ส่วนท่ี 4

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก 

(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)



ส่วนท่ี 4.1

ตำรำงสรุปรำยละเอียด 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)



 งบประมำณ (หน่วย : บำท)

รวมงบประมำณท้ังหมด 11,280,550,900                                                       

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 5,997,706,400                                                         

    แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

    กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐส านักงาน กศน.

5,997,706,400                                                            

2. แผนงำนพ้ืนฐำน 1,564,296,000                                                         

   แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 1,564,296,000                                                         

         ผลผลิตท่ี 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 785,124,700                                                               

         ผลผลิตท่ี 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 779,171,300                                                               

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 3,695,593,700                                                         

   3.1  แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำพทำงกำรศึกษำ 3,060,788,400                                                         

         1) โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3,060,788,400                                                            

   3.2  แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 514,969,200                                                           

         1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน 492,494,200                                                               

         2) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22,475,000                                                                

ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.

(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 93



 งบประมำณ (หน่วย : บำท)

ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.

(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต

   3.3  แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 61,664,300                                                             

         1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 61,664,300                                                                

   3.4  แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 58,171,800                                                             

         1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 58,171,800                                                                

4. แผนงำนบูรณำกำร 22,954,800                                                             

   4.1  แผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 20,528,200                                                             

         1) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,528,200                                                                

   4.2  แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมและบ ำบัดผู้ติดยำเสพติด 2,426,600                                                               

         1) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 2,426,600                                                                  

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 94



ส่วนท่ี 4.2

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ตำมแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ

(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)



หน่วย : บำท

แผนงำนรองบุคลำกรภำครัฐ (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)

กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐ ส ำนักงำน กศน.                                                          5,997,706,400 

1. งบบุคลำกร                                                          5,783,136,600 

    1.1 เงินเดือนข้าราชการและส่วนควบเงินเดือน                                                              1,494,032,500 

    1.2 เงินเดือนค่าจ้างประจ าและส่วนควบเงินเดือน                                                                151,130,000 

    1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                                              4,137,974,100 

2. งบด ำเนินงำน                                                             214,569,800 

กิจกรรมหลัก  งบประมำณ

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.

(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
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ส่วนท่ี 4.3

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ตำมแผนงำนพ้ืนฐำน

(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)



รวมงบประมำณท้ังหมด 1,564,296,000                                                         

   1) แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 1,564,296,000                                                         

        ผลผลิตท่ี 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 785,124,700                                                               

        ผลผลิตท่ี 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 779,171,300                                                               

ตำรำงสรุปแผนงำนพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.

(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

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

แผนงานพื้นฐาน
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

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

ผลผลิตท่ี 4 : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีลงทะเบียนเรียนในทุก

หลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา

ต่อเน่ือง

1. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร

/กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง 

(จ านวน 948,155 คน)

2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรม

ท่ีสามารถน าความรู้ ความเข้าใจไป

ใช้ได้ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/

กิจกรรมท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

785.1247                

761.6067                

1. งบด ำเนินงำน 606.2673

2. งบลงทุน 

   - ครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงอาคารสถานท่ี

และอาคารอ่ืนๆ ของส านักงาน กศน.

39.6443

3. งบเงินอุดหนุน 68.8580

    - เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 0.9850

   3.1 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะ

ยากล าบากในเขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ 

        กิจกรรมหลัก

        มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในเขตพ้ืนท่ีสูง

ภาคเหนือ จ านวน 6,385 ทุน

เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่

นักเรียนทุกระดับท่ีขาดปัจจัย

สนับสนุน และประสบสภาวะ

ยากล าบาก ในเขตพ้ืนท่ีสูง 

ให้ได้รับโอกาส ทางการศึกษา 

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถพ่ึงตนเอง

ได้ และเป็นพลเมือง

ท่ีดีท่ีมีคุณภาพเพ่ือเป็นก าลังส าคัญ

กลุ่มเด็กชาวเขาพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ

จ านวน 6,385 คน

1) จ านวนกลุ่มเด็กชาวเขาพ้ืนท่ีสูง

ภาคเหนือท่ีได้รับทุนการศึกษา 

(6,385 คน)

2) ร้อยละของผู้รับทุนมีอัตรา

การเรียนต่อเน่ืองไม่ออกกลางคัน 

(ร้อยละ 80)

33.7148 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 กศ. 3 11 12 9 2 4 4

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

กิจกรรม : จัดกำรศึกษำนอกระบบ

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพ้ืนฐำน (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนักงำน กศน.

(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

แผนงานพื้นฐาน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 99



ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

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

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

   3.2 ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และการ

ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับคนพิการ

        กิจกรรมหลัก

        สนับสนุนการให้บริการ  ส่ิงอ านวย

ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน

ใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ

1) เพ่ือให้ผู้เรียนคนพิการ 

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 

กศน. ได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส่ือบริการ และความช่วยเหลืออ่ืน

ใดทางการศึกษา ตามบัญชี ข 

และ ค  ท่ีก าหนดตามกฎกระทรวงฯ

2) เพ่ือให้ผู้เรียนคนพิการ

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 

กศน. มีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 

และบริการอ่ืนใดทางการศึกษา

ส าหรับคนพิการท่ีช่วยส่งเสริม

สนับสนุนในการเรียนรู้และสามารถ

เรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้

รายบุคคลได้อย่างครบถ้วน

ผู้เรียนคนพิการ 9,000 คน จ านวนผู้เรียนคนพิการท่ีได้รับส่ิง

อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ 

และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง

การศึกษา ตามความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ (9,000 คน)

18.0000 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ศกพ. 3 12 12 9 2 4 4

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 100



ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

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

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

   3.3 โครงการสนับสนุนเส้ือผ้าและอุปกรณ์

การเรียนส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีอาศัย

อยู่ในถ่ินทุรกันดาร

        กิจกรรมหลัก

        จัดซ้ือ จัดหาเส้ือผ้า และอุปกรณ์การศึกษา

ให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีอาศัยในถ่ินทุรกันดาร

1) เพ่ือให้เด็กนักเรียนท่ีอยู่ในวัยเรียน

และอาศัยอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 

ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบในการ

ให้บริการการศึกษาของส านักงาน 

กศน. ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน

2) เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีในการ

พระราชทานงบเป็นค่าเคร่ืองนุ่งห่ม

ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนใน

ศูนย์การเรียน

เด็กท่ีอยู่ในระบบการศึกษา

ภาคบังคับ (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)

 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

อายุไม่เกิน 15 ปี และ/หรือ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับประถมศึกษา ส าหรับเด็กวัย

เรียนท่ีไม่ได้รับการศึกษา

เด็กและเยาวชนท่ีอาศัยในถ่ิน

ทุรกันดาร ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ

ในการให้บริการการศึกษาของ

ส านักงาน กศน. และมีคุณสมบัติ

ตามข้อก าหนด ได้รับการสนับสนุน

ค่าเส้ือผ้าและอุปกรณ์การศึกษา

11.2741 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 กศ. 3 12 12 9 2 4 4

   3.4 โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส

        กิจกรรมหลัก

        - หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์

        - หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า

        - หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

        - หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง

        - หลักสูตรวิชาชีพเคหบริบาล

        - หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง

        - หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เคร่ืองเรือน

        - หลักสูตรวิชาชีพช่างเช่ือม

1. เพ่ือสนองกระแสพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ในการ

ช่วยเหลือผู้ขาดโอกาส

2. เพ่ือฝึกอบรมวิชาชีพ พร้อม

คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้ขาด

โอกาสให้มีวิชาช่างส าหรับประกอบ

อาชีพ และเป็นคนดี

3. เพ่ือถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

4. เพ่ือสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ

เก้ือกูล แบ่งปัน ซ่ึงกันและกัน

5. สร้างความเข้าใจและศรัทธา 

ในการด าเนินการของมูลนิธิ

พระดาบส

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้ารับ

การศึกษาวิชาชีพ

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

และมีทักษะอาชีพ (ร้อยละ 80)

2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้

ความเข้าใจและทักษะอาชีพ 

ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

(ร้อยละ 80)

3.4042 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 สนง.กศน.กทม. 3 12 12 8 1 3 3

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 101



ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

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

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

   3.5 โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย

        กิจกรรมหลัก

        - วิชาอาหารและขนม

        - วิชาช่างดอกไม้สด

        - วิชาช่างปักสะดึง

        - วิชาการพับผ้าเช็ดหน้าเป็นตัวสัตว์

        - วิชาการประดิษฐ์ใบตอง

        - วิชาประดิษฐ์บายศรีจากใบตอง

        - วิชาการท าเคร่ืองหอม

        - วิชาการท าเบเกอร่ี

 - เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

และตระหนักในคุณค่าของวิชา

ช่างฝีมือไทย

 - เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชา

ช่างฝีมือไทย

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้ารับ

การศึกษาวิชาช่างฝีมือไทย

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักในคุณค่าของวิชาช่างฝีมือไทย 

(ร้อยละ 80)

2. ผู้เรียนมีทักษะในวิชาช่างฝีมือไทย

(ร้อยละ 80)

1.3157 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 สนง.กศน.กทม. 3 12 12 8 1 3 3

   3.6 โครงการสืบสานวิชาช่างศิลป์ไทย 0.1642 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 สนง.กศน.กทม. 3 12 12 8 1 3 3

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 102



ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

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

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน 46.8371

   4.1 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ

ด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่

เกษตรธรรมชาติ

        กิจกรรมหลัก

      1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ฯ

2.ประเมินคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตร

ธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ

3.อบรมศาสตร์ของพระราชาฯ 

(หลักสูตร 5 วัน)

4.เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการอบรมหลักสูตร

เกษตรธรรมชาติระดับสูง

ณ ประเทศญ่ีปุ่น

5. โครงการสัมมนาวิชาการขยายผลเกษตร

ธรรมชาติและสุขภาพแบบองค์รวมสู่การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน

1. พัฒนาบุคลากรกลุ่มศูนย์ฝึกและ

พัฒนาอาชีพฯ/ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษา และศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมี

ทักษะด้านเกษตรธรรมชาติและด้าน

วิถีสุขภาพแบบองค์รวม

2. ร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตร

ธรรมชาติและวิถีสุขภาพแบบองค์รวม

 ให้แก่ผู้บริหาร ครู นักศึกษา 

เกษตรกรและประชาชน ได้เรียนรู้

เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ

โดยมุ่งหวังให้แนวคิด เร่ืองเกษตร

ธรรมชาติและวิถีสุขภาพแบบองค์

รวมสู่การด าเนินชีวิตของเกษตรกร

และประชาชน ด้วยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ

1. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม

วรมหาวิหาร อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริศูนย์ฝึกวิชาชีพ

จังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรง

พระคุณ” และกลุ่มศูนย์ฝึกและ

พัฒนาอาชีพฯ ท่ัวประเทศ

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษารังสิต

3. ส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัด

4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ

บุคลากร กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนา

อาชีพฯ/ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษา/ส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัด/ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอมีความรู้ ความ

เช่ือม่ันในแนวทางเกษตรธรรมชาติ

และวิถีสุขภาพแบบองค์รวม 

สามารถน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้

กลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน

(ร้อยละ 85)

0.8642 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ศฝก. 1 11 12 4 1 3 3
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

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

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

   4.2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร

กิจกรรมหลัก      

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน ศศช.

2. การพัฒนาครู

3. ค่าจ้างครู

4. ทุนการศึกษาส าหรับครู

5. ส่ือและอุปกรณ์ทางการศึกษา

6. ค่าพาหนะส าหรับครู

7. การบริหารจัดการโครงการ

8. การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 

9. การพัฒนาครูพ้ืนท่ีทรงงาน และพ้ืนท่ีสูง

เขตรอยต่อ

10. วางแผนนิเทศ ติดตามประเมินผล

การด าเนินงาน

1. เทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่

พระราชกรณียกิจ

ด้านการศึกษาในระบบและ

การศึกษานอกระบบให้เป็นท่ี

ประจักษ์โดยท่ัวไป

2. เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ของพ้ืนท่ีโดยสนับสนุนปัจจัยท่ีเอ้ือต่อ

การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและ

เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร และสามารถ

สนองงานตามแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถ่ินทุรกันดารตาม

พระราชด าริฯ

3. รวบรวมผลการด าเนินงาน 

ตามโครงการฯ ในการพัฒนางาน

ต่อไป

1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย

ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การ

เรียนชุมชนชาวไทยมอแกน รวม

282 แห่ง 

2. ครูอาสาสมัคร กศน. ท่ี

ปฏิบัติงานใน ศศช. ในถ่ิน

ทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง และหมู่เกาะ

สุรินทร์ รวม 1,300 คน

1. ประชาชน เด็ก เยาวชนในพ้ืนท่ี

สูงมีโอกาสและได้รับบริการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยการศึกษาตลอดชีวิต 

จาก ศศช. สังกัดส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จ านวน 282 แห่ง

2. สนับสนุนการพัฒนาปัจจัยและ

ทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิตให้แก่ ชาวไทยภูเขาและ

ชาวไทยมอแกน ในพ้ืนท่ีทรงงาน 

จ านวน 5 จังหวัด 13 อ าเภอ

3. ครูท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุรกันดาร

พ้ืนท่ีสูง และหมู่เกาะสุรินทร์ 14 

จังหวัด จ านวน 1,500 คน ได้รับ

การส่งเสริม พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้

สามรถ

สามารถน้อมน าแนวพระราชด าริไป

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ

41.4687 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 กศ. 4 17 12 9 2 4 4
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

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

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

   4.3 โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับ

การศึกษา มิติความรู้ความคิด

        กิจกรรมหลัก

1. จัดส่งต้นฉบับเคร่ืองมือการประเมินเทียบ

2. จัดพิมพ์เคร่ืองมือประเมินเทียบระดับการศึกษา

 มิติความรู้ความคิด และตรวจกระดาษค าตอบ

3. จัดการสอบการประเมินเทียบระดับ

4. ติดตามและตรวจเย่ียมสนามสอบการประเมิน

เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้

5. จัดส่งเฉลยเคร่ืองมือการประเมินเทียบระดับ

การศึกษา มิติความรู้ความคิด

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและบรรณาธิการ

เคร่ืองมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติ

ความรู้ความคิด

1. เพ่ือยกระดับการศึกษาส าหรับ

ประชาชนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา 

ให้ส าเร็จการศึกษาระดับ

2. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานประเมิน

เทียบระดับการศึกษา

ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบ

ได้ สามารถตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพ่ือเพ่ิมอัตราเฉล่ียในการจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประชากรวัย

แรงงานให้เป็นไป

ตามตัวช้ีวัดของแผนการศึกษา

แห่งชาติ

ประชาชนอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี

บริบูรณ์ ท่ียังไม่จบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน น าความรู้และ

ประสบการณ์ในการประกอบ

อาชีพขอเทียบระดับการศึกษา

จ านวน 5,000 คน

1. จ านวนผู้ผ่านการประเมินเทียบ

ระดับการศึกษาในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน (ร้อยละ 80)

2. ร้อยละของสถานศึกษา

ท่ีท าหน้าท่ีเทียบระดับการศึกษา

ตามกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(ร้อยละ 80)

4.5042 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 กท. 3 11 12 2,9 2 4 4

2.4077

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหา

พ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอย่างย่ังยืน

  กิจกรรมหลัก

    1) ส่งเสริมการรู้หนังสือ

    2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

 เพ่ือใช้กระบวนการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็น

กลไกขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้

ให้แก่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีข้ึน 

เหมาะสมกับบริบทชุมชนน าไปสู่การ

พ่ึงตนเองและเป็นรากฐานท่ีม่ันคง

ด้านการป้องกันยาเสพติดของ

ประเทศต่อไป

ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย126 

บ้านในพ้ืนท่ี 7อ าเภอใน 3 จังหวัด

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่

แม่ฮ่องสอนและตาก

1. ผู้รับบริการสามารถส่ือสารด้วย

ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันได้

(ร้อยละ 70)

2. ผู้รับบริการสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีข้ึน 

ตามวิถีชีวิตและบริบทของ

ตนเอง (ร้อยละ 70)

2.4077 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 กศ. 3 11 12 9 2 4 4

กิจกรรม : แก้ไขปัญหำพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอย่ำงย่ังยืน
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

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

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

21.1103

งบลงทุน 

   - ครุภัณฑ์

21.1103

ผลผลิตท่ี 5 : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนประชาชน

กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ/

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การศึกษาตามอัธยาศัย (จ านวน 

9,800,000 คน)

2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ/

เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความรู้

ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ 

ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม

ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

779.1713                

632.4062                

1. งบด ำเนินงำน 422.8536

2. งบลงทุน 

   - ครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงอาคารสถานท่ี

และอาคารอ่ืนๆ ของส านักงาน กศน.

205.1054

3. งบเงินอุดหนุน 0.0166

กท.

กิจกรรม : จัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

กิจกรรม : ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

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

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน 4.4306

   4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน

       กิจกรรมหลัก

1.  จัด ผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน รวมท้ังรายการ

เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี

วิถีชีวิตของประเทศสมาชิกอาเซียน     

2.  จัด ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน และรายการ

ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับอาเซียนสอดแทรกความรู้

เร่ืองการใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น

 อังกฤษ  อินโดนีเซีย  ลาว  มลายู  

3.  ผลิตและเผยแพร่ส่ือการศึกษา

เพ่ือคนพิการเก่ียวกับประชาคมอาเซียน

ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการวีดิทัศน์

มีภาษามือ  

เพ่ือผลิตส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ในรูปแบบต่างๆ เช่น  รายการวิทยุ

เพ่ือการศึกษา

รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา

และส่ือการศึกษาเพ่ือคนพิการ เพ่ือ

ส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร

และการพัฒนาอาชีพ  

การเรียนรู้ด้านภาษาศิลป

วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน สามารถ ก้าว

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่าง

สมศักด์ิศรีความเป็นไทย

1.  ผลิตรายการวิทยุเพ่ือ

การศึกษาส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ

ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนและ

บริบทอาเซียน รวม 1,000 

รายการ

2.  ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือ

การศึกษาส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ

ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนและ

บริบทอาเซียน รวม 130 รายการ

3.  ผลิตส่ือการศึกษาเพ่ือคน

พิการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ

บริบทอาเซียน 

    - รายการวีดิทัศน์เก่ียวกับ

อาเซียนมีภาษามือ 26 รายการ 

4.4306 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ศท. 3 12 12 8,7 12 3 3
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

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

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

21.2500

โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

ผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้)

  กิจกรรมหลัก

1.  ประชุมวางแผนและก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงาน

2.  ต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน/คณะท างาน

3.  ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะท างาน เพ่ือ

วางแผน และด าเนินงานโครงการ

4.  ประสานงานขอความร่วมมือและการสนับสนุน

จากครูและวิทยากรอาชีพท่ีมีช่ือเสียง กศน.จังหวัด

และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังโรงเรียนกวดวิชา

5.  ประชุมวิเคราะห์เน้ือหา จัดท ารายละเอียด

เน้ือหาท่ีจะน ามาจัดท า

รายการโทรทัศน์

6.  ผลิตรายการโทรทัศน์ตามแผนงาน 

ออกอากาศทางสถานี NBT, สถานี ETV และ

สถานีโทรทัศน์อ่ืน รวมท้ังเผยแพร่ทางช่องทางอ่ืน

ด้วยฯลฯ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษา ลด

ความเหล่ือมล้ าด้านการศึกษา 

ให้เกิดความเท่าเทียมกันท้ังในเมือง

และชนบท โดยให้นักเรียน นักศึกษา

ได้มีโอกาสเรียนรู้

จากครูและวิทยากรท่ีมีความรู้

ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

2.  พัฒนาแนวทางการจัดการเรียน

การสอนการศึกษาในและนอกระบบ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์

เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

(ETV) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง

ประเทศไทย (NBT) และสถานีวิทยุ

โทรทัศน์อ่ืน ๆ

3.  พัฒนารายการโทรทัศน์

ให้สามารถน าไปใช้เป็นส่ือ

ในการจัดการเรียนการสอน

วิชาต่าง ๆ ระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

1.  นักเรียนในโรงเรียน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

2.  นักศึกษา กศน.

3.  ครู/ บุคลากรทางการศึกษา

4.  ผู้ปกครอง

5.  ประชาชนท่ัวไปทุกช่วงวัย

กลุ่มเป้าหมายสามารถรับบริการ

รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาได้

อย่างสะดวก ทุกท่ีทุกเวลา

21.2500 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ศท. 4 17 12 2,9 2 4 4

กิจกรรม : ติวเข้มเต็มควำมรู้
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

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

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

81.9349

การจัดกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 1. เพ่ือพัฒนา กศน.ต าบล/แขวง 

ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการ

จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน

ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึง

และมีคุณภาพ

2. จัดสร้าง กศน.ต าบล เพ่ือเป็น

กลไกขับเคล่ือนการด าเนินงาน

การศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนท่ี

ท่ีมีคุณภาพ

3. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงบริการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยท่ีหลากหลาย สอดคล้อง

กับสภาพและ

ความต้องการของตนเอง

แหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบลท่ี

มีความพร้อมในการให้บริการ

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้

ในระดับต าบลท่ีมีความพร้อม

ในการให้บริการการศึกษา

นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (1,787 แห่ง)

2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ

มีความพึงพอใจต่อการบริการ/

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การศึกษาตามอัธยาศัย 

(ร้อยละ 80)

81.9349 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 กผ. 4 17 12 2,9 2 4 4

43.5802

โครงการสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย

  - ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต และค่าเช่าช่องสัญญาณ

ดาวเทียม

เพ่ือสนับสนุนค่าบริการเครือข่าย

สารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้การศึกษา

ตามอัธยาศัย

1. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ี

ได้รับบริการ/

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ านวน 9,800,000 คน)

2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ/

เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความรู้

ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ

ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม

ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

43.5802 ต.ค. 63 - ก.ย. 64 กผ. 4 11 4 2 4 4

กิจกรรม : สนับสนุนค่ำบริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

กิจกรรม : จัดสร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้ในระดับต ำบล
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ส่วนท่ี 4.4

แผนงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)



รวมงบประมาณท้ังหมด 3,695.5937                                                                

1) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 3,060.7884                                                                

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3,060.7884                                                                

       - กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3,060.7884                                                                    

2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 514.9692                                                                   

    2.1 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน 492.4942                                                                   

          - กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 382.2357                                                                      

          - กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3.1523                                                                          

          - กิจกรรม : พัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน. 30.8329                                                                        

          - กิจกรรม : พัฒนาคลังความรู้ กศน. 4.9910                                                                          

          - กิจกรรม : จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้ 24.4750                                                                        

          - กิจกรรม : ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ 26.9040                                                                        

          - กิจกรรม : พัฒนาส่ือการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ 1.3250                                                                          

          - กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 12.6363                                                                        

          - กิจกรรม : พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5.9420                                                                          

    2.2 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.4750                                                                     

          - กิจกรรม : พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22.4750                                                                        

ตารางสรุปแผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

โครงการ/กิจกรรมหลัก  งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 111



โครงการ/กิจกรรมหลัก  งบประมาณ (หน่วย : บาท)

3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 61.6643                                                                     

    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 61.6643                                                                     

       - กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 61.6643                                                                        

4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 58.1718                                                                     

    โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 58.1718                                                                     

       - กิจกรรม : ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 58.1718                                                                        

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 112



แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

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

3,060.7884

3,060.7884

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย

3,060.7884 ต.ค.63-ก.ย.64 กผ. 4 17 12 9 2 4 4

1. ค่าหนังสือเรียน 418.5539

2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 518.7771

3. ค่าจัดการเรียนการสอน 2,123.4574

สอดคล้องงบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ผู้เรียนการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

ท่ีได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

ท่ีก าหนดไว้ จ านวน

926,054 คน

หน่วยงาน/

สถานศึกษาสังกัด

ส านักงาน กศน. 

ท่ัวประเทศ

1. จ านวนผู้เรียนการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีได้รับ

การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ตามสิทธิท่ีก าหนดไว้ 

(926,054 คน)

2. ร้อยละของผู้ได้รับการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายท่ีเรียน

ต่อเน่ือง

ตลอดภาคเรียน (ร้อยละ 

100)

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. เพ่ือให้ประชากร

วัยแรงงานท่ีไม่จบ

การศึกษาภาคบังคับและ

ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 

ได้รับบริการการศึกษา

นอกระบบระดับ

การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ

2. เพ่ือให้ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายได้รับ

การปรับพ้ืนฐาน

การศึกษาและพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนโดยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รูปแบบต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ พ้ืนท่ีเป้าหมาย

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 113



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

       492.4942 

       382.2357 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

  กิจกรรมหลัก

  

1. ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ

จากการฝึกอาชีพมาพัฒนา

ตนเอง และครอบครัว

2. ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป

ประกอบอาชีพเพ่ือสร้าง

รายได้

3. ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป

ต่อยอดอาชีพเดิมเพ่ือเพ่ิม

รายได้ 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

สามารถไปรวมกลุ่มและน า

ความรู้ท่ีได้รับจากการฝึก

อาชีพไปต่อยอดอาชีพใน

ระดับชุมชน

ประชาชนท่ัวไปท่ีอยู่

ในกลุ่มวัยแรงงาน 

กลุ่มผู้พิการ และ

กลุ่มเป้าหมายตาม

นโยบายของรัฐบาล  

เช่น กลุ่มผู้สูงวัย 

กลุ่มเยาวชนนอกระบบ 

กลุ่มประชาชนบริเวณ

ชายแดนภาคใต้ 

กลุ่มประชาชนพ้ืนท่ีเขต

พัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก กลุ่ม

ประชาชนจังหวัดท่ีเป็น

พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

และผู้ถือบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ จาก 77 จังหวัด 

จ านวน 424,500 คน

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี 

77 จังหวัด จ านวน

424,500 คน ได้รับ

การฝึกอาชีพ

382.2357 ต.ค.63-ก.ย.64 กศ. 3 11 12 4 1 3 3

กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 114



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

          3.1523 

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน . ต้นแบบ

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

  กิจกรรมหลัก

1. ประชุมปฏิบัติการก าหนดกรอบแนว

ทางการด าเนินงานและจัดท าหลักเกณฑ์

การคัดเลือกครู กศน .ฯ

2. ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรอบรม

พัฒนาครู  กศน.ต้นแบบฯ

3. ด าเนินการคัดเลือก ครู กศน .ฯ

4. จัดสรรเงิน งบประมาณเพ่ือจัดฝึกอบรม

ครู กศน.ฯ

5. การจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาครู กศน . 

6. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ในพ้ืนท่ีของครู กศน . ผู้ผ่านการฝึกอบรม

8. ประชุมก าหนดรูปแบบและจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานโครงการ

เพ่ือสร้างครู กศน. ต้นแบบ

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสาร ท่ีสอดคล้องกับ

ลักษณะการจัด การเรียนรู้

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

และพัฒนาทักษะการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารกับครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษและบุคลากร

ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ

เรียนการสอน การพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนให้ก้าวทันต่อการ

เปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล

ครู กศน. ประกอบด้วย

ข้าราชการครู และ

พนักงานราชการท่ีปฏิบัติ

หน้าท่ีสอน 

(ครู กศน.ต าบล/ครู

อาสาสมัคร กศน./ครู 

ศรช.) หรือ บุคลากรท่ี

สนับสนุนการจัด

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษา ตามอัธยาศัย

ในสังกัดส านักงาน กศน . 

จ านวน 100 คน

1) หลักสูตรอบรม ครู กศน .

 ต้นแบบด้านการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร จ านวน 1 

หลักสูตร

2) กรอบในการด าเนินงาน

เพ่ือการจัดอบรมครู กศน . 

ต้นแบบการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

 จ านวน 1 ชุด

3) เกณฑ์คัดเลือกครู กศน . 

เพ่ือเข้าอบรมครู กศน . 

ต้นแบบการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

 จ านวน 1 ชุด

4) ครู กศน. ผ่าน

กระบวนการอบรมตาม

หลักสูตรการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3.1523 ต.ค.63-ก.ย.64 กพ. 3 12 12 8 1 3 3

กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 115



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

         30.8329 

โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน .

  กิจกรรมหลัก

1.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย

งานการสอน

2.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ

เช่ียวชาญ และวิทยฐานะช านาญการพิเศษ

3.อบรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ ส าหรับข้าราชการครู สายงาน

การสอน

4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากร

ทางการศึกษา 

5.เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

ส าหรับครูผู้ช่วย

6.พัฒนาศักยภาพข้าราชการพลเรือนสามัญ

1. พัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  

ด้านการส่งเสริมสนับสนุน

และการพัฒนาผล

การปฏิบัติงาน โดยการ

เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ

ประสบการณ์

ในรูปแบบต่าง ๆ และ

การไปปฏิบัติงานอ่ืนใด

2. เพ่ือให้ได้รับความรู้ใหม่

น ามาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึนเพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถ  

ศักยภาพ

และความก้าวหน้า

ในสายงานอาชีพของ

บุคลากรทุกระดับ

1. บุคลากรในสังกัด

ส านักงาน กศน.  

จ านวน 2,807 คน

2. โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาบุคลากร จ านวน

6 โครงการ/กิจกรรม

1. จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา

2. ผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นผู้

มีสมรรถนะผู้บริหารสูงข้ึน 

และมีความสามารถในการ

จัดระบบองค์ความรู้

เก่ียวกับการบริหาร  (ร้อยละ

 90)

3. ผู้เข้ารับการพัฒนา มีการ

พัฒนาตนเองในด้าน

พฤติกรรม บุคลิกภาพ 

ทัศนคติ ค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ ภาวะผู้น า และมี

จรรยาบรรณวิชาชีพ

เหมาะสมย่ิงข้ึน (ร้อยละ 90)

11.4844 ต.ค.63-ก.ย.64 กบ. 1 12 12 8 1 3 3

กิจกรรม : พัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน .

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 116



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904

  กิจกรรมหลัก

1. เสนอขออนุมัติด าเนินการ , แต่งต้ัง

คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ

2. จัดกิจกรรมจิตอาสา 904

3. ด าเนินงานตามโครงการ

1) พิธีปฏิญาณตนปกป้องและเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย์

2) การให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างการ

ตระหนักในการร่วมกันปกป้องและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันส าคัญ

ของชาติ ตลอดจนการสร้างความรัก ความ

สามัคคีของคนในชาติ  

3) ให้ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

และการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (CPR)

4) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อส่วนรวม  

4. สรุป / รายงานผลการด าเนินงาน

1. ปกป้องและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

และสถาบันส าคัญของชาติ

2. เพ่ือให้บุคลากรผู้เข้ารับ

การอบรมมีความปรองดอง

สมานฉันท์ ฯอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

3. ให้บุคลากรผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้และทักษะ

ในการปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้นก่อนถึงโรงพยาบาล

4. ให้บุคลากรผู้เข้ารับการ

อบรมมีจิตสาธารณะ

ผู้เข้ารับการอบรมเป็น

บุคลากรในสังกัด

ส านักงาน กศน.  

จ านวน 10,000 คน  

ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  

ข้าราชการพลเรือน 

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

พนักงานราชการ  

และเจ้าหน้าท่ีในสังกัด

ส านักงาน กศน.

ร้อยละของบุคลากรในสังกัด

ส านักงาน กศน. มีความ

ตระหนักในการร่วมกัน

แสดงพลังปกป้องและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

และมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับพระราชกรณียกิจ

โครงการพระราชด าริ และ

หลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว มีความรัก ความ

สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์

 และยึดม่ันในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขฯ (ร้อยละ 

80)

19.3485 ต.ค.63-ก.ย.64 กบ. 1 1  -  1 5 1 1

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 117



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

          4.9910 

โครงการคลังความรู้ กศน . เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge 

Portal : TKP)

  กิจกรรมหลัก

1. กลุ่มแผนงานโอนงบประมาณค่าใช้จ่าย

ให้กับสถาบัน กศน.ภาคท้ัง 5 ภาค ตาม

สัดส่วนครู กศน.ต าบลในภาคน้ันๆในอัตรา 

2,525 บาทต่อหัว 

2. สถาบันการศึกษาทางไกล และ

สถาบันฯกศน.ภาค จัดต้ังคณะท างาน

ร่วมกับส านักงาน กศน .จังหวัด ด าเนินการ

พัฒนาบุคลากร

3. คณะท างานสถาบันการศึกษาทางไกล 

สถาบันฯกศน.ภาค และส านักงาน กศน .

จังหวัดด าเนินการประชุมปฏิบัติการบุคลากร

กศน.ต าบล จ านวน 1,600 คน ท่ัวประเทศ 

(ตามรายภาค)

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร 

กศน.ต าบลในการจัดท า

คลังความรู้ กศน.เพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

โดยให้สถาบัน กศน .ภาค

เป็นฐาน

2. เพ่ือจัดการระบบข้อมูล

ชุมชนมาพัฒนาเป็นคลัง

ความรู้ กศน.เพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

(Knowledge Bank)

1) บุคลากรในบุคลากร

กศน.ต าบลท่ัวประเทศ

จ านวน 1,600 คน

2) ผู้เช่ียวชาญด้าน

เทคโนโลยี

1. บุคลากรในบุคลากร 

กศน.ต าบลท่ัวประเทศ

จ านวน 1,600 คน

2. บทความเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิตในระดับต าบลใน

หัวข้อต่างๆ เช่น อาชีพ

ชุมชน วัฒนธรรม ท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญา แหล่งการเรียนรู้ 

ท่องเท่ียว

ชุมชน ฯลฯ ท้ังส้ิน 

8,000 บทความ 

4.9910 ต.ค.63-ก.ย.64 สทก. 4 17 12 2,9 2 4 4

กิจกรรม :  พัฒนาคลังความรู้ กศน.

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 118



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

         24.4750 

โครงการส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา 

(STEM Education) และทักษะในการคิด

อย่างเป็นระบบ (Coding Literacy)

    กิจกรรมหลัก

1. สังเคราะห์และย่อยองค์ความรู้ท่ีจ าเป็น

เพ่ือออกแบบวิธีการจัดกิจกรรมให้มีความ

2. ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 

ตามท่ีได้ออกแบบวิธีการจัดิจกรรมไว้

1. ให้ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้

มีความรู้ความเข้าใจ

ในเร่ือง สะเต็มศึกษา

(STEM Education)  

และ Coding

2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้ฝึกความคิดท่ีเป็นระบบ

มีตรรกะ และแก้ปัญหาได้

อย่างเป็นข้ันตอน และเป็น

ระบบมากข้ึน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สามารถน าความรู้ท่ีได้รับ ไป

ใช้ในการวางแผนจัดการชีวิต

ได้อย่างเป็นข้ันตอน

และเป็นระบบมากข้ึน

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สามารถสร้างสรรค์งานได้

อย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ

เด็ก เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา กศน. บุคลากร

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไป ท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรมท้ัง 

5 กิจกรรม รวมจ านวน 

20,339 คน

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความพึงพอใจใน

(ร้อยละ 85)

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับความรู้จากการ

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  (ร้อย

ละ 85)

2.9170 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ศว.เอกมัย 3 12 12 8 1 3 3

ปรับปรุงนิทรรศการระบบนิเวศวิทยา 4.0000 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ศว.นครราชสีมา

กิจกรรม : จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 119



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้กลางแจ้ง 

Active Play ประจ าปี 2564

3.5000 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ศว.นครสวรรค์

ปรับปรุงนิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ

เพ่ือชีวิตและชุมชน

7.0580 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ศว.ยะลา

นิทรรศการมหัสจรรย์โลกวิทยาศาสตร์ 

4 มิติ

7.0000 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ศว.สระแก้ว

         26.9040 

โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ด้านอาชีพ

    กิจกรรมหหลัก

1. ประชุมจัดท าแนวทางการด าเนินงาน

โครงการฯ

2. ประชุมและติดตามผลการด าเนินงาน

โครงการฯ

3. จัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการ

ส่ือสารด้านอาชีพ

4. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ

1. เพ่ือฝึกอบรม

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ

ส่ือสารด้านอาชีพให้กับ

ประชาชน   

2. เพ่ือให้ประชาชนมี

ความรู้พ้ืนฐาน

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ

ส่ือสารด้านอาชีพและ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

การด าเนินชีวิต

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 

22,272 คน

จ านวนของประชาชนท่ัวไปท่ี

ผ่านการอบรมตามโครงการ

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ

ส่ือสารด้านอาชีพ

มีความรู้พ้ืนฐาน

ภาษาต่างประเทศ

เพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ

และสามารถน าไปประยุกต์

ใช้ในการด าเนินชีวิต 

(22,272 คน)

26.9040 ต.ค. 63-ก.ย. 64 กศ. 3 12 12 8,7 1 3 3

กิจกรรม : ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 120



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.3250

งบลงทุน 

   - ครุภัณฑ์

1.3250

         12.6363 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. 

ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space

    กิจกรรมหลัก

1. ประชุมจัดท าแนวทางการด าเนินงานศูนย์

การเรียนรู้ต้นแบบ

2. ประชุมช้ีแจงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้

ต้นแบบส านักงาน กศน. จังหวัด 5 ภาค  

3. โอนจัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ/

ค่าเช่าครุภัณฑ์

4. พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ฯ 7 แห่ง

5. ติดตามผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้

ต้นแบบ โดย สพร. และโอนเงินให้

ภาคๆ ละ13,900 บ. เพ่ือติดตาม)

6. ประชุมถอดบทเรียนและจัดท าเกณฑ์มอบ

ประกาศเกียรติคุณศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

1. เพ่ือให้มีศูนย์การเรียนรู้

ต้นแบบ กศน. Co – 

Learning Space ใน 5 

2. เพ่ือเสริมสร้างและ

สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน 

และประชาชนท่ัวไปรวมท้ัง

ผู้สูงอายุได้ยกระดับการ

เรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ

ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co

 – Learning space 

ใน 5 ภูมิภาค รวมจ านวน

77 จังหวัด

เกิด “ศูนย์การเรียนรู้

ต้นแบบ Co – Learning 

Space” ครอบคลุม

ท่ัวทุกพ้ืนท่ี 77 จังหวัด

8.7863 ต.ค. 63-ก.ย. 64 สพร. 3 12 12 12 3 3

กิจกรรม : พัฒนาส่ือการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 121



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคล่ือนท่ี

      กิจกรรมหลัก

1. จัดท าหนังสือ แจ้งหน่วยงาน และโอนเงิน

จัดสรรงบประมาณ

2. ด าเนินการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพ ทันสมัยและวางแผนจัดกิจกรรม

ส่งเสริมแห่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ

ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี

3. นิเทศ ติดตามผลการด าเนินโครงการด้ิวย

เทคนิค วิธีการท่ีหลากหลายและการใช้ส่ือ

ทางออนไลน์ เพ่ือคุณภาพและประสิทธิภาพ

ในการด าเนินงาน

4. สรุปผล รายงานผล และเผยแพร่

สู่สาธารณะ

1. พัฒนาส่ือและจัด

กิจกรรมส่งเสริมแหล่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่าง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพมีสาระ

การเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน 

ตรงกับความต้องการของ

ผู้รับบริการและสังคม เพ่ือ

สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างย่ังยืน

2. ขยายโอกาสให้

ประชาชนทุกช่วงวัยท้ังใน

ชุมชนเมืองและชุมชน

ชนบทห่างไกล ได้เข้าถึง

แหล่งเรียนรู้ ส่ือ นวัตกรรม

การเรียนรู้ท่ีทันสมัย โดยไม่

จ ากัดเวลาและสถานท่ี

ส านักงาน กศน. จังหวัด

77 แห่ง

ส านักงาน กศน.

กรุงเทพมหานคร และ

ส านักงาน กศน.จังหวัดทุก

แห่ง รวมท้ังส้ิน 77 แห่ง 

ได้รับการพัฒนาส่ือการเรียนรู้

 ท่ีทันสมัย 

มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน

3.8500 ต.ค. 63-ก.ย. 64 สพร. 3 12 12 12 3 3

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 122



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

          5.9420 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา

ออนไลน์

    กิจกรรมหลัก

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบแนว

ทางการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรอบรม

การผลิต/พัฒนา ส่ือเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน

การสอนแบบออนไลน์

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการหลักสูตร

อบรมการผลิต/พัฒนา ส่ือเพ่ือใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์

4. อบรมครู กศน. ตามหลักสูตรการผลิต/

พัฒนาส่ือเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์

5. การผลิต/พัฒนา ส่ือ เพ่ือใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์

6. ติดตามการใช้ส่ือ นวัตกรรมในการ

ปฏิบัติการสอนของครูในพ้ืนท่ี

1) เพ่ือด าเนินจัดท าบทเรียน

 ผลิตส่ือการเรียนการสอน

ออนไลน์ ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

หลักสูตรประกาศนียบัตร

2) เพ่ือพัฒนาบทเรียน ส่ือ

การเรียนการสอนออนไลน์ 

ในการจัดการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน หลักสูตร

ประกาศนียบัตร 

3) เพ่ือให้ครูสามารถสร้าง

นวัตกรรมการจัดการศึกษา 

น าบทเรียน ส่ือการเรียน

การสอนออนไลน์มาใช้ใน

การจัดการเรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

และจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการ

เรียนออนไลน์ ตาม

หลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ัน

ข้าราชการครู หรือ

ครูผู้สอน (ครู กศน.

ต าบล/ครูอาสาสมัคร 

กศน./ครู ศรช./ครู ปวช.) 

หรือบุคลากรท่ีสนับสนุน

การจัดการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน หลักสูตร

ประกาศนียบัตร ในสังกัด

ส านักงาน กศน. จ านวน 

200 คน

1) ครูสามารถสร้างบทเรียน 

ผลิตส่ือการเรียนการสอน

ออนไลน์ ในการจัดการ

เรียนรู้ท่ีเน้นการเรียน

ออนไลน์ เพ่ือพัฒนา

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

 2) มีนวัตกรรม บทเรียน ส่ือ

การเรียนการสอนออนไลน์ท่ี

สามารถน ามาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้     

ท่ีเน้นการเรียนออนไลน์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

5.9420 ต.ค. 63-ก.ย. 64 กพ. 4 12 12 1 4 4

กิจกรรม : พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 123



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

         22.4750 

         22.4750 

1. โครงการฝึกประสบการณ์

การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้

  กิจกรรมหลัก

  1) ค่ายฝึกประสบการณ์ภาษา

สู่การประกอบอาชีพ 

  2) ประกวด “การใช้ภาษาเพ่ือพัฒนา

ตนเองสู่อาชีพ”

  3) ฝึกภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก

ประสบการณ์ในการใช้

ภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศ

ในการส่ือสาร          ด้าน

การพูดในสถานการณ์ต่างๆ

2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

อันดี และมีความสัมพันธ์

อันดีต่อกันใช้ชีวิตร่วมกันให้

เกิดสังคมสันติสุข

3. เพ่ือให้ผู้เรียนและ

เข้าประกวดการส่ือสาร

ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ

เยาวชนนอกระบบและ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  รวม

จ านวนท้ังส้ิน 10,280 คน

1. กิจกรรมค่ายฝึก

ประสบการณ์ภาษาสู่การ

ประกอบอาชีพ รวม

กลุ่มเป้าหมาย 

2.  กิจกรรมประกวด 

“การใช้ภาษาเพ่ือพัฒนา

ตนเองสู่อาชีพ” จ านวน 

500 คน

3.  กิจกรรมฝึกภาษาเพ่ือ

การส่ือสาร  รวม

กลุ่มเป้าหมาย 4,890  คน

ร้อยละของผู้เข้าร่วม

ค่ายฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 

มีความเข้าใจอันดีต่อกัน 

(ร้อยละ 80)

11.3000 ต.ค.63-ก.ย.64 สนง.กศน.จังหวัด

ปัตตานี

3 11 12 5 1 1

กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 124



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

       กิจกรรมหลัก

1. ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงาน ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นเกษตรธรรมชาติ

ในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ สู่

การพัฒนาเชิงบูรณาการ

(หลักสูตร  1 วัน)

2. จัดท าเอกสาร  ส่ือ ประกอบการจัด

กระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และท าเนียบปราชญ์ผู้น าด้านเกษตร

/ภูมิปัญญา

3. อบรมและฝึกปฏิบัติจริง  การจัด

กระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ

ขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายในระดับพ้ืนท่ี  

(หลักสูตร 3 วัน)

1. ส่งเสริมและสนับสนุน

การด าเนินงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

2. ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายตามแนว

ชายแดนภาคใต้เกิดความรู้

 ความเข้าใจ 

ในหลักเกษตรธรรมชาติ 

ตามหลักปรัชญาของ

เกษตรพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม่ รวมถึงตระหนัก

ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

3. เป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านเกษตรธรรมชาติตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

และเกษตรทฤษฎีใหม่

ให้กับประชาชนในระดับ

พ้ืนท่ีตามแนวชายแดน

ภาคใต้

รวมเป้าหมายท้ังส้ิน   

จ านวน 1,866 คน

- ปราชญ์ผู้น าด้านเกษตร 

จ านวน 95 คน

- ผู้บริหาร / ครู โรงเรียน

 ตชด. จ านวน 32 คน

- นักเรียน / ผู้ปกครอง / 

ประชาชนพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

โรงเรียน ตชด. จ านวน 

960  คน

- ประชาชนท่ัวไป

ตามแนวตะเข็บ

ชายแดน จ านวน 

760 คน 

- ครูอาสาฯ ศฝช.ปัตตานี

 จ านวน 19 คน

รวมเป้าหมายท้ังส้ิน   

จ านวน 1,866 คน

ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ด้าน

เกษตรธรรมชาติตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเกษตรทฤษฎี

ใหม่ให้กับประชาชน ใน

ระดับพ้ืนท่ี (ร้อยละ 80)

5.8111 ต.ค. 63-ก.ย. 64 ศฝช.ปัตตานี 1 1 12 2,9 5 1 1

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 125



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

3. โครงการกีฬา กศน. ชายแดนใต้ เกมส์

  กิจกรรมหลัก

1.ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬา กศน .สาน

สัมพันธ์ชายแดนใต้

2.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน .สานสัมพันธ์

ชายแดนใต้ระดับอ าเภอ

3.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา

กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับจังหวัด

4. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กีฬาสัมพันธ์

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับภาคร่วมกับ 

ศปบ.จชต.(ในส่วนของ ศปบ.จชต. 

รับผิดชอบ )

1. เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

กีฬา กศน.สานสัมพันธ์

ชายแดนใต้

2. เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ

รู้อภัยในหมู่คณะและใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ให้กับเยาวชนนอกระบบ

ชายแดนใต้

3. เพ่ือพัฒนาทักษะ

ด้านกีฬา 

นักศึกษา กศน.ชายแดน

ใต้  จ านวน 2,220 คน

1. ร้อยละของนักศึกษา 

กศน.ชายแดนใต้เข้าร่วม

โครงการกีฬา กศน.สาน

สัมพันธ์ชายแดนใต้

(ร้อยละ 80)

2.ร้อยละของนักศึกษา 

กศน.ชายแดนใต้ มีความ

สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

รวมท้ังพัฒนาทักษะด้านกีฬา

(ร้อยละ 80)

2.2500 ต.ค.63-ก.ย.64 สนง.กศน.จังหวัด

ปัตตานี

3 12 12 2,9 5 1 1

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 126



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

4. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

       กิจกรรมหลัก

1.ประชุมปฏิบัติการพิจารณาก าหนด

หลักสูตรและคณะวิทยากรการอบรม  

ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

และ พนักงานราชการ

2.อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานของผู้บริหาร

3.อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

4.อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน

ราชการ  

เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

และพนักงานราชการ

สามารถน าความรู้

ท่ีได้รับไป ประยุกต์ใช้ใน

การท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่าง

เหมาะสม

ผู้บริหารและครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ร้อยละของผู้เข้ารับการ

อบรมท่ีผ่านเกณฑ์การอบรม 

น าความรู้ท่ีได้รับตาม

หลักสูตร ไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

  มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า

(ร้อยละ 70)

2.2389 ต.ค. 63-ก.ย. 64 สถาบัน กศน. 

ภาคใต้

3 11 12 2,9 5 1 1
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ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

5. โครงการติดตามและประสานแผนการ

ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

       กิจกรรมหลัก

1. จัดประชุมผู้บริหาร กศน .จังหวัด 

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้องจาก

ส่วนกลาง

2  การด าเนินงานนิเทศติดตามและ

ประเมินผลโครงการ

3. ประชุมสรุปผล การประเมินโครงการ

และจัดท าเอกสาร รายงานผล

1. เพ่ือการรับทราบ

นโยบายและวางแผนงาน

โครงการก าหนดแนว

ทางการขับเคล่ือนการ

แก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ร่วมกัน

2. เพ่ือประสานการ

ปฏิบัติงานและขับเคล่ือน

งานของกลุ่มส านักงาน 

กศน.จังหวัดท้ัง 5 จังหวัด 

และสถานศึกษาข้ึนตรงให้

เป็นไปตามแผนและเป็น

แนวทางเดียวกัน

3. เพ่ือติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน

ให้เป็นไป

ตามเป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ีได้ก าหนดไว้ในโครงการ

ของกลุ่มส านักงาน กศน .

จังหวัดท้ัง 5 จังหวัด และ

สถานศึกษาข้ึนตรง

ผู้บริหารส่วนกลาง 

ผู้บริหารในพ้ืนท่ี และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

ประมาณ 100 คน

ร้อยละของจ านวนโครงการ

ท่ีสามารถด าเนินการได้ตาม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

(ร้อยละ 100)

0.8750 ต.ค. 63-ก.ย. 64 สนง.กศน.จังหวัด

ปัตตานี

3 11 12 2,9 5 1 1

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 128



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. สป.ศธ.

61.6643

61.6643

1. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแล

ผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ

กระทรวงสาธารณสุข

  กิจกรรมหลัก

    จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 420 

ช่ัวโมง ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง หลักสูตร

70 ช่ัวโมง และหลักสูตร

420 ช่ัวโมง

ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความ

ประสงค์จะประกอบอาชีพ 

“ดูแลบุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง”

 จบการศึกษาต้ังแต่ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป มี

ใบรับรองแพทย์ในเร่ือง

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี

เป็นไปตามประกาศของ

กระทรวงสาธารณสุขหรือ

ส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

1) ร้อยละของผู้เข้าอบรมท่ี

ผ่านการอบรม 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

2) ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุได้

(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) 

ของเป้าหมายท่ีก าหนด 

13.0729 ต.ค.63-ก.ย.64 ศกพ. 3 11 12 8 1 3 3

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 129



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. สป.ศธ.

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

2. โครงการการจัดและส่งเสริมการจัด

การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทาง

กายจิตและสมองของผู้สูงอายุ

  กิจกรรมหลัก

1. การจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรม

การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงสมรรถนะทาง

กาย จิต และสมองให้แก่ผู้สูงอายุ

2. ร่วมกับร่วมกับคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน . 

หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน . ป้องกัน

ภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต 

สมองของผู้สูงอายุ  ใน 56 จังหวัด

1) จัดและส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการศึกษาตลอด

ชีวิตเพ่ือคงสมรรถนะทาง

กาย จิต และสมองให้แก่

ผู้สูงอายุ

2) ร่วมกับร่วมกับคณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กศน. หลักสูตรการจัด

กิจกรรม กศน. ป้องกัน

ภาวะซึมเศร้า คง

สมรรถนะทางกาย จิต 

สมองของผู้สูงอายุ  ใน 56 

จังหวัด

1) ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม

จ านวน 300,000  คน  

2) บุคลากร กศน. 

จาก 56 จังหวัด จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

1) ร้อยละของผู้สูงอายุ

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรม

การศึกษาตลอดชีวิต (ร้อย

ละ 80)

2) ร้อยละของบุคลากร 

กศน. ท่ีเข้ารับการอบรม 

ผ่านการอบรม (ร้อยละ 90)

48.5914 ต.ค.63-ก.ย.64 ศกพ. 3 11 12 8 1 3 3
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ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. สป.ศธ.

         58.1718 

         58.1718 

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

  กิจกรรมหลัก 

1. อบรมวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัลระดับ

จังหวัด (ครู ก)

2.  อบรมวิทยากรแกนน าด้านดิจิทัล ระดับ

อ าเภอ (ครู ข) และ อบรมวิทยากรแกนน า

ด้านดิจิทัล ระดับต าบล (ครู ค)

3. อบรมประชาชน 

   - หลักสูตร Digital Literacy 

(การใช้งานโปรแกรมส านักงาน

เพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท า )

   - หลักสูตรการค้าออนไลน์ 

(การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบ

บรรจุภัณฑ์)

4. ติดตามและประเมินผลโครงการ

1. เพ่ืออบรมวิทยากรแกน

น าด้านดิจิทัลให้ทราบถึง

เทคนิคการใช้งาน

โปรแกรมส านักงานเพ่ือ

สร้างโอกาสในการมีงานท า

ของประชาชนและการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า

และบริการของชุมชน

 2. เพ่ืออบรมประชาชนให้

มีทักษะการใช้งาน

โปรแกรมส านักงานเพ่ือ

สร้างโอกาสในการมีงานท า

สร้างความตระหนักรู้ด้าน

ดิจิทัลและใช้ประ

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

ช่องทางเผยแพร่และ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ

ตนเองและชุมชน 

1. วิทยากรแกนน า

ด้านดิจิทัล จ านวน 

8,506 คน

2. ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 111,768 คน

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการ

อบรมวิทยากรแกนน าผ่าน

การอบรม (ร้อยละ 80)

2. ร้อยละของประชาชนผ่าน

การอบรมจากโครงการศูนย์

ดิจิทัลชุมชน (ร้อยละ 80) 

         58.1718 ต.ค.63-ก.ย.64 กย. 2 11 4 6 2 2

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

กิจกรรม : ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 131



ส่วนท่ี 4.5

แผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)



รวมงบประมาณท้ังหมด 22,954,800                                                             

1) แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,528,200                                                             

    โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,528,200                                                             

    กิจกรรม : การศึกษาเพ่ือความม่ันคง 20,528,200                                                                

2) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 2,426,600                                                               

    โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 2,426,600                                                               

    กิจกรรม : การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ส านักงาน กศน. 2,426,600                                                                  

ตารางสรุปแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

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

แผนงานบูรณาการ

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงาน กศน. | 133



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

20.5282

โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

       กิจกรรมหลัก

      1) เสริมสร้างทักษะชีวิต โดยการจัด

กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อน

ฝึกงาน และปรับพฤติกรรมนักเรียน 

      2) จัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพ

ระยะส้ันและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

      3) ส่งเสริมการเรียนรู้คู่อาชีพเพ่ือ

พัฒนาการเกษตรท่ีย่ังยืน

      4) พระดาบสเคล่ือนท่ีร่วมกับ กศน .

บริการประชาชน

      5) พัฒนาคุณภาพการศึกษา

      6) สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ

1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน

กลุ่มเส่ียงผู้ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ความไม่สงบ

และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ

โอกาสทางการศึกษา

เพ่ือการประกอบอาชีพ 

สร้างรายได้ให้กับตนเอง

ครอบครัว และชุมชน

2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน

กลุ่มเส่ียงผู้ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ ความไม่

สงบและผู้ด้อยโอกาส มี

ความสามัคคีเกิดความ

ปรองดอง และอยู่ร่วมกัน

ในสังคม

พหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

นักเรียนโรงเรียนพระ

ดาบสจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ จ านวน 160 คน

1. ร้อยละของผู้เรียน ได้รับ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

มีความรู้ ความเข้าใจ 

มีประสบการณ์จากการฝึก

ทักษะอาชีพ น าความรู้

ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเอง 

พัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิด

รายได้กับตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน มีความสามัคคีและ

สามารถ

อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรมอย่างสันติสุข 

(ร้อยละ 85)

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ

หลักสูตรฯ มีความม่ันคง

ในการประกอบอาชีพ 

มีรายได้ และน าความรู้ท่ี

ได้รับ

ไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่า 

(ร้อยละ 100)

2.9700 ต.ค. 63-ก.ย. 64 สนง.กศน.จังหวัด

ยะลา

3 11 12 2,9 5 1 1

ความสอดคล้อง

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก : การศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

แผนงานบูรณาการ

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 134



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

  กิจกรรมหลัก

1. ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์

2. ส่งเสริมทักษะอาชีพการมีงานท า

3.ส่งเสริมค่ายส่งเสริมการอ่าน

ในสถาบันปอเนาะ

4. กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการ

พัฒนา 

5. พัฒนาทักษะชีวิตในการเรียนรู้

เร่ืองประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ

6. ประชุมปฏิบัติการสรุปผล

และถอดบทเรียนฯ

 

1. เพ่ือส่งเสริมทักษะอาชีพ

สู่การมีงานท าให้นักเรียน

ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

2. เพ่ือส่งเสริมการอ่าน

ภาษาไทยให้นักเรียนใน

สถาบันศึกษาปอเนาะ

3. เพ่ือเป็นการพัฒนา

สถาบันศึกษาปอเนาะให้

เป็นสถานท่ีท่ีมีความพร้อม

ในการจัดกิจกรรม กศน .

4. เพ่ือส่งเสริมและสร้าง

การรับรู้ในเร่ือง

ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ

บุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย

ให้กับนักเรียน กศน . ใน

สถาบันศึกษาปอเนาะ

1. นักศึกษาปอเนาะ 

ได้รับการส่งเสริมอาชีพ 

และมองเห็นช่องทางการ

ประกอบอาชีพ จ านวน 

9,600 คน

2. สถาบันศึกษาปอเนาะ

ท่ีร่วมจัด กศน. ได้รับการ

ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และ

มีการจัดโครงการ 1 

ปอเนาะ 1 โครงการ

พัฒนา 

จ านวน 388 แห่ง

1.  ร้อยละของเยาวชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมองเห็น

ช่องทางในการประกอบ

อาชีพ สามารถด ารงชีวิต

ตามแนวทางปรัชญาแนว

เศรษฐกิจพอเพียงและใช้ใน

ชีวิตอย่างมีความสุข (ร้อยละ

 80)

2. ร้อยละของการจัด

โครงการ 1 ปอเนาะ 1 

โครงการพัฒนา (ร้อยละ 70)

3. ร้อยละของนักศึกษน า

ความรู้ไปบริหารจัดการขยะ

ไปประยุกต์ใช้ในสถาบัน

ศึกษาปอเนาะ

(ร้อยละ 90)

13.2492 ต.ค.63-ก.ย.64 สนง.กศน.

จังหวัดปัตตานี

3 11 12 2,9 5 1 1

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 135



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

ความสอดคล้อง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการลูกเสือ กศน . ชายแดนใต้

  กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมค่ายลูกเสือ กศน . ชายแดนใต้ 

ระดับสถานศึกษา

2. กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ กศน . 

ชายแดนใต้ ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้รับทักษะองค์ความรู้ตาม

กระบวนการลูกเสือ และ

ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ

 ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี

การพัฒนาทักษะชีวิต การ

รู้จักสิทธิ

และหน้าท่ี และการสร้างจิต

สาธารณะ บ าเพ็ญ

ประโยชน์และจิตอาสาใน

รูปแบบกิจการลูกเสือ กศน.

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้รับการศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรู้

เยาวชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

จ านวน 2,535 คน

1. ร้อยละของเยาวชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้รับทักษะองค์ความรู้ตาม

กระบวนการลูกเสือ และ

ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ

 ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

(ร้อยละ 80)

2. ร้อยละของเยาวชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี

การพัฒนาทักษะชีวิต การ

รู้จักสิทธิและหน้าท่ี และ

การสร้างจิตสาธารณะ

บ าเพ็ญประโยชน์และจิต

อาสาในรูปแบบกิจการ

ลูกเสือ (ร้อยละ 80)

4.3090 ต.ค.63-ก.ย.64 สนง.กศน.

จังหวัดปัตตานี

3 12 12 2,9 5 1 1

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 136



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. ศป. ศธ.

2.4266

โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทัน

ภัยยาเสพติด เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน

และปลูกจิตส านึก

       กิจกรรมหลัก

      1) จัดประชุมวางแผนและก าหนดแนว

ทางการด าเนินโครงการฯ

      2) จัดสรรงบประมาณให้กับส านักงาน 

กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เพ่ือน าไปค่าย

พัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด 

      3) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู้ทัน

ภัยยาเสพติด

      4) ลงพ้ืนท่ีนิเทศติดตามผลการ

ด าเนินการของการจัดค่ายพัฒนาทักษะ

ชีวิตรู้ทันภัย ยาเสพติด 10 แห่ง

      5) รายงานผลการจัดกิจกรรม

      6) จัดประชุมสรุปผลโครงการค่ายพัฒนา

ทักษะชีวิตรู้ทันภัยยาเสพติด และรายงานผล

เพ่ือส่งเสริมให้

สถานศึกษา กศน.

จัดกิจกรรมพัฒนา

ทักษะชีวิตรู้ทันภัย

ยาเสพติด เพ่ือสร้าง

ภูมิคุ้มกัน และปลูกจิต

ส านึกไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับ

ยาเสพติด ให้นักศึกษา 

กศน.

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักศึกษา กศน. จานวน 

6,160 คน

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักศึกษา กศน. ได้รับ

การพัฒนาทักษะชีวิต

รู้ทันภัยยาเสพติด 

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน

และปลูกจิตส านึก

ไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับ

ยาเสพติด

1. ร้อยละของ

ส านักงาน กศน.จังหวัด/

กทม. ด าเนินการจัดค่าย

พัฒนาทักษะชีวิตรู้ทันภัยยา

เสพติดฯ

(ร้อยละ 100)

2. ร้อยละของ

จ านวนนักศึกษา กศน .

เข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

รู้ทันภัยยาเสพติดฯ 

มีความรู้และจิตส านึก

ไม่เข้ายุ่งเก่ียวกับ

ยาเสพติดท่ีดีข้ึน (ร้อยละ 80)

2.4266 ต.ค.63-ก.ย.64 กศ. 3 12 2,9 5 1 1

เป้าหมายของโครงการ
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

กิจกรรมหลัก : การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ส านักงาน กศน .

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

แผนงานบูรณาการ

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. | 137



                ตารางสรุปรายละเอียดกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน กศน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางสรุปบัญชีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านักงาน กศน. (ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร)

ส่วนที่

5



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

    4,757,408      12,655,484       7,999,224        6,957,284     32,369,400 

              -            100,000          100,000            50,000         250,000 
1 โครงการตรวจสอบการด าเนินงานการบริหาร

จัดการความเส่ียง

1. การวางแผนการตรวจสอบ โดยการ

ก าหนดประเด็น วัตถุประสงค์ ขอบเขตและ

แนวทางการตรวจสอบ 2. การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ โดยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์

และประเมินผล สรุปประเด็น ข้อตรวจพบ

และบันทึกข้อมูล 

3. การรายงานผลการปฏิบัติงานโดยการ

รวบรวมและคัดเลือกข้อมูล สรุปผลและจัดท า

รายงาน 4. การติดตามผลโดยการวางแผน

และด าเนินการติดตามผลรายงานผลการ

ติดตาม

หน่วยงานในสังกัดส านักงาน กศน.

 ท่ีเป็นหน่วยงานผู้เบิก จ านวน 

110 แห่ง

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

      181,390       1,849,040          854,230          739,340       3,624,000 
1 โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 

2.ส่ือมวลชนสัญจร 

3.จัดท าเอกสารจดหมายข่าว กศน. 

4.ประชาสัมพันธ์ทางส่ือโทรทัศน์ 

5.ประชาสัมพันธ์ทางส่ือออนไลน์ดิจิทัล 

6.ประชาสัมพันธ์ทางส่ือวิทยุ ทางคล่ืน

ลูกทุ่งรักไทย FM 90 MHz 

7.พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ 

"เครือข่ายส่ือสารองค์กร"

1.ส่ือโทรทัศน์ จ านวน 3 คร้ัง 

2.ส่ือออนไลน์ จ านวน 3 คร้ัง 

3.ส่ือส่ิงพิมพ์ จ านวน 5 คร้ัง 

4. จัดท าจดหมายข่าว 

จ านวน 1 คร้ัง 

5.ส่ือวิทยุ จ านวน 1 คร้ัง 

6.ส่ือบุคคล จ านวน 5 คร้ัง 

7.ส่ือกิจกรรม จ านวน 1คร้ัง

            49,840           1,488,140              722,680              739,340           3,000,000 ย.4 กล.

ตารางสรุปรายละเอียดกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 (กลุ่มศูนย์ส่วนกลาง)

 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง

กลุ่มเลขานุการกรม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.  | 139



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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

2 โครงการงานวันคล้ายวันสถาปนา ส านักงาน 

กศน. ประจ าปี 2564

1.แต่งต้ังคณะกรรมการ 2.จัดประชุม

คณะกรรมการ 3.ขอนุมัติโครงการ 

4.มีหนังสือเชิญ 5.เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ตามส่ือต่างๆ 

6.ด าเนินโครงการ

ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร 

เจ้าหน้าท่ี ส านักงาน กศน. แขกผู้

มีเกียรติ ภาคีเครือข่าย

ท่ีมีผลงานดีเด่นและผู้ท า

คุณประโยชน์ต่อส านักงาน กศน. 

จ านวน 400 คน

                  -                195,000                     -                        -               195,000 ย.6 กล.

3 โครงการประชุมและติดตาม

การด าเนินงานของผู้บริหาร

กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลางส านักงาน กศน.สัญจร

ประชุมและติดตามการด าเนินงาน

ตามกรอบนโยบายและจุดเน้น

การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 จ านวน 5 ภาค (เหนือ กลาง 

ใต้ ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยการ

กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง จ านวน 33 

คน

          131,550              131,550              131,550                      -               394,650 ย.4 กล.

4 โครงการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ

ส านักงาน กศน.ประจ าปี 2564

1.มอบหมายผู้รับผิดชอบและจัดต้ัง

คณะท างาน 2.ก าหนดเป้าหมายในการ

ด าเนินการ 3.ก าหนดมาตรการแนวทาง และ

วิธีการด าเนินการ 4.จัดอบรมให้ความรู้แก่

บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานส่วนกลาง

 5.ติดตามและประเมินผลการด าเนินการเพ่ือ

ปรับปรุงมาตรการ แนวทาง และวิธีด าเนินการ 

6.รายงานผลการด าเนินงาน

บุคลากรและหน่วยงานส่วนกลาง

ของส านักงาน กศน.

                  -                 34,350                     -                        -                 34,350 ย.5 กล.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

      221,000          221,000          221,000          221,000         884,000 
1 โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ี

ด้านการเงิน บัญชี พัสดุในระบบ GFMIS 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีการเงิน การบัญชี

และพัสดุประจ าส านักงาน ท่ัวประเทศ

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานประจ า

ส านักงานท่ัวประเทศ ด้านการเงิน

 ด้านบัญชี และด้านพัสดุ รวม

ท้ังส้ินจ านวน 250 คน

          131,050              131,050              131,050              131,050             524,200 ภารกิจต่อเน่ือง กค.

2 โครงการลดใช้พลังงานและน ามันเช้ือเพลิง

ของส านักงาน กศน.

จัดการประชุม/ศึกษาดูงาน ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/

พนักงานราชการของ

ส านักงาน กศน. จ านวน 54 คน

            49,405               49,405               49,405                49,405             197,620 ภารกิจต่อเน่ือง กค.

3 โครงการพัฒนาบุคลากร

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จัดประชุมสัมมนาบุคลากรกลุ่มการคลัง บุคลากรกลุ่มการคลัง 

จ านวน 40 คน

            40,545               40,545               40,545                40,545             162,180 ภารกิจต่อเน่ือง กค.

      296,520       1,102,607          297,307          297,307       1,993,740 
1 โครงการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานของ ส านักงาน กศน. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ติดตามประเมินผล และการรายงานผล

การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/ตัวช้ีวัด

ส าคัญ ตามแผน/นโยบาย/ข้อส่ังการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. จัดจ้างถ่าย

เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ส านักงาน 

กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3. ติดตาม 

และประเมินผลโครงการส าคัญ ตามแผน/

นโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้บริหาร และบุคลากรของ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

                  -                102,207              102,207              102,207             306,620 ภารกิจต่อเน่ือง กผ.

กลุ่มการคลังและสินทรัพย์

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.  | 141



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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

2 โครงการพัฒนางานด้านแผนงานและ

งบประมาณ ของส านักงาน กศน. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลและรายงาน

ผลการด าเนินงานผ่านระบบติดตามและ

ประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) อบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาการด าเนินงานด้านแผนงาน

 งบประมาณ และสารสนเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

บุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการ

ส าคัญตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี จ านวน 50 คน 

บุคลากรด้านแผนงานของ

หน่วยงานและสถานศึกษาข้ึนตรง

จ านวน 254 คน

          101,420              805,300                     -                        -               906,720 กผ.

3 โครงการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้เพ่ือการอยู่

รอดร่วมกันหลังยุควิกฤติโควิด-19 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

1.ช้ีแจงการด าเนินงานของโครงการ 2.จัดท า

แผนด าเนินการ 3.ด าเนินการสร้างเมือง 4.จัด

ประชุมรายงานผลการด าเนินงานการสร้าง

เมืองแห่งการเรียนรู้5.จัดท ารายงานและ

เผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการ

แห่งการเรียนรู้

ส านักงาน กศน. จังหวัด 20 

จังหวัดฯส านักงาน กศน. และ

หน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด 

รวมท้ังส้ิน 1,043 แห่ง

          195,100              195,100              195,100              195,100             780,400 ย.4 กผ.

4 โครงการจัดท าหนังสือสรุปผลความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างประเทศ ประจ าปี 2563 - 

2564

1. รวบรวมข้อมูลความร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่างประเทศของส านักงาน กศน. 

ปีงบประมาณ 2563 - 25642. จัดท าหนังสือ

สรุปผลความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ

 ประจ าปี 2563 – 2564

หน่วยงานในสังกัดส านักงาน กศน.

 ท้ังหมด กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 

กลุ่มแผนงาน

                  -                       -                       -                        -                       -    - กผ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

    1,454,005       2,098,995       1,240,695        1,157,265       5,950,960 
1 โครงการ กศน. ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม 1.ประชุมถอดบทเรียน กศน. ต าบลต้นแบบ 5

 ดี พรีเม่ียม ปีงบประมาณ 2563 2.ประชุม

จัดท ากรอบแนวทางการขับเคล่ือน กศน. 

ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ืยม 3.ช้ีแจง

รายละเอียด กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม

 4.คัดเลือก กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม

 อ าเภอ/เขต ละ 3 แห่ง 5.ประชุมเพ่ือพัฒนา

มาตรฐาน กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ืยม 

6.ประเมินคัดเลือก กศน. ต าบลต้นแบบ 5 ดี 

พรีเม่ืยม แต่ละระดับ 7.ส านักงาน กศน.

คัดเลือก กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ืยม 

ระดัลบประเทศ 8.มอบโล่รางวัล 1 โล่ และ

เกียรติบัตรให้กับ กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรี

1.ได้แนวทางในการพัฒนา กศน. 

ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม จาก

การถอดบทเรียนของ กศน. 

ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม ของ

ปีงบประมาณ 2563 2.ได้ 

กศน.กศน. ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรี

เม่ียม อ าเภอ/เขต ละ 3 แห่ง รวม

 2780 แห่ง 3.สรุปผลการ

ด าเนินงาน กศน. ต าบลต้นแบบ 5

 ดี พรีเม่ียม ประจ าปี 2564

          120,780              203,170                     -                326,900             650,850 ย.4 กศ.

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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

2 โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น 

ระดับประเทศ ประจ าปี 2563 2.การมอบเข็ม

เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้แก่ ครู กศน. 

ประจ าปี 2564 3.การประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม. 4.การส่งเสริม

สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

1. แบบประเมินคัดเลือกการ

ปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น 

ระดับประเทศ 37 ฉบับ

 2. บุคลากร หน่วยงาน 

สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายท่ี

จัดและส่งเสริมสนับสนุน

การศึกษาฯ ได้รับโล่เกียรติคุณ 

111 รางวัล 3. ท าเนียบการ

ปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น 

ระดับประเทศ จ านวน 1 ฉบับ 

และมีการเผยแพร่ อย่างน้อย 1 

ช่องทาง 4. E – BOOK ผู้ท่ีได้รับ

รางวัลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน

 กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ และ

มีการเผยแพร่ อย่างน้อย 1 

ช่องทาง 5. ครู กศน. ได้รับเข็ม

เชิดชูเกียรติครู กศน. 2,213 คน 

6. ท าเนียบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู 

กศน. 1 ฉบับ และมีก

            20,000              433,960              109,110              220,530             783,600 ย.1 กศ.

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน

จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

1.จัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม 2.จัด

กิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

เด็ก เยาวชนและประชาชน เข้า

ร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติใน

ส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

                  -                106,000                     -                        -               106,000 ย.3 กศ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน

กิจการนักศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ปีงบประมาณ 2564

1.จัดประชุมบรรณาธิการคู่มือการด าเนินงาน

ลูกเสือในสถานศึกษา 2.จัดประชุม

บรรณาธิการคู่มือการด าเนินงานสถานศึกษา

คุณธรรม 3.จัดประชุมจัดท าแนวทางการ

ด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

สถานศึกษา 4.จัดประชุมการจัดท าวิดิทัศน์

ประกอบคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน

เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 5.จัดประชุม

จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์กร

นักศึกษา กศน.ดีเด่น 6.จัดประชุม

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บังคัญ

บัญชาลูกเสือดีเด่น

คณะท างาน             44,935               44,935               44,935                44,935             179,740 ภารกิจต่อเน่ือง กศ.

5 โครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด 1.ประชุมเตรียมการจัดอบรมหลักสูตร

วิทยากรยุวกาชาด 2.อบรมหลักสูตรวิทยากร

ยุวกาชาด

บุคลากรหน่วยงาน/สถานศึกษา 

ในสังกัด ส านักงาน กศน. จ านวน 

50 คน

             2,640              272,360                     -                        -               275,000 ย.3 กศ.

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ

1. ประชุมปฏิบัติการสรุปผล การด าเนินงาน

การจัดการศึกษาปี 2563 และจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน ปี 2564 ของหน่วยงานในพ้ืนท่ี

บริเวณชายแดน และพ้ืนท่ีเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ 2. ประชุมปฏิบัติการ เพ่ือ

จัดท าแนวทางการด าเนินงานของศูนย์ฝึกและ

พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทุก

แห่ง 3. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานกองทุน

ทางสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน และทุน

พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่าง

ย่ังยืน

1. ผอ.กศน.จังหวัด รวม 4 คน 2. 

ผอ.กศน.อ าเภอ รวม 13 คน 3. 

ครูผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 13 อ าเภอ

 รวม 26 คน 4. ภาคีเครือข่าย 

รวม 5 คน 5. เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค รวม 7 คน

          110,900              110,900              110,900              110,900             443,600 ย.5 กศ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

7 โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของส านักงาน 

กศน. ปี 2564

1.อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่

บุคลากรสถานศึกษาพอเพียงท่ีมีความพร้อม

ในการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

อย่างน้อยส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 

จังหวัดละ 1 คน 2. ประชุมคณะกรรมการคัด

กรองข้อมูลสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมในการ

ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การศึกษา ปีการศึกษา 2564 3. จัดท า

รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนา

สถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การศึกษา ของปีงบประมาณ 2564

ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ๗๗

 แห่ง

          387,000                     -                       -                  47,360             434,360 ย.3 กศ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

8 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามศาสตร์

พระราชาสู่ โคก หนองนา โมเดล

1.จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัด

การศึกษาตามศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง 

นา โมเดล 2.อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

และศึกษาดูงานตามแนวทางการจัด

การศึกษาตามศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง 

นา โมเดล - จัดอบรมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจฯ - ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีโคก หนอง นา 

โมเดล - คัดเลือก/จัดท า แผนงานพัฒนาพ้ืนท่ี

โคก หนอง นา โมเดล ของแต่ละจังหวัดๆ ละ

 1 แห่ง 3.ส่งเสริมให้ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ

ราษฎรไทยบริเวณชายแดนจัดการศึกษาตาม

ศาสตร์พระราชาโดยจัดสรรงบประมาณให้

ศูนย์ฝึกฯ ต้นแบบ จ านวน 9 แห่ง 4.ติดตาม

และประเมินผล

1.มีบุคลากรท่ีผ่านการอบรมโคก 

หนอง นา โมเดล อย่างน้อย 77 

คน (อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง) 

2.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร

ไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 

สามารถเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้

ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

ท่ีย่ังยืน จ านวน 9 แห่ง

          128,000              440,920              270,000                60,000             898,920 ย.3 กศ.

9 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือสนองงานอัน

เน่ืองมาจาก พระราชด าริฯ อันเก่ียวเน่ืองจาก

ราชวงศ์ของทุกพระองค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564

1.เข้าร่วมจัด/ประชุม/อบรมเพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน

เครือข่ายเพ่ือสนองงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 2.ติดตามผลการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัด

การศึกษาเพ่ือสนองงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ อันเก่ียวเน่ืองจาก

ราชวงศ์ 6 คร้ัง

ส่วนกลาง/พ้ืนท่ี/หน่วยงาน

เครืองข่ายร่วมสนับสนุน จ านวน 6

 -7 คร้ัง

          219,000                     -                219,000                      -               438,000 ย.4 กศ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

10 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

ปีงบประมาณ 2564

1.ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้น า 

2.ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือข้ันผู้ช่วย

หัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 

(A.L.T.C) 3.ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ข้ันหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ 

(L.T.C)

1.ผู้บริหารในสังกัดส านักงาน 

กศน. เข้ารับการฝึกอบรม

บุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้น า

 จ านวน 45 คน 2.ผู้บริหารใน

สังกัดส านักงาน กศน. เข้ารับการ

ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

ข้ันผู้ช่วยหัวหน้า ผู้ให้การ

ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ (A.L.T.C.)

 จ านวน 45 คน 3.ผู้บริหารใน

สังกัดส านักงาน กศน. เข้ารับการ

ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

ข้ันหัวหน้า ผู้ให้การฝึกอบรมผู้

ก ากับลูกเสือ (L.T.C.) จ านวน 45 

คน

          294,000              360,000              360,000                      -             1,014,000 ย.3 กศ.

11 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้

ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.

1. ประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงานของ 

“ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.” 2. 

บริหารจัดการการด าเนินงานของ “ศูนย์การ

เรียนรู้ ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.” 3. ติดตาม

ผลการด าเนินงานในพ้ืนท่ี 26 แห่ง และพ้ืนท่ี

น าร่อง 19 แห่ง 4. ประชุมสรุปผลการ

ด าเนินงานของ “ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุก

ช่วงวัย กศน.”

1) ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วง

วัย กศน. รวม 45 แห่ง 2) 

ผู้บริหารส่วนกลาง รวม 3 คน 3) 

ผู้อ านวยการ กศน.จังหวัด/รองฯ 

กศน.จังหวัด รวม 45 คน 4) 

คณะท างานจากพ้ืนท่ี รวม 45 คน

 5) คณะท างานจากส่วนกลาง 

รวม 7 คน รวม 100 คน

          126,750              126,750              126,750              126,750             507,000 ย.3 กศ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

12 โครงการการประชุมจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และการจัดท า แผนการขับเคล่ือนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ

1. ประชุมวางแผน การด าเนินงาน 2. จัดการ

ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และการจัดท าแผนการขับเคล่ือนการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการฃ 3. ประเมินผล

ด าเนินงาน/รายงานผล

33 คน                   -                       -                       -                219,890             219,890 ย.3 กศ.

      847,120       1,377,440       1,094,680          588,760       3,908,000 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พุทธศักราช ....

1.จัดท าร่างสมรรถนะ และคุณลักษณะของ

ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานในแต่ละระดับ 2.ประชุมทบทวน/

สอบทาน ร่างสมรรถนะ และคุณลักษณะของ

ผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ในแต่ละระดับ โดยการมีส่วนร่วม

ของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิ 3.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์กรอบ

สมรรถนะและคุณสมบัติของผู้เรียนการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดหมวดวิชา

หรือรายวิชา และก าหนดจ านวนช่ัวโมงและ/

หรือหน่วยกิต หลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึก

1.สถาบัน กศน.ภาค 2.ส านักงาน 

กศน.กทม./จังหวัด 3.กศน.เขต/

อ าเภอ 4.สถานศึกษาข้ึนตรง 

สังกัดส านักงาน กศน. 5.บุคลากร

จากภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง

          252,200              258,210              389,590                      -               900,000 ภารกิจต่อเน่ือง กพ.

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.  | 149



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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

2 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 1.ประชุมปรับปรุงคู่มือการประเมินระดับการ

รู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออก

เขียนได้) 2. ประชุมช้ีแจงการด าเนินการ

ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.

 (การอ่านออกเขียนได้ 3.ประชุมจัดท า 

เคร่ืองมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของ 

นักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) 4.

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการ

ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.

 (การอ่านออกเขียนได้)

ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา

ตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย

                  -                116,270              179,680              104,050             400,000 ภารกิจต่อเน่ือง กพ.

3 โครงการเทียบระดับการศึกษา กศน. 1.ประชุมจัดแนวทางการส่งเสริมการ

ด าเนินงานเทียบระดับการศึกษา 2.จัดพิมพ์

เอกสารส่งเสริมการด าเนินงานเทียบระดับ

การศึกษา

- ประชาชนผู้รับบริการ จ านวน 

3,000 คน - สถานศึกษาท่ีท า

หน้าท่ีเทียบระดับ จ านวน 803 

แห่ง

 0                     -                 72,530              127,470             200,000 ภารกิจต่อเน่ือง กพ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.  | 150



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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการาพัฒนาการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน

สังกัดส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 

2564

1.ยกร่างกรอบเน้ือหาแนวทางการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้น

สังกัด 2.ประชุมจัดท าแนวทางการพัฒนา

ระบบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา 3.ประชุมเพ่ือก าหนดรูปแบบ และ

แนวทางการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับการประเมินคุณภาพฯาดยต้นสังกัด 

4.จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับการประเมินคุณภาพฯโดยต้นสังกัด 

5.ประชุมเพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการ

ประเมินฯโดยต้นสังกัด 6.ประชุมเพ่ือพัฒนา

ระบบการรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง

 7.ติดตามผลการน ามาตรฐานฯไปใช้ใน

สถานศึกษา

1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุก

ประเภท/ผู้แทนของส านักงาน 

กศน. จังหวัดหรือ 2. ศึกษานิเทศก์

 หรือ 3. ผู้รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกัด ส านักงาน กศน. 4.

ข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามเกณฑ์ส านักงาน กศน.

ก าหนดให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดยต้นสังกัดได้ 5. 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือ

คณะท างานท่ีได้รับการแต่งต้ัง 6. 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

 ส านักงาน กศน.

          161,000              438,560              155,000                45,440             800,000 ย.3 กพ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.  | 151



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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

5 โครงการพัฒนาคุณภาพส่ือการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551

1.ประชุมปฏิบัติการจัดท าเกณฑ์มาตรฐาน

การตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. ของ

ส านักพิมพ์เอกชน 2.ประชุมปฏิบัติการตรวจ

คุณภาพหนังสือเรียน กศน. ของส านักพิมพ์

เอกชน 3.การจัดท าส่ือเสริมความรู้ตาม

นโยบายท่ีได้รับมอบหมาย 4.ติดตามและ

ประเมินผลการใช้หนังสือเรียน กศน. และส่ือ

การเรียนรู้อ่ืน ๆ 5.การพัฒนาเว็บไซต์กลุ่ม

พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (www.nfe.go.th/pattana)

1.ตรวจคุณภาพและให้การรับรอง

คุณภาพหนังสือเรียนของ

ส านักพิมพ์เอกชนหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 3 ระดับ

การศึกษา (ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 2.

ปรับปรุงแก้ไขหนังสือเรียน กศน. 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 จ านวน 3 

ระดับการศึกษา (ระดับ

ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย) รวมท้ังหมด 42 

รายวิชา

          156,600               89,400              100,200                53,800             400,000 ภารกิจต่อเน่ือง กพ.

6 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพ 1.ประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา

อาชีพ 2.ประชุมบรรณาธิการหลักสูตรการจัด

การศึกษาอาชีพ 3.จัดพิมพ์หลักสูตรการจัด

การศึกษาอาชีพ

1.สถาบัน กศน.ภาค 2.ส านักงาน 

กศน.กทม./จังหวัด 3.กศน.เขต/

อ าเภอ 4.สถานศึกษาข้ึนตรง 

สังกัดส านักงาน กศน. 5.บุคลากร

จากภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง

                  -                125,000              125,000                50,000             300,000 ภารกิจต่อเน่ือง กพ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.  | 152



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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

7 โครงการติดตาม ประเมินผล และจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มพัฒนา

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย

1.ประชุมวิเคราะห์วางแผนการด าเนินงาน 2.

สร้างเคร่ืองมือการติดตาม ประเมินผล และ

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 3.

ประชุมติดตาม ประเมินผล และจัดท า

รายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มพัฒนา

การศึกษา และวางงแผนก าหนดแนวทาง

ขับเคล่ือนการด าเนินงานในในปีงบประมาณ

ถัดไป 4.สรุปผล และเผยแพร่รายงานผลการ

ด าเนินงาน

บุคลากรในสังกัด                   -                       -                       -                208,000             208,000 ย.5 กพ.

8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

หลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1.ประชุมพัฒนาคู่มือการใช้งานโปรแกรม

ทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอก

ระบบ 2.จัดประชุมอบรมการใช้งานโปรแกรม

ทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอก

ระบบ 3.ประชุมพัฒนาคู่มืออบรมครูหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ 4.ประชุม

อบรมครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอก

ระบบ

1.คู่มือหลักเกณฑ์การเทียบโอน

ความรู้และประสบการณ์ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) 2.รูปแบบการจัด

การศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ี

สอดคล้องกับสภาพกลุ่มของ

ผู้เรียน 3.ส่ือการเรียนการสอน

รูปแบบดิจิตัลตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4.

เอกสารติดตามผลการจัด

การศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ส าหรับ กลุ่มเป้าหมายนอกระบบ

          200,000              200,000                     -                        -               400,000 ภารกิจต่อเน่ือง กพ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.  | 153



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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

9 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้การ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย

1. ร่วมมือจัดอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียน

ในหน่วยทหาร (สาระการเรียนรู้วิชาบังคับ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 ร่วมมือใน

การนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนการจัด

การศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร (สาระ

การเรียนรู้วิชาบังคับ) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 3. อบรมหลักสูตรการพัฒนา

ศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 

2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV

1) ครูการศึกษานอกโรงเรียนใน

หน่วยทหาร ท่ีผ่านการอบรม

สามารถพัฒนา ปรับเปล่ียนวิธีการ

การเรียนการสอนการจัด

การศึกษานอกโรงเรียนในหน่วย

ทหาร (สาระการเรียนรู้วิชาบังคับ) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับทหารกอง

ประจ าการตลอดจน

กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในความ

ดูแลรับผิดชอบของ

กระทรวงกลาโหม 2) ครู

การศึกษานอกโรงเรียนในหน่วย

ทหาร ท่ีผ่านการอบรมสามารถ

จัดท าแนวทาง วิธีการ เทคนิค

ต่าง ๆ เพ่ือยกระดับการศึกษา

ให้แก่ทหารกองประจ าการ

ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ ท่ีอยู่

ในความดูแลรับผิดชอบของ

กระทรวงกลาโหม 3) ครูในสังกัด

ส านักงาน กศน. สามารถ

            77,320              150,000               72,680                      -               300,000 ภารกิจต่อเน่ือง กพ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

      150,925          665,885          477,425        1,595,675       2,889,910 
1 โครงการประเมินผลงาน และผลงานทาง

วิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีขอมีหรือเล่ือน วิทยฐานะ

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และวิทยฐานะ

เช่ียวชาญ

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคล 2. 

จัดส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการอ่าน 3. 

จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน 4. 

จัดประชุมคู่มือการประเมินการขอมีหรือเล่ือน

วิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ

 0206.4/ว17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 5. 

จัดประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทย

ฐานะฯ กรณีผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสพ

ผลส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ ตามหนังสือ

ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว13 ลงวันท่ี

 1 สิงหาคม 2556

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีขอรับการ

ประเมินผลงาน จ านวน 80 คน

            80,925              157,225               80,925                80,925             400,000 ย.2 กบ.

2 โครงการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ารง

ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์

 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

และช านาญการพิเศษ ของส านักงาน กศน.

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคล 2. 

จัดส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการอ่าน 3. 

จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน

1. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.

(2) 2. ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

จ านวน 70 คน

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

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตบุคลากร กศน.

1. แจ้งหน่วยงาน เพ่ือจัดส่งบุคลากรในสังกัด 

2. ส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรม/ฝึกปฏิบัติ 

ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชช่ัน อ.มวกเหล็ก จ.

สระบุรี 3. จัดจ้างท าแผ่นสต๊ิกเกอร์ข้อความ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเดินข้ึน-ลง 

ช้ันอาคาร แทนการใช้ลิฟท์

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการ ในสังกัดกลุ่ม/

ศูนย์ส่วนกลาง จ านวน 32 คน

                  -                 20,000              233,000                      -               253,000 ย.2 กบ.

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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 

ส านักงาน กศน.

1.ให้ทุกหน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือก 2.ส่งผลการพิจารณา

คัดเลือกของหน่วยงานให้กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 

3.ส านักงาน กศน.แต่งต้ังคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือกตามจ านวนท่ีก าหนด 4.

ประกาศผลการคัดเลือก 5.มอบโล่เชิดชูเกียรติ

บุคลากรส านักงาน กศน. จ านวน 

10 คน

                  -                       -                 68,500                      -                 68,500 ย.2 กบ.

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี

1. ประชุมปฏิบัติการ 2. ประสาน

กลุ่มเป้าหมายและผู้เก่ียวข้อง 3. เตรียมความ

พร้อมในการจัดฝึกอบรม 4. ด าเนินการ

ฝึกอบรม 5. สรุปผล/ติดตามการพัฒนา

บุคลากรกลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 

จ านวน 65 คน

                  -                358,900                     -                        -               358,900 ย.2 กบ.

6 โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร และการขับเคล่ือนเพ่ือป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาการทุจริต ของส านักงาน กศน.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.ภาคใต้ จ านวน 179 คน 2.ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 180

 คน -.เจ้าหน้าท่ีระดับผู้บริหาร 

และระดับปฏิบัติของส านักงาน 

กศน. -.เจ้าหน้าท่ีระดับผู้บริหาร 

และระดับปฏิบัติของ กศน. อ าเภอ

                  -                       -                       -                842,850             842,850 ย.2 กบ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

7 โครงการสรรหาบุคลากร สังกัดส านักงาน 

กศน.

การคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแต่งต้ัง

ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักงานกศน.จังหวัด/

กรุงเทพมหานคร และรองผู้อ านวยการ 

ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครและ

 คัดเลือกบุคคลและสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ

บุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)ของ

ส านักงาน กศน.

ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 

1,200 คน

                  -                 59,760               25,000                34,400             119,160 ย.1 กบ.

8 โครงการวิเคราะห์และจัดท ากรอบอัตราก าลัง

ของส านักงาน กศน. 

ระยะ 5 ปี

                  -                       -                       -                600,000             600,000 ย.2 กบ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

                -             273,600           142,200           142,200           558,000 
1 โครงการการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 

Practice) การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

1. ประชุมปฏิบัติการจัดท ากรอบโครงสร้าง

และเคร่ืองมือการศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 

Practice) การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 2. 

เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในพ้ืนท่ี ร่วมกับสถาบัน

 กศน. ภาคทุกภาค 3. ประชุมปฏิบัติการ

สรุปผลและจัดท ารายงานการศึกษาแนว

ปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) การพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ 4. ประชุม

ปฏิบัติการบรรณาธิการรายงานการศึกษา

แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) การพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฯ

1. นักวิชาการ และเจ้าหน้าท่ี 

จ านวน 20 คน 2. นักวิชาการ 

และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 7 คน 

3. นักวิชาการ และเจ้าหน้าท่ี 

จ านวน 20 คน 4. นักวิชาการ 

และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 20 คน

                  -                273,600              142,200              142,200             558,000 ย.1 กท.

      409,948          409,948          409,948          409,948       1,639,790 
1 โครงการปฏิบัติการขับเคล่ือนร่างกฏหมาย

และการปรับปรุงโครงสร้าง ส านักงาน กศน.

          166,000              166,000              166,000              166,000             664,000 กง.

2 โครงการการด าเนินงานตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ

            54,400               54,400               54,400                54,400             217,600 กง.

กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ

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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

3 โครงการส่งเสริมคุรธรรมจริยธรรม

และราชการใสสะอาด

        139,547.5           139,547.5           139,547.5            139,547.5             558,190 กง.

4 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ป.ย.ป. 

ของส านักงาน กศน.

            50,000               50,000               50,000                50,000             200,000 กง.

        34,800       1,513,910          759,790            55,500       2,364,000 
1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนไทยใน

ต่างประเทศ ปี 2564

1. ประชุมปฏิบัติการจัดท าแนวทางการจัด

การศึกษานอกระบบส าหรับคนไทยใน

ต่างประเทศ 2. ประชุมรวบรวม/วิเคราะห์

ข้อมูล/สรุปผล/จัดท ารายงานผลการติดตาม

ผลการด าเนินงานของศูนย์การเรียน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยส าหรับคนไทยในต่างประเทศ 3. 

ประชุมปฏิบัติการจัดท าระบบการจัด

การศึกษาทางไกลส าหรับคนไทยใน

ต่างประเทศ 4. ประชุมปฏิบัติการจัดท า

หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง (ภาษาไทย) 

ส าหรับคนไทยในต่างประเทศในรูปแบบการ

จัดการศึกษาทางไกล /การศึกษาออนไลน์

1 หน่วยงานภาคีเครือข่ายและ 

เจ้าหน้าท่ี ศกพ. 15 คน 

2 ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าท่ี ศกพ. 

15 คน 

3 ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าท่ี ศกพ.

และสถาบันทางไกล 20 คน  

4 ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าท่ี ศกพ. 

20 คน

                  -                260,020               79,980                      -               340,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศกพ.

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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ

คนพิการ

1)ประชุมปฏิบัติการจัดท าบันทึกข้อตกลง

ร่วมกันระหว่าง ส านักงาน กศน. กับ สมาคม

ออทิสติก 2)ประชุมปฏิบัติการจัดท าเกณฑ์

การพิจารณาครูผู้สอนคนพิการเพ่ือเข้ารับการ

อบรม หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอน

คนพิการ (หลักสูตร พคก.) 3)สัมมนาวิชาการ

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการเพ่ือระดม

ความคิดเห็นในการจัดท าหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ

คนพิการ 4)ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร 

กศน.ส าหรับคนพิการ 5)ประชุมปฏิบัติการ

จัดท าส่ือหรับคนพิการ 6)ประชุมเชิง

ปฏิบัติการก าหนดภารกิจ ฯลฯ

1 ผู้บริหารฯ คณะท างาน 

เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 15 

คน 

2 คณะท างาน จ านวน 15 คน  

3 ผู้บริหาร ส านักงาน กศน.

จังหวัด/อ าเภอ ครูผู้สอนคนพิการ 

เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง(สมาคมคน

พิการ) ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการ

 นักศึกษาคนพิการ จ านวน.....คน

4 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 20 คน 

5 ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าท่ี 

ศกพ. จ านวน 20 คน

6 คณะท างาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 20 คน

7 คณะท างาน ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวน 20 คน

8 ผู้บริหาร ส านักงาน กศน.จังหวัด

            34,800              597,840              530,860                55,500           1,219,000 ย.4 ศกพ.

3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าระบบฐานข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ เด็กเร่ร่อน 

สูงอายุ ชาวเล เด็กไร้สัญชาติ ประชากรวัย

เรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา และคนไทยใน

ต่างประเทศ) 2.อบรมบุคลากรให้มีความรู้ใน

การปฏิบัติงาน (การจัดท าแผน, การใช้ ICT 

ฯลฯ) 3.พัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

บุคลากร ศกพ. 20 คน                   -                200,000               45,000                      -               245,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศกพ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายชาวเล ประจ าปี 2564

ติดตามผลการด าเนินงานจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มเป้าหมายชาวเลในพ้ืนท่ี

ผู้บริหาร บุคลากร ศกพ.จ านวน 5

 คน

                  -                       -                 20,000                      -                 20,000 ย.4 ศกพ.

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยส าหรับเด็กด้อยโอกาส ปีงบประมาณ

 2564

1) การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน

เด็กด้อยโอกาส และผู้เก่ียวข้อง 2) การอบรม

ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 3) จัดท าหลักสูตร กศน. ส าหรับเด็ก

เร่ร่อน ในลักษณะ Block Course 4) ติดตาม

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 ครูผู้สอนเด็กด้อย

โอกาส จ านวน 37 คน กิจกรรมท่ี

 2 คณะด าเนินงาน จ านวน 10 

คน กิจกรรมท่ี 3 คณะติดตามผล

การด าเนินงาน จ านวน 7 คน

                  -                228,700               41,300                      -               270,000 ย.4 ศกพ.

6 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยบุคคลท่ีไม่มี

หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ปีงบประมาณ 2564

1. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 

ภาคีเครือข่าย และผู้เก่ียวข้อง 2. การอบรม

ครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3. การ

ติดตามผลการด าเนินงาน

กิจกรรมท่ี 1 ผู้บริหาร จ านวน 7 

คน ครูผู้สอน จ านวน 22 คน ภาคี

เครือข่าย จ านวน 5 คน และ

ผู้เก่ียวข้อง จ านวน 5 คน 

กิจกรรมท่ี 2 ครูผู้สอน จ านวน 22

 คน และผู้เก่ียวข้อง จ านวน 5 คน

 กิจกรรมท่ี 3 คณะติดตามผลการ

ด าเนินงาน จ านวน 7 คน

                  -                217,350               32,650                      -               250,000 ย.4 ศกพ.

7 โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชากร

วัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาและเด็ก

ออกกลางคัน ปีงบประมาณ 2564

1) การติดตามผลการด าเนินงานการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยส าหรับประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอก

ระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคัน

คณะติดตามผลการด าเนินงาน 

จ านวน 7 คน

                  -                 10,000               10,000                      -                 20,000 ย.4 ศกพ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.  | 161



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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

      459,750          459,750          459,750          459,750       1,839,000 

3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการอ่านการ

เรียนรู้ เพ่ือป้องกันโรคสมองเส่ือมและการลืม

หนังสือในผู้สูงอายุของบ้านหนังสือชุมชน

1. คัดเลือกบ้านหนังสือชุมชน ท่ีมีความพร้อม

ในการเข้าร่วมโครงการ 

2. จัดประชุมเพ่ือพัฒนากิจกรรมการอ่านการ

เรียนรู้ เพ่ือป้องกัน โรคสมองเส่ือม 

และการลืมหนังสือในผู้สูงอายุ/จัดท าแผนการ

จัดกิจกรรมของบ้านหนังสือชุมชน 

3. บ้านหนังสือชุมชนด าเนินการ 

จัดกิจกรรมฯ ตามแผน 

4. ติดตามการด าเนินงาน 

5. สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน

1) บ้านหนังสือชุมชน จ านวน 15 

แห่ง (แห่งละ 2 คน รวม 30 คน)

2) กิจกรรมการอ่านการเรียนรู้ 

เพ่ือป้องกันโรคสมองเส่ือมและ

การลืมหนังสือในผู้สูงอายุของ

บ้านหนังสือชุมชน ไม่น้อยกว่า 

15 กิจกรรม เชิงคุณภาพ 

ผู้รับผิดชอบงานบ้านหนังสือชุมชน

 (เจ้าของบ้าน/อาสาสมัคร/ครู 

กศน. และบรรณารักษ์ห้องสมุดฯ)

 สามารถจัดกิจกรรมการอ่านการ

เรียนรู้ เพ่ือป้องกันโรคสมองเส่ือม

และการลืมหนังสือในผู้สูงอายุได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

            60,890               60,890               60,890                60,890             243,560 ภารกิจต่อเน่ือง สพร.

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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

2 โครงการ “ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาว

ตลาด” ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปีงบประมาณ 2564

1. ประชุมมอบนโยบาย 2. จัดท าเอกสารและ

อีบุ๊กรายงานโครงการฯ 2563 3. ด าเนิน

โครงการ “ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาว

ตลาด” โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม สร้าง

เครือข่ายและ จัดมอบโล่ / หรือเกียรติบัตร

เชิดชูเกียรติ 4. ด าเนินงานทางส่ือออนไลน์ - 

เฟสบุ๊ค “ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด”

 - กลุ่มไลน์ ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาว

ตลาด”ความก้าวหน้า การด าเนินการ 7. สรุป

รายงานและเผยแพร่

1. ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาว

ตลาด ต้นแบบ จ านวน 77 แห่ง 

2. ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาว

ตลาดในทุกพ้ืนท่ีตามความพร้อม

และความเหมาะสม เชิงคุณภาพ 

ประชาชน ชุมชน ชาวตลาด 

ได้รับบริการส่งเสริมการอ่านเพ่ือ

การเรียนรู้ การบันเทิง การ

พักผ่อน ท่ีหลากหลาย ให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้

แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกัน

และกัน

            52,500               52,500               52,500                52,500             210,000 ย.4 สพร.

3 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

1. วางแผนด าเนินงานการพัฒนา ศูนย์การ

เรียนรู้วังจันทรเกษม 2. จัดหาส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย

เพ่ือให้ให้บริการ 3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัด

กิจกรรม/นิทรรศการเพ่ือการเรียนรู้ 4. 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในศูนย์การเรียนรู้

วังจันทรเกษม ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอ้ี 6. สรุป/

รายงานผลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณ ศูนย์การเรียนรู้

วังจันทรเกษม จ านวน 1 แห่ง

เชิงคุณภาพ ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา เจ้าหน้าท่ีใน

กระทรวงศึกษาธิการ และ

ประชาชน ได้รับความรู้ และ

ทักษะการท างาน การด ารงชีวิต

            29,000               29,000               29,000                29,000             116,000 ย.3 สพร.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุด

ประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน

1. ประชุมพัฒนาทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ห้องสมุดประชาชน

2. ประชุมปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานห้องสมุด

ประชาชน  

3. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานโครงการ

จัดสร้างห้องสมุดประชาชน              

 “เฉลิมราชกุมารี” และห้องสมุดประชาชน

ท่ัวประเทศ (ทุกประเภท)     

1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ประชาชน 925 คน  

2) แนวทางการด าเนินงาน

ห้องสมุดประชาชน 1 ช่ือเร่ือง

3) ห้องสมุดประชาชน 

“เฉลิมราชกุมารี” ท่ีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการตามโครงการฯ 8 แห่ง

          317,360              317,360              317,360              317,360           1,269,440 ย.3 สพร.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

      200,000       1,011,400          702,290          172,310       2,086,000 
1 โครงการพัฒนาและยกระดับการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา

ทางไกล

1. ประชุมปฏิบัติการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งช้ี

ของสถาบันการศึกษาทางไกล 2. ประชุม

ปฏิบัติการก าหนดค่าเป้าหมายในการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 3. 

ประชุมจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 4. จัดพิมพ์

เอกสาร - แนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถาบัน การศึกษาทางไกล - 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 5.

 ประชุมสรุปผลติดตาม ตรวจสอบรายงาน

การประเมินตนเองของสถานศึกษาจาก

หน่วยงานต้นสังกัด

เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย) 1. 

แนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันการศึกษา

ทางไกล จ านวน 1 เล่ม 2. 

เคร่ืองมือเก็บข้อมูลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของ

สถาบันการศึกษาทางไกล ในการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การศึกษาตามอัธยาศัย และ

การศึกษาต่อเน่ือง จ านวน 3 

มาตรฐาน 3. รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ประจ าปี

งบประมาณ จ านวน 1 เล่ม เชิง

คุณภาพ 1. สถาบันการศึกษา

ทางไกล มีการพัฒนาและ

ยกระดับการประกันคุณภาพของ

สถานศึกษา 2. สถาบันการศึกษา

ทางไกล มีความพร้อมในการเข้า

รับการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 3. บุ

                  -                 43,900              133,290                22,810             200,000 ย.3 สทก.

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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

2 โครงการจัดและพัฒนาการศึกษาต่อเน่ือง 

วิธีเรียนทางไกลเพ่ือส่งเสริมการศึกษา

ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 

ปีงบประมาณ 2564

1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ส่ือ กระบวนการ

เรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล 2. จัด

การศึกษาต่อเน่ือง 3. อบรมประชาชน 4. 

ส ารวจ ติดตามและประเมินผล

เชิงปริมาณ 1) ปรับปรุง/พัฒนา

หลักสูตร – ส่ือ 1 – 2 หลักสูตร 

2) จัดการศึกษาทางไกล ประเภท

การศึกษาต่อเน่ือง 7- 10 

หลักสูตร 3) จัดกิจกรรมอบรม

ประชาชน 4 หลักสูตร 4) ผู้เรียน/

ผู้รับบริการ 800 คน 5) ส ารวจ 

วิจัย ติดตามและประเมินผล 1 

เร่ือง/หลักสูตร เชิงคุณภาพ 1) 

หลักสูตร ส่ือ กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน การวัดประเมินผล 

ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ความต้องการและสภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย 2)

                  -                184,500              116,000              149,500             450,000 ย.3 สทก.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา

ทางไกล ภาคภาษาอังกฤษ ด้วยระบบออนไลน์

1. ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรฯ 

2. จัดจ้างแปลเน้ือหาภาคภาษาอังกฤษ

เชิงปริมาณ ได้รายวิชาบังคับ 

รายวิชาบังคับเลือกและรายวิชา

เลือก (เสรี) ตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ภาคภาษาอังกฤษ (English

 Program) ท้ังระดับประถมศึกษา

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วย

ระบบออนไลน์ ในภาคเรียนท่ี 

2/2563 และภาคเรียนท่ี 1/2564

 จ านวน 30 รายวิชา เชิงคุณภาพ 

ได้รายวิชาบังคับ รายวิชาบังคับ

เลือกและรายวิชาเลือก (เสรี) ตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ภาค

ภาษาอังกฤษ (English Program)

 ท้ังระดับประถ

          200,000              330,000                     -                        -               530,000 ย.2 สทก.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้ กศน.ออนไลน์

1. สรุปผลการด าเนินงานโครงการคลังความรู้

 กศน.เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. ส่งเสริม

และประสานงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

กศน. ออนไลน์ ส าหรับหน่วยบริการ

การศึกษาทางไกล (ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือ

ลูกหญิงและชุมชน อ าเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย) 3. ส่งเสริมและประสานงานให้ภาคี

เครือข่ายเพ่ือร่วมจัดและพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้ กศน.ออนไลน์ 4. 

ประสานแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.

ออนไลน์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 5. 

พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน.

ออนไลน์ให้บุคลากรของสถาบันการศึกษา

ทางไกล

เชิงปริมาณ 1) จัดประชุมเพ่ือ

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

คลังความรู้ กศน.เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิต จ านวน 1 คร้ัง 2) 

จัดประชุมเพ่ือส่งเสริมและ

ประสานงานการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ กศน. ออนไลน์ ส าหรับ

หน่วยบริการการศึกษาทางไกล 

(ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพ่ือลูกหญิง

และชุมชน อ าเภอแม่สาย จังหวัด

เชียงราย) จ านวน 1 คร้ัง 3) จัด

ประชุมเพ่ือส่งเสริมและ

ประสานงานให้ภาคีเครือข่ายเพ่ือ

ร่วมจัดและพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้ กศน.ออนไลน์

 จ านวน 1 คร้ัง 4) เพ่ือประสาน

แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

กศน.ออนไลน์ ให้กับ

กลุ่มเป้าหมายพิเ

                  -                453,000              453,000                      -               906,000 ย.2 สทก.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

              -         1,000,000       1,000,000          350,000       2,350,000 

1 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

ด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

1. บริหารจัดการเว็บไซต์การให้บริการส่ือ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของ ศท.  จ านวน 

4 เว็บไซต์

2. ผลิตส่ือดิจิทัลในรูปแบบรายการ

โทรทัศน์เพ่ือการศึกษาแนะน าอาชีพ

ท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ

จ านวน 26 รายการ

3. ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมส่งเสริม

การใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ไม่น้อยกว่า

 6 กิจกรรม

นักเรียนในโรงเรียน

นักศึกษา กศน. ครู 

บุคลากรทางการศึกษา

ประชาชนทุกกลุ่ม 

ทุกช่วงวัยจ านวน 

2,000,000 คน (view)

                  -             1,000,000           1,000,000              350,000           2,350,000 ย.3 ศท.

      350,000           40,960           58,760          566,280       1,016,000 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) ส าหรับครู 

กศน.”

1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) ส าหรับครู 

กศน.”

1 ครู กศน. ในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มโซนกรุงเทพ

เหนือ โซนกรุงเทพกลาง โซน

กรุงเทพตะวันออก และโซน

กรุงเทพใต้ จ านวน 19 เขต เขตละ

 2 คน รวมท้ังส้ิน 38 คน

                  -                       -                 40,000                      -                 40,000 ย.3 ศว.

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

2 โครงการการประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) ส าหรับ

นักศึกษา กศน.

การประกวด การแสดงทางวิทยาศาสตร์

(Science Show) ส าหรับนักศึกษา กศน.

1) นักศึกษา กศน. ไม่จ ากัดอายุ 

เพศ และระดับช้ันเรียน ในเขต

กรุงเทพมหานคร กลุ่มโซนกรุงเทพ

เหนือ โซนกรุงเทพกลาง โซน

กรุงเทพตะวันออก และโซน

กรุงเทพใต้ จ านวน 35 เขต เขตละ

 3 คน รวมท้ังส้ิน 105 คน 2) ครู 

กศน. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ โซน

กรุงเทพกลาง โซนกรุงเทพ

ตะวันออก และโซนกรุงเทพใต้ 35 

เขต ๆ ละ 2 คน รวม 70 คน รวม

ท้ังส้ิน 175 คน

                  -                       -                       -                125,000             125,000 ย.3 ศว.

3 โครงการวิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ีสู่ชุมชน จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 1 นักเรียน นักศึกษา ท้ังในระบบ

และนอกระบบโรงเรียน เด็กด้อย

โอกาส ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 

กศน. เขต/แขวง และส่วนภูมิภาค

 จ านวน 10,000 คน 2 สามารถ

จัดกิจกรรมได้ไม่น้อยกว่า 4 คร้ัง

          100,000               18,760               18,760              194,180             331,700 ย.3 ศว.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนานวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม ส าหรับ

นักศึกษา กศน. ปี 2564

1. ประชุมจัดท ารายละเอียด การด าเนินงาน

และการประกวดโครงงาน 2. ด าเนินการจัด

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา

นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม

1. มีโครงงานเข้าประกวดระดับ

พ้ืนท่ี จ านวน 25 ผลงาน จากกลุ่ม

โซนกรุงเทพกลาง (9 เขต) กลุ่ม

โซนกรุงเทพใต้ (10 เขต) กลุ่มโซน

กรุงเทพเหนือ (7 เขต) กลุ่มโซน

กรุงเทพตะวันออก (9 เขต) กลุ่ม

จังหวัดนครนายก (4 อ าเภอ) 

จังหวัดนนทบุรี (6 อ าเภอ) และ

จังหวัดปทุมธานี (7 อ าเภอ) 

(นักศึกษา ทีม ๆ ละ 3 คน รวม 

75 คน, ครูท่ีปรึกษาจ านวน 1-2 

คนต่อทีม รวม 50 คน รวมท้ังส้ิน 

125 คน) 2. ภาคีเครือข่ายร่วมจัด

กิจกรรมประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา 

กศน. ระดับพ้ืนท่ี จ านวน 3 

หน่วยงาน

                  -                 22,200                     -                247,100             269,300 ย.5 ศว.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

5 โครงการพัฒนาส่ือนิทรรศการเสมือนจริง

(Virtual exhibition)

1. ประชุมการจัดโครงร่างส่ือนิทรรศการ

เสมือนจริง (Virtual exhibition) และท า

รายละเอียดการจ้าง 2. จัดซ้ือ/จัดจ้างท าส่ือ

นิทรรศการเสมือนจริง (Virtual exhibition) 

3. ให้บริการ 4. การติดตามและประเมินผล

มีส่ือนิทรรศการเสมือนจริง 

(Virtual exhibition) จ านวน 2 

นิทรรศการ

          250,000                     -                       -                        -               250,000 ย.3 ศว.

      151,950          530,950          181,150          151,950       1,016,000 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. วิเคราะห์ และวางแผนเพ่ือพัฒนารูปแบบ

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. พัฒนาส่ือการ

เรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่

 2.1 ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 2.2 

เทคโนโลยีการเกษตร 2.3 สุขภาวะในรูปแบบ

 - สะเต็มศึกษา (STEM Education) - ผ่าน

ส่ือออนไลน์ 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. จัดกิจกรรม

สัมมนาเครือข่ายดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 5. ประเมินผลสรุปและ

รายงานผลการด าเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ 1) นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 5,000 คน 2) ส่ือด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวน 3 เร่ือง 3) จัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ จ านวน 2 คร้ัง 4) จัด

สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จ านวน 1 คร้ัง

            51,750               51,750               51,750                51,750             207,000 ย.3 ศว.รังสิต

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

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการศึกษา

1. ประชุมเพ่ือพัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ 2. ส ารวจ

ความต้องการส่ือเทคโนโลยี 3.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ/ประชุมจัดท าข้อก าหนด

รายละเอียดการ 4. ด าเนินการพัฒนา 5.

ทดสอบส่ือการเรียนรู้ 6. จัดท าส่ือ/กิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษารังสิตในรูปแบบท่ีหลากหลาย 7.

 ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 8. สรุปผล

การด าเนินงาน

1. จัดประชุมเพ่ือพัฒนารูปแบบ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

จ านวน 1 คร้ัง 2. ระบบเน็ตเวิร์ค

ภายใน ศว.รังสิต สามารถรองรับ

อุปกรณ์ท่ีท าการเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 200 

อุปกรณ์ 3. จัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้

ของ ศว.รังสิตท้ังในส่วนของการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 ท้องฟ้าจ าลอง และด้านการ

บริการส่ือการเรียนรู้ ในรูปแบบ

ต่างๆ 4. การจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน 12 คร้ัง 5.

 ประชาชนท่ัวไป/ผู้เข้าสนใจ 

จ านวน 100,000 คน

                  -                190,000               10,000                      -               200,000 ย.3 ศว.รังสิต

3 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เพ่ือชีวิตสู่ชุมชน

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนร่วมกับ

หน่วยงานภาคีเครือข่าย 2. จัดกิจกรรมเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา 3. 

ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน

ครู นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 1,000 คน

            25,200               55,200               44,400                25,200             150,000 ภารกิจต่อเน่ือง ด้าน

การจัดการศึกษาและ

การเรียนรู้

ศว.รังสิต
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดล้อม กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษา

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานและก าหนด

แนวทางการด าเนินงาน 2. ประสานงานกับ

วิทยากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 3. 

ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาตามแผนท่ี

ก าหนด 3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษา 3.1.1 การอบรมตามหลักสูตร

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 3.1.2 การอบรม/ศึกษาดูงาน ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ของ

บุคลากรศว.รังสิต 3.2 การพัฒนาบุคลากร

ผู้จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และส่ิงแวดล้อม 4. สรุปและรายงา

- ข้าราชการครู พนักงานราชการ

และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษารังสิต จ านวน 25 คน

                  -                159,000                     -                        -               159,000 ย.3 ศว.รังสิต

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัด

การศึกษา

1. ประชุมเพ่ือทบทวนและสร้างความเข้าใจ

เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการจัด

การศึกษา 2. ประชุมจัดท ากรอบและ

เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและการศึกษาความพึงพอใจต่อการ

รับบริการ 3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 4.

 ร่วมประชุมและสรุปรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของศว.รังสิต กับกลุ่ม ศว. 5. 

วิเคราะห์ สรุปและจัดท ารายงานผลการจัด

การศึกษา

1. ประชุมทบทวนและสร้างความ

เข้าในเก่ียวกับระบบประเมิน

คุณภาพการจัดการศึกษา 1 คร้ัง 

2. ประชุมสรุปและจัดท ารายงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บุคลากร 1 คร้ัง 3. รายงานผล

การประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาตนเอง จ านวน 1 ฉบับ 

4. ประชุมประสานงานแผนและ

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประจ าปี 2564 จ านวน 4 คร้ัง

            75,000               75,000               75,000                75,000             300,000 ย.3 ศว.รังสิต
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

     2,913,555      11,407,480      11,582,430      6,538,935       32,503,000 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค        837,898        2,478,012        3,194,770        889,320        7,400,000 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ           8,000          361,000        1,089,000          42,000        1,500,000 
1 โครงการพัฒนาคลังความรู้ในระบบออนไลน์

เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

1. ศึกษาจุดเน้น นโยบายของ กศน. 

ประจ าปี 2564 2. พัฒนาเว็บไซต์คลัง

ความรู้ 3. ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ 

และก าหนดเน้ือหาความรู้ซ่ึงจะเผยแพร่

ในระบบออนไลน์ 4. จัดท าเน้ือหา

ความรู้ 5. ประชุมปฏิบัติการ

บรรณาธิการเน้ือหาความรู้และน าส่ือ

ความรู้ข้ึนสู่คลังความรู้ในระบบ

ออนไลน์ 6. เผยแพร่ส่ือความรู้ในระบบ

 ออนไลน์

1) พัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้ 

จ านวน 1 เว็บไซต์ 2) เผยแพร่

ความรู้ตามอัธยาศัยผ่านทาง

เว็บไซต์คลังความรู้ จ านวน 20 

เร่ือง 3) ผู้ใช้บริการผ่านทาง

เว็บไซต์คลังความรู้อย่างน้อย 

3000 คน

                   -                    3,000                 27,000                    -                   30,000 ย.3 สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ

2 โครงการประกวดส่ือนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ในระบบออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 

2564

1. ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ของ

ส านักงาน กศน. (5%) 2. ประชุมจัดท า

เกณฑ์การประกวดส่ือ/นวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ (15%) 

3. ประชาสัมพันธ์/ประสานงาน

หน่วยงาน กศน. (5%) 4. แต่งต้ัง

คณะกรรมการตัดสิน 5. จัดการ

ประกวด ส่ือ/นวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้ในระบบออนไลน์ (50%) 6. 

สรุป/รายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการ (5%)

1) ครูและบุคลการทางการศึกษา 

สังกัด กศน. ในเขตภาคเหนือ เข้า

ร่วมกิจกรรมการประกวด 

ประมาณ 180 คน 2) ผลงาน

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน

ระบบออนไลน์ท่ีได้รับรางวัล 2 

ประเภท ประเภทละ 5 รางวัล

                   -                   20,000               100,000                    -                 120,000 ย.3 สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ

ตารางสรุปรายละเอียดกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 (สถานศึกษาข้ึนตรง)

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

สถานศึกษาข้ึนตรง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

3 โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอน ประจ าปี

งบประมาณ 2564

1. เตรียมการ ก่อนการอบรม (15%) 2.

 ด าเนินการฝึกอบรม (40%) 2.1 

หลักสูตร การพัฒนาส่ือ การเรียนรู้

ด้วยอินโฟกราฟิกฯ 2.2 หลักสูตร การ

วิจัยอย่างง่ายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนฯ 3. บันทึกผล การอบรม 

(10%) 4. แจ้งผลการอบรม (10%) 5. 

ติดตามผล การน าความรู้ ไปใช้

ประโยชน์ (15%) 7. สรุปผลโครงการ 

(10%)

.1 เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายงาน

การสอน จ านวน 75 คน - ผู้เข้า

อบรมหลักสูตรการพัฒนาส่ือการ

เรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก ส าหรับ

ครูการศึกษา นอกโรงเรียน 

จ านวน 35 คน - ผู้เข้าอบรม

หลักสูตรการวิจัยอย่างง่ายเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ส าหรับครูการศึกษานอกโรงเรียน

 จ านวน 40 คน

                   -                   10,000               335,000                5,000               350,000 ย.3 สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ

4 โครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนางานวิชาการ กศน. 

ในเขตภาคเหนือ ปี 2564

1. ประชุมหารือแนวทางสัมมนา

วิชาการ 2. จัดประชุมเพ่ือก าหนด

รายละเอียดกิจกรรม 3.จัดท าเอกสาร

ประกอบการสัมมนา 4.จัดอบรม

เทคนิคการน าเสนองาน 5. จัดงาน

สัมมนาเพ่ือพัฒนางานวิชาการ กศน.ใน

เขตภาคเหนือ 5. สรุปผลการด าเนินงาน

4.1 เชิงปริมาณ บุคลากรของ 

กศน.ท่ีเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

 จ านวน 675 คน ประกอบด้วย 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

ข้าราชการครู บรรณารักษ์ 

เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ครูอาสาสมัคร

 ครู กศน.ต าบล และครูศูนย์การ

เรียนชุมชน 4.2 เชิงคุณภาพ 

บุคลากรของ กศน.ท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม สามารถน าความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีได้จากการสัมมนา

วิชาการไปพัฒนางานของ กศน.

ของตนเองให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

                   -                   80,000               320,000                    -                 400,000 ย.3 สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

5 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน

ระบบประกันคุณภาพ ปี 2564 (10%)

 2. รับการประเมินคุณภาพ ฯ โดยต้น

สังกัด (30%) 3. จัดประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา (20%) 4. 

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา (10%) 5. ส่งเสริมการ

ด าเนินการตามวงจรคุณภาพให้อยู่ใน

วิถีการท างานปกติ 6. จัดท าค าส่ัง

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเอง ปี

 2564 (10%) 7. เตรียมการ

ด าเนินงานการประเมินตนเองปี 2564 

(5%) 9. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

 (5%)

1) จัดประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา อย่างน้อย 1 คร้ัง 2) 

รับการประเมินคุณภาพโดยต้น

สังกัด 1 คร้ัง 3) จัดท ารายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ปี 

2564 จ านวน 1 รายการ

                   -                   40,000                       -                      -                   40,000 ย.3 สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

6 การพัฒนาบุคลากร ครู กศน.ต าบล 1.ศึกษานโยบาย จุดเน้นของส านักงาน

 กศน. 2.จัดประชุมเพ่ือช้ีแจงสร้าง

ความเข้าใจให้แก่ผู้เก่ียวข้องในการจัด

อบรม 3.จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือ

พิจารณาเน้ือหา ออกแบบกิจกรรม

จัดท าเป็นหลักสูตร จ านวน 3 เร่ือง คือ

 / การเขียนรายงานโครงการ /การ

ประเมินโครงการ/การวิจัยอย่างง่าย 4.

ตรวจคุณภาพของหลักสูตร โดย

ผู้เช่ียวชาญ และปรับปรุงแก้ไขก่อน

น าไปใช้ ด าเนินการจัดอบรมโดยใ 5. 

ด าเนินการจัดอบรมโดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้อย่างหลากหลาย 6.นิเทศ 

ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ และ

สามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีได้โดยการสุ่ม

แบบเฉพาะเจาะจง

5.1 เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย) 

ครูกศน.ต าบล ของสถานศึกษา 

กศน. ในเขตภาคเหนือ (ครูกศน.

ต าบลใหม่) จ านวน 100 คน 5.2 

เชิงคุณภาพ ครูกศน.ต าบล ของ

สถานศึกษา กศน. ในเขต

ภาคเหนือ มีความรู้ ความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน และน าความรู้ 

ความสามารถไปปฏิบัติงาน ได้

เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนท่ีและ

กลุ่มเป้าหมาย

               3,000               110,000                 37,000                    -                 150,000 ย.3 สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

7 ประสานแผนการปฏิบัติงานและติดตาม

การด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น

การด าเนินงานส านักงาน กศน. ประจ าปี 2564

1.ประชุมประสานแผนการด าเนิน งาน

ร่วมกันระหว่างสถาบัน กศน.ภาค และ

ส านักงาน กศน.จังหวัด สถาน ศึกษา

ข้ึนตรง และภาคีเครือข่ายในเขต

ภาคเหนือ 1.1ประชุมประสานแผน

ระหว่างสถาบัน กศน.ภาค 5 แห่ง 

(15%) 1.2ประชุมประสานแผนกับ 

ส านักงาน กศน.จังหวัด และ

สถานศึกษาข้ึนตรง ในเขตภาคเหนือ 

และภาคีเครือข่าย 15%) 1.3.ประชุม

ติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนท่ี

ส านักงาน กศน.มอบหมาย 10%) 2.

ประชุมคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ

 สังกัดส านักงาน กศน. (10%) 3 สรุป

รายงานผล การด าเนินงานโครงการ 

(5%)

1) ประชุมประสานแผนระหว่าง

สถาบัน กศน.ภาค 3 คร้ัง 2) 

ประชุมประสานแผนส านักงาน 

กศน.จังหวัด 17 จังหวัด 

สถานศึกษาข้ึนตรงในเขต

ภาคเหนือ 6 แห่ง และภาคี

เครือข่าย จ านวน 2 คร้ัง 3. นิเทศ

ติดตามงานตามนโยบายส านักงาน

 กศน. จ านวน 2 คร้ัง 4) ประชุม

คัดเลือกผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ 

สังกัดส านักงาน กศน.ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย

                   -                   58,000               255,000              37,000               350,000 ย.3 สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ

8 การพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดท าโปรแกรม

ส าเร็จรูป (Mobile Application for 

Education) เพ่ือการศึกษา

๑ พัฒนาหลักสูตร เน้ือหา 

องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง ๒ จัดท า

หลักสูตร ส่ือประกอบการเรียนรู้ 

รูปแบบ และกระบวนการการวัดและ

ประเมินผลการจัดกิจกรรม ในรูปแบบ

ออนไลน์ ๓ จัดท าเอกสารประกอบการ

อบรม ๔ ด าเนินการฝึกอบรมใน

รูปแบบออนไลน์ผ่าน

ครู กศน. ๑๐๐ คน                5,000                 40,000                 15,000                    -                   60,000 ย.3 สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง 353,220       533,450         281,760         131,570       1,300,000       
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสู่ศตวรรษท่ี 21

1. ประชุมวางแผน 2. ด าเนินการ 1) 

ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุม สถานท่ี 

วิทยากร 2) เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงาน

เครือข่าย 3) ศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี 

3.สรุป รายงานผล

บุคลากร สถาบัน กศน.ภาคกลาง 

จ านวน 26 คน

                   -                   50,000                 50,000                    -                 100,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคกลาง

2 โครงการการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา

ตามแนวเขตชายแดนภาคกลาง

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 2. 

ขออนุมัติโครงการ 3.ประชุมเพ่ือหา

แนวทางการด าเนินการ 4. ด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติงานในโครงการ

ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาตามเขต

ชายแดน 5. นิเทศ ติดตาม 6. สรุปผล

การด าเนินงาน

1) แผนบูรณาการการจัด

การศึกษาตามแนวเขตชายแดน

ภาคกลาง จ านวน 1 แผน 2) 

ครูผู้สอนตามแนวชายแดนเขต

ภาคกลาง จ านวน 10 คน 3) ส่ือ

การเรียนการสอนในพ้ืนท่ีชายแดน

เขตภาคกลาง 3 เร่ือง

             31,300                 80,460                       -                22,820               134,580 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคกลาง

3 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์

การจักการศึกษาตามอัธยาศัย ในพ้ืนท่ี 

เขตภาคกลาง

ระยะท่ี 1 ประชุมรับฟังความเห็น 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ระยะท่ี 2 

ประชุมรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ

จากบรรณารักษ์ ระยะท่ี 3 ประชุมรับ

ฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจาก

นักวิชาการ ระยะท่ี 4 ประชุมร่างแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะท่ี 5 ประชุมเพ่ือ

พิจารณารายละเอียดร่างแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะท่ี 6 ประชุมเพ่ือ

จัดท าคู่มือการใช้ยุทธศาสตร์ ระยะท่ี 7

 ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบ 

และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

ผู้บริหาร บรรณารักษ์ และ

ผู้เก่ียวข้อง จ านวน 40 คน

                   -                   20,460                 44,540                    -                   65,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคกลาง
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หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสร้าง

จิตส านึกปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ 

ความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

1. การเข้าร่วมพิธีเน่ืองในวโรกาสต่าง ๆ

 ในพ้ืนท่ี 2. ร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ใน

พ้ืนท่ีต่าง ๆ 3. การจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 4. เข้ารับการพัฒนา

ตนเอง 5. สรุปผลการด าเนินงาน

บุคลากร สถาบัน กศน.ภาคกลาง 

จ านวน 23 คน

               5,000                  5,000                  6,000                7,300                 23,300 ย.1 สถาบัน กศน.  

ภาคกลาง

5 โครงการผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1. แต่งต้ังคณะท างานประชุมและวาง

แผนการด าเนินงาน 2. ประชุมจัดท า

หลักสูตร 3. ประสานงานผู้เข้าร่วม

โครงการ/สถานท่ี 4. ลงพ้ืนท่ีผลิตส่ือ

การเรียนรู้ 5. นิเทศ ติดตามและ

รายงานผล 6. สรุป/รายงานผลการเข้า

ร่วมโครงการ

- ครู กศน.ในเขตภาคกลาง - 

ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ - ส านักงาน กศน.

จังหวัด 17 จังหวัด จ านวน 51 คน

                   -                         -                 123,080                    -                 123,080 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคกลาง

6 โครงการสนับสนุนและนิเทศ ก ากับ ติดตาม

การด าเนินงาน ของส านักงาน กศน.จังหวัด

1. การประชุมประสานแผนการนิเทศ 

คร้ังท่ี 1 2. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 3.

 การประชุมประสานแผนการนิเทศ 

คร้ังท่ี 2 4. สรุปผลการด าเนินงาน

- บุคลากร สถาบัน กศน.ภาค

กลาง - ศึกษานิเทศก์/ผู้ท าหน้าท่ี

นิเทศ จ านวน 32 คน

                   -                   17,500                  7,460              10,040                 35,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคกลาง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

7 โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุคลากร 

ด้านการวิจัยงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

1.ประชุมวางแผน 2.ด าเนินการอบรม -

 อบรมความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการวิจัย 

ประเด็นและปัญหาการวิจัย การ

ออกแบบและวางแผนการวิจัย และ 

สัมมนาพร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบรุ่นท่ี

 1 น าเสนอร่างโครงการวิจัย 3 บท 

และสร้างเคร่ืองมือการวิจัย - น าเสนอ

ผลงานให้ อ.ท่ีปรึกษา 3.สรุป/

ประเมินผล ติดตามและรายงานผล

บุคลากร กศน. สังกัดส านักงาน 

กศน.ในเขตภาคกลาง จ านวน 50

 คน

                   -                   77,680                 50,680              50,680               179,040 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคกลาง

8 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้และพัฒนาเทคนิค

การสอน

1. ประชุมคณะท างาน 2. ประสาน

วิทยากรและประชุมจัดท าหลักสูตร ส่ือ

 3. ด าเนินการอบรม 4. นิเทศติดตาม 

5. สรุป/รายงานผล

ข้าราชการครู จ านวน 50 คน              27,500               172,500                       -                      -                 200,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคกลาง

9 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

การจัดการศึกษาบนพ้ืนท่ีสูง

ในเขตภาคกลาง

1.ศึกษาข้อมูลในพ้ืนท่ี 2. ขออนุมัติ

โครงการ 3. จัดท าร่างยุทธศาสตร์และ

แผนบูรณาการ 4. วิพากษ์ยุทธศาสตร์

และแผนบูรณาการ 5. ปรับปรุง

ยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการ 6.

แลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการ

ปฏิบัติงานท่ีประสบความส าเร็จ 7. การ

ให้และลงนามในสัตยาบันของ

หน่วยงาน 8. การนิเทศติดตาม 9. 

สรุปและรายงานผลโครงการ 10. จัด

แสดงผลการปฏิบัติงาน ศศช ในพ้ืนท่ี

1) ศศช ในเขตภาคกลาง จ านวน 

15 แห่ง 2) สถานศึกษาท่ีมี ศศช 

ในเขตภาคกลาง จ านวน 7 แห่ง 

3) ส านักงาน กศน.จังหวัดในเขต

ภาคกลางท่ีมี ศศช ในพ้ืนท่ี 

จ านวน 4 แห่ง

           289,420               109,850                       -                40,730               440,000 ย.1 สถาบัน กศน.  

ภาคกลาง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 153,760       602,280         812,480         431,480       2,000,000       
1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

จัดการประชุม ครู กศน.                    -                   72,000                       -                      -                   72,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบัน กศน.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

2.สรุปผลการด าเนินงาน

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ

สถาบันฯ ,บุคลากร กศน.

ท่ีเก่ียวข้อง

                   -                         -                   50,000              25,000                 75,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

3 โครงการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.การบริหารจัดการด้านการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

2.จัดประชุม 

3.การเข้าอบรม/ศึกษาดูงาน/

เข้าร่วมกิจกรรม

บุคลากรของ สถาบัน กศน.ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

                   -                   95,000               100,000            100,000               295,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

4 โครงการการพัฒนาบุคคลากรเพ่ือการเตรียม

ความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ศึกษาข้อมูล 2.ประชุมเตรียมการ

พัฒนา 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการผลการ

ด าเนินงาน 4.สรุปผลการด าเนินงาน

ข้าราชการครูและบุคลากร กศน.                    -                   22,500                 60,000              60,000               142,500 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

5 โครงการพัฒนาตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษานอกระบบข้ันพ้ืนฐาน

และการจัดการศึกษาต่อเน่ืองแบบออนไลน์

ส าหรับสถานศึกษา กศน.

1.ศึกษาทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 2.

พัฒนา (ร่าง)ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษานอกระบบข้ันพ้ืนฐานและ

การจัดการศึกษาต่อเน่ืองแบบออนไลน์

 3.จัดท าค าอธิบายรายละเอียดตัวช้ีวัด

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอก

ระบบข้ันพ้ืนฐานและการจัดการศึกษา

ต่อเน่ืองแบบออนไลน์ส าหรับ

สถานศึกษา กศน. 

4.จัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารฯ

ครู กศน. นักวิชาการศึกษา ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

             34,880                 77,200                 77,200                4,720               194,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

6 โครงการพัฒนาด้านการวิจัย

ส าหรับบุคลากร กศน.ท่ีสังกัดสถานศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 

2564

1.ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 2.จัดการอบรม

วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 3.จัดการอบรมการสร้าง

เคร่ืองมือและแนวทางการทดลองใช้

เคร่ืองมือ 4.การอบรมการวิเคราะห์

ข้อมูล 5.การอบรมการเขียนรายงาน

การวิจัย 6.การติดตามและสอนเสริม

ความรู้ระหว่างปฏิบัติการ(coaching) 

7.น าเสนอผลการวิจัย

ผู้บริหาร กศน. ครู กศน.              53,780                 35,580                 63,040                    -                 152,400 ย.6 สถาบัน กศน.  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

7 โครงการพัฒนางานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน กศน.

1.จัดประชุม 

2.พัฒนางานตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน 

กศน.

บุคลากรของสถาบันและ

เครือข่ายท่ีร่วมจัดการเรียนรู้

             55,100               150,000               150,000              30,000               385,100 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

8 โครงการผลิตส่ือเสียงในรูปแบบรายการวิทยุ

เพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2564

1.ประชุมปฏิบัติการผลิตส่ือเสียง 

2.ตัดต่อและส าเนาส่ือเสียงในรูปแบบ

DVD 

3.ติดตามและสรุปรายงานผล

บุคลากร กศน.                    -                   45,000                 40,000                5,000                 90,000 ย.6 สถาบัน กศน.  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

9 โครงการผลิตส่ือดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมอาชีพ

การค้าออนไลน์ ส าหรับประชาชน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ผลิตส่ือวิดีทัศน์ 2.ผลิตส่ือ e-book นักศึกษา กศน. ประชาชนท่ัวไป              10,000                 50,000                 50,000              70,000               180,000 ย.6 สถาบัน กศน.  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

10 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ท าหน้าท่ีนิเทศ 

ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน

เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแนวทางการ

ด าเนินงานของส านักงาน กศน. ประจ าปี

งบประมาณ 2564

1.ประสานการด าเนินงานการนิเทศ 

ก ากับ ติดตามผล 2.ด าเนินการติดตาม

ผล 3.สรุปผล

ผู้บริหารและบุคลากร กศน.

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                   -                   55,000                 55,000              64,000               174,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

11 โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง 1.พัฒนาหลักสูตร 2.จัดการศึกษา

ต่อเน่ือง 3.ผลิตส่ือการศึกษาต่อเน่ือง 

4.ติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน

ประชาชน                    -                         -                   80,050              72,760               152,810 ย.1 สถาบัน กศน.  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

12 โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิทยากร

โยคะส าหรับผู้สูงอายุโดยใช้ Application 

Facebook

1.ประชุมพัฒนาหลักสูตร 2.พัฒนา

บุคลากร ในการสอนโยคะผู้สูงอายุ 3.

ติดตามและรายงานผล

ครู กศน.ต าบล                    -                         -                   87,190                    -                   87,190 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้        262,918          328,782          487,450        220,850        1,300,000 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและส่ือการศึกษา

ต่อเน่ือง

1. ประชุมก าหนดทิศทางการพัฒนา

หลักสูตร 2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนา

หลักสูตรและส่ือ 3.ประชุมปฏิบัติการ

บรรณาธิการหลักสูตรและส่ือ 4.ทดลอง

ใช้หลักสูตรและส่ือ 5. ประชุม

ปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรและส่ือ 6.

จัดพิมพ์และเผยแพร่ 7. ติดตามผลการ

ใช้หลักสูตร 8. สรุปและรายงาน 9.ขอ

อนุมัติหลักสูตร

1.พัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ต่อเน่ือง จ านวน 1 หลักสูตร 2.

พัฒนาส่ือการศึกษาต่อเน่ือง 

จ านวน 1 ชุด

               3,000                  4,000                  5,000                3,000                 15,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคใต้

2 โครงการประชุมประสานแผนและรายงานผล

การด าเนินงาน กศน.ภาคใต้

1. ประชุมจัดท าแผนกลยุทธ์ของ

ส านักงาน กศน.จังหวัดและ

สถานศึกษาข้ึนตรงในเขตภาคใต้ 

2.ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการ

ด าเนินงานของส านักงาน กศน.จังหวัด

และสถานศึกษาข้ึนตรงในภาคใต้

1.ผู้บริหาร 119 คน 

2.เจ้าหน้าท่ีแผนงาน 63 คน 

3.บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคใต้

20 คน รวม 202 คน

             35,140                       -                 174,000                    -                 209,140 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคใต้
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหาร

ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2.จัดอบรมให้ความรู้การบริหารด้าน

การเงิน บัญชี และพัสดุ 

3. ประเมินผลและสรุปรายงานผลการ

จัดอบรม

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บัญชี และพัสดุ 66 คน 

2. เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง/วิทยากร

9 คน รวม 75 คน

                   -                   39,500                       -                      -                   39,500 ย.6 สถาบัน กศน.  

ภาคใต้

4 โครงการพัฒนายกระดับห้องสมุดประชาชน 

Digital library สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร

ห้องสมุดด้าน Digital Library 2. 

ประชุมปฏิบัติการก าหนดกรอบการ

พัฒนาศักยภาพงานห้องสมุดสู่ความ

เป็นเลิศ ด้านการพัฒนา website,ด้าน

การส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์,ด้าน

บุคลากร,ด้านการผลิตส่ือวีดิทัศน์,ด้าน

การประชาสัมพันธ์,ด้าน Good place

 best check-in (หมส.จังหวัด/หสม.

อ าเภอ/หสม.เฉลิมราช) 3.จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน/นิทรรศการ 4.

ประชุมสัมมนาบรรณารักษ์และ

ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดเพ่ือการ

พัฒนางานห้องสมุดประจ าปี

งบประมาณ 2564

1.บุคลากรห้องสมุดประชาชน 60

 คน 2.บุคลากรห้องสมุด ครูและ

ผู้บริหาร 30 คน 3.บุคลากร

ห้องสมุด 30 คน 4.ผู้รับบริการ 

120 คน รวม 210 คน

             25,800                  5,700                 25,700                    -                   57,200 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคใต้

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับ

ภาคีเครือข่ายภายไต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 

2.ประชุมวางแผนขับเคล่ือนโครงการ 

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

โครงการ 

4.จัดท าส่ือประกอบการเรียนรู้ 

5. นิเทศ ติดตา ม ประเมินผล 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชน /ผู้สนใจท่ัวไป 

250 คน

               7,068                  2,632                       -                    300                 10,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคใต้
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 รวมงบประมาณ
ความ
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6 โครงการนิเทศติดตามนโยบาย

และจุดเน้น กิจกรรมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมขออนุมัติ

โครงการ 2. แต่งต้ังคณะกรรมการ

นิเทศของสถาบัน กศน.ภาคใต้ 3. 

นิเทศแบบบูรณาการเพ่ือติดตามการ

ขับเคล่ือนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 

กศน.รายไตรมาส 4. ประชุมปฏิบัติการ

สรุปผลการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564 คร่ึงปีแรก 5. ประชุม

ปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ปลายปี

1.สถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้

และสถานศึกษาข้ึนตรง 22 แห่ง 

2.ศน.และผู้ท าหน้าท่ีใน 14 

จังหวัดภาคใต้ 42 คน 3.บุคลากร

สถาบัน กศน.ภาคใต้ 15 คน รวม

 57 คน

                   -                   28,000                 64,490              36,490               128,980 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคใต้

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม

สมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนางาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1. ประชุมปฏิบัติการออกแบบ

การศึกษาและสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 

2. ประชุมปฏิบัติการสร้างเคร่ืองมือ

การวิจัย 3. ประชุมปฏิบัติการ

วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลและเขียน

รายงาน การวิจัย 4. จัดพิมพ์และ

เผยแพร่งานวิจัย

-บุคลากร กศน.อ าเภอ/จังหวัด 42

 คน -บุคลากรสถาบัน กศน. 

ภาคใต้ 3 คน

                   -                   34,100                 65,800                6,000               105,900 ย. สถาบัน กศน.  

ภาคใต้

8 โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

สถาบัน กศน.ภาคใต้สู่ห้องเรียนออนไลน์

1. ประชุมปฏิบัติการออกแบบ

โครงสร้างการพัฒนาฐานการเรียนรู้

ห้องเรียนธรรมชาติและห้องเรียน

ออนไลน์ 2. ประชุมปฏิบัติการพัฒนา

ฐานการเรียนรู้ 6 ฐานการเรียนรู้ 3.

ประชุมปฏิบัติการจัดท าส่ือวีดิทัศน์ 6 

ฐานการเรียนรู้ 4.จัดการเรียนรู้ตาม

รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัยด้วย

แหล่งเรียนรู้

1. ฐานการเรียนรู้(ห้องเรียน

ธรรมชาติ) 6 ฐาน 2.ห้องเรียน

ออนไลน์ 6 เร่ือง 3.เป้าหมาย 120

 คน

             21,400                 20,000                  6,300                    -                   47,700 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคใต้
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9 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอน

1. อบรมข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอน 

จ านวน 1 รุ่น 

2.อบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตร

เตรียมความพร้อมและพัฒนา

อย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

1.ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอน

60 คน 

2.บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคใต้ 

9 คน รวม 69 คน

             29,170                 49,870                       -                      -                   79,040 ย.6 สถาบัน กศน.  

ภาคใต้

10 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy

1.ประชุมปฏิบัติการการพัฒนางาน

สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 2.

ประชุมปฏิบัติการการผลิตส่ือวีดิทัศน์ 

เพ่ือการประชาสัมพันธ์และการขยาย

ช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ กศน. 

3.ประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy

1.ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์

และสารสนเทศ กศน. 42 คน 14 

จังหวัด และสถานศึกษาข้ึนตรงใน

ภาคใต้ 2.ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ 60 คน 

3.ครู กศน.ต าบล 14 จังหวัด 56 

คน

             19,460                 28,800                 24,280                    -                   72,540 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคใต้
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11 โครงการประชุมบุคลากรและภาคีเครือข่าย

ในการด าเนินงาน การจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2564

1.ประชุมบุคลากรและภาคีเครือข่ายใน

การด าเนินงาน การจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564

1.ผู้บริหาร 2 คน 

2.คณะกรรมการสถานศึกษา 

8 คน 

3.บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคใต้ 

20 คน รวม 30 คน

               5,700                       -                    5,700                    -                   11,400 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคใต้

12 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.จัดประชุม สัมมนาวิชาการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์

เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.ประเมินผลโครงการและสรุป

รายงานผล

ผู้บริหาร และบุคลากรทาง

การศึกษา 100 คน ใน 14

จังหวัดภาคใต้

                   -                         -                         -                58,880                 58,880 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคใต้

13 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สถาบัน กศน.ภาคใต้

1. บริหารจัดการด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

2. บริหารจัดการด้านการพัฒนาอาคาร

สถานท่ี 

3. บริหารจัดการยานพาหนะ 

4. บริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค

1.สถาบัน กศน.ภาคใต้ 1 แห่ง 2.

บุคลากร สถาบัน กศน.ภาคใต้ 38

 คน

           116,180               116,180               116,180            116,180               464,720 ย.3 สถาบัน กศน.  

ภาคใต้
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สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก 60,000         652,500         524,080         63,420         1,300,000       
1 โครการประชุมประสานแผนเพ่ือขับเคล่ือน

การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก 

ตามนโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน.

ประจ าปี พ.ศ.2564

1. จัดประชุมประสานแผนฯ 

(ไตรมาส 1-2) 

2. จัดประชุมประสานแผนฯ 

(ไตรมาส 3-4) 

3. สรุปและรายงานผล

1. ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.

จังหวัด/สถานศึกษา

ข้ึนตรง จ านวน 11 คน 

2. ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ 

จ านวน 67 คน 3. เจ้าหน้าท่ี

แผนงาน ส านักงาน กศน.จังหวัด/

สถานศึกษาข้ึนตรง จ านวน 11 

คน 4. เจ้าหน้าท่ีแผน กศน.อ าเภอ

 จ านวน 67 คน 

5. คณะท างาน สถาบัน กศน.ภาค

ตะวันออก จ านวน 16 คน

             60,000                       -                   60,000                    -                 120,000 ย.6 สถาบัน กศน.  

 ภาคตะวันออก

2 โโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตรการ

พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ส าหรับหัวหน้าทีมครู กศน.

1 การประชุมวางแผนการจัดการ

อบรมหลักสูตรการพัฒนาชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส าหรับ

หัวหน้าทีมครู กศน. 2 ประชาสัมพันธ์

และรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม 3 

จัดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูตาม

หลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ ส าหรับหัวหน้าทีมครู

 กศน. 4 ติดตาม ประเมินผลการ

พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ในพ้ืนท่ี 5 จัดการประชุมสัมมนาถอด

บทเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้แนว

ปฏิบัติท่ีดีของชุมชนแห่ง การเรียนรู้

ทางวิชาชีพ 6 สรุปและจัดท ารายงาน

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

ข้าราชการครู จ านวน 30 คน                    -                   61,120                 39,280              19,600               120,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

 ภาคตะวันออก
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3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย

ในเขตภาคตะวันออก

1 การวางแผนการเสริมสร้างศักยภาพ

การปฏิบัติงานของข้าราชการครู 

ต าแหน่งครูผู้ช่วยในเขตภาคตะวันออก

 2.การนิเทศ ติดตามเพ่ือช้ีแนะ 

(Coaching) 

และการให้ค าปรึกษา (Mentoring) 

แก่ครูผู้ช่วย 3 สรุปและจัดท ารายงาน

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

ครูผู้ช่วย ภาคตะวันออก จ านวน 

62 คน

                   -                         -                   70,000                    -                   70,000 ย.6 สถาบัน กศน.  

 ภาคตะวันออก

4 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ส าหรับบรรณารักษ์ในเขตภาคตะวันออก

1. อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน

- การสร้างอินโฟกราฟิก 

- การเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ 

2. ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ในการ

ท างาน

บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ี

ห้องสมุดประชาชน จ านวน 

67 คน

                   -                         -                 130,000                    -                 130,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

 ภาคตะวันออก

5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา

หลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตรการศึกษา

ต่อเน่ือง เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

หลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตร

การศึกษาต่อเน่ือง เพ่ือรองรับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

2 ติดตามผลการอบรม 

3 การสรุปผลและจัดท ารายงาน

สรุปผลการด าเนินงาน

ข้าราชการครูและครู กศน. 

จ านวน 40 คน

                   -                   69,380                       -                40,620               110,000 ย.3 ย.6 สถาบัน กศน.  

 ภาคตะวันออก
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

6 โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง หลักสูตรทักษะ

ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ

ผู้สูงอายุ

1 พัฒนาหลักสูตรทักษะความเข้าใจ

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้สูงอายุ

 2 จัดการศึกษาต่อเน่ืองหลักสูตร

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลส าหรับผู้สูงอายุ 

3 ติดตามผลการจัดการศึกษาต่อเน่ือง

4 การสรุปผลและจัดท ารายงาน

สรุปผลการด าเนินงาน

ผู้สูงอายุ จ านวน 40 คน                    -                   32,000                 44,800                3,200                 80,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

 ภาคตะวันออก

7 โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.หลักสูตรการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน 

2. จัดท าและเสนอโครงการ 

หลักสูตร และส่ือประกอบการอบรม 

3. ด าเนินโครงการตามแผน 

4. นิเทศ ติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงาน

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 

ข้าราชการครู พนักงานราชการ

ครู กศน. และบุคลากรทางการ

ศึกษา จ านวน 43 คน

                   -                         -                 180,000                    -                 180,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

 ภาคตะวันออก

8 โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.หลักสูตร

ภาษาจีนอย่างง่ายสไตล์ Mind Map

1. ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน 

2. จัดท าและเสนอโครงการ หลักสูตร

และส่ือประกอบการอบรม 

3. ด าเนินโครงการตามแผน 

4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ

ด าเนินงาน

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 

ข้าราชการครู พนักงานราชการ

ครู กศน. และบุคลากรทางการ

ศึกษา จ านวน 40 คน

                   -                 170,000                       -                      -                 170,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

 ภาคตะวันออก

9 โครงการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพ่ือการศึกษา

1. จัดท าหลักสูตร และส่ือ 

2. อบรมปฏิบัติการ 

3. ติดตามผลการน าไปใช้ 

4. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ครูผู้ช่วย จ านวน 62 คน                    -                 160,000                       -                      -                 160,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

 ภาคตะวันออก
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

10 โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างแอปพลิเคชัน

จัดเก็บข้อมูลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1.ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล

และการสร้างแอปพลิเคชัน 

2 จัดท าหลักสูตรและส่ือ 3 อบรม

ปฏิบัติการสร้างแอปพลิเคชันจัดเก็บ

ข้อมูลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 ติดตามผลการน าไปใช้ 

5 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน

1 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวน 8 คน 2 บุคลากร กศน.

จ านวน 67 คน

                   -                 160,000                       -                      -                 160,000 ย.3 สถาบัน กศน.  

 ภาคตะวันออก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 1,107,267     5,863,538       5,210,570       4,027,025     16,269,000      

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 107,000       352,000         15,000           483,000       957,000          
1 โครงการพัฒนาเคร่ือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี

1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ี 

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์แก่

ผู้สูงอายุ 3. กิจกรรมเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ผ่านส่ือมัลติมีเดียร์ 

4. กิจกรรมรวมพลคนรักว่ิง พัฒนา

คุณภาพชีวิต 5. กิจกรรมสานสัมพันธ์

เครือข่าย ศว.กจ

- นักเรียนในระบบ 40,330 คน - 

ครูในระบบ 1,000 คน - 

นักศึกษานอกระบบ 5,000 คน - 

ครูนอกระบบ 500 คน - 

ประชาชนท่ัวไป 3,400 คน

             50,000               102,000                 15,000              73,000               240,000 ย.3 ศว.กาญจนบุรี

2 โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

1. กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์

องค์กร 

2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา

 - บุคลากร ศว.กาญจนบุรี 

20 คน 

 - ประชาชนท่ัวไป 7 คน 

 - ประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา 1 คร้ัง/ปี 

 - พัฒนาสถานศึกษา 2 รายการ

             40,000                 40,000                       -                10,000                 90,000 ย.4 ศว.กาญจนบุรี
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

3 โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 1. กิจกรรมสร้างเยาวชน เยาวชนสร้าง

ชาติ 

2. กิจกรรมคืนความสุข

ให้เธอ...เยาวชนภาคฤดูร้อน 

3. กิจกรรมสร้างระบบคิด ปลูกจิต

วิทยาศาสตร์

 - นักเรียนในระบบ 4,100 คน 

 - ครูในระบบ 500 คน 

 - นักศึกษานอกระบบ 

1,000 คน 

 - ครูนอกระบบ 400 คน 

 - ประชาชนท่ัวไป 100 คน

                   -                 160,000                       -              320,000               480,000 ย.3 ศว.กาญจนบุรี

4 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

และส่ิงแวดล้อม

บุคลากร ศว.กาญจนบุรี 20 คน                    -                   50,000                       -                80,000               130,000 ย.3 ศว.กาญจนบุรี

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กิจกรรมพัฒนาระบบการส่ือสารภายใน 1. บุคลากร ศว.กาญจนบุรี 

20 คน 

2. ระบบการส่ือสารภายใน 

1 ระบบ

             17,000                       -                         -                      -                   17,000 ย.6 ศว.กาญจนบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น 50,410         304,410         314,030         288,150       957,000          
1 โครงการเด็กดีนักวิทย์ฯ สนุกคิดสร้างสรรค์ 

มหัศจรรย์เด็กไทยสร้างชาติ

1. จัดนิทรรศการและกิจกรรม

การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

2. กิจกรรมและเกมจากหน่วยงาน

เครือข่าย 

3. กิจกรรมการแสดงบนเวที 

4. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบาย

สี 

5. กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล

เด็ก เยาวชน นักเรียน

ในระบบ นักศึกษา กศน. 

และประชาชนท่ัวไป จ านวน 

6,000 คน

                   -                 100,000                       -                      -                 100,000 นโยบายการ

ขับเคล่ือนงาน 

กศน.(กศน. 

WOW)

ศว.ขอนแก่น
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

2 โครงการจุดประกายความคิด 

สร้างนักวิทยาศาสตร์ไทย

1. จัดกิจกรรมและนิทรรศการ

วิทยาศาสตร์ ของ ศว.ขอนแก่น 2. จัด

กิจรรมและเกม ร่วมกับหน่วยงาน

เครือข่าย 3. การแข่งขันตอบปัญหา

วิทยาศาสตร์ 4. การแข่งขันการแต่ง

กายชุด Fancy Recycle 5. การ

แข่งขันจรวดพลังลม (ประเภทแม่นย า)

- นักเรียนในระบบ นักศึกษา 

กศน. และประชาชนท่ัวไป จ านวน

 12,000 คน

                   -                         -                   40,000              80,000               120,000 นโยบายการ

ขับเคล่ือนงาน 

กศน.(กศน. 

WOW)

ศว.ขอนแก่น

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ิมทักษะ

ทางด้านวิทยาศาสตร์

1. จัดท าส่ือ นิทรรศการและฐานการ

เรียนรู้ Maker Space หลักการส่ือทาง

วิทยาศาสตร์ 2. พัฒนาส่ือ/จัดท า

เน้ือหา วิชาการ ให้ทันสมัยมีรูปแบบท่ี

หลากหลาย 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้ท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติจริง 

(Hand-on) จากการประดิษฐ์ ช้ินงาน 

อุปกรณ์ หรือของเล่นทางวิทยาศาสตร์

 พร้อมเสริมสร้างการเรียนรู้

1) ฐานการเรียนรู้และนิทรรศการ

วิทยาศาสตร์ 1 ฐาน 2) ส่ือ 3 

เร่ือง 3) เน้ือหาวิชาการ ให้

ทันสมัย มีรูปแบบท่ีหลากหลาย 

10 ชุด 4) ครู/นักเรียนในระบบ 

ครู/นักศึกษา กศน. และ

ประชาชนท่ัวไป 3,000 คน

             30,000               106,500                 30,000              30,000               196,500 12 ภารกิจ ศว.ขอนแก่น

4 โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร 1. จัดท าส่ือนิทรรศการฐานการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ชุดเคล่ือนท่ี 2. จัดหาวัสดุ

จัดกิจกรรม 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์สัญจร ให้บริการนักเรียน

ในระบบนักศึกษา กศน. และ

ประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

(ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี 

และจังหวัดใกล้คียง) จ านวน 4 คร้ัง 4.

 ครู/นักเรียนในระบบ ครู/นัก

ศึกษากศน. และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 6,000 คน

1. จัดมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร

 จ านวน 4 คร้ัง 2. ผู้รับบริการเข้า

ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

 ของกลุ่มเป้าหมาย 3. ร้อยละ 80

 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

ระดับ ดี ข้ึนไป 4. ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมสามารถน าความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้

               6,490                 71,010                 38,750              33,750               150,000 นโยบายการ

ขับเคล่ือนงาน 

กศน.(กศน. 

WOW)

ศว.ขอนแก่น
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

5 ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

(Science Show)

1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 2. 

จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ

พ้ืนท่ี ประจ าปี 2564 3. ส่งเสริมและ

สนับสนุนทีมชนะเลิศ ระดับพ้ืนท่ี เข้า

ร่วมการประกวดระดับประเทศ

- ครู และนักเรียนในระบบ ในเขต

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด 

(ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู 

และอุดรธานี) จ านวน 100 คน

 0                       -                   30,000              40,000                 70,000 นโยบายการ

ขับเคล่ือนงาน 

กศน.(กศน. 

WOW)

ศว.ขอนแก่น

6 โครงการสอนเสริมสัญจรวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักศึกษา กศน.

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและหลักสูตร

 2. จัดกิจกรรมสอนเสริมสัญจรหมวด

วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน.

- จัดกิจกรรมสอนเสริมสัญจร 

จ านวน 5 คร้ัง - นักศึกษา กศน. 

ในเขตพ้ืนท่ีบริการ 4 จังหวัด 

ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู และ

อุดรธานี จ านวน 500 คน

 0                  5,000                       -                23,000                 28,000 นโยบายการ

ขับเคล่ือนงาน 

กศน.(กศน. 

WOW)

ศว.ขอนแก่น

7 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

1. จัดประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ

มาตรฐานงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ส าหรับข้าราชการและ

บุคลากร 2. ศึกษาดูงานและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 3. ติดตาม/ตรวจสอบ การ

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 4. ประเมินตนเอง 5. 

ประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

1) ข้าราชการและบุคลากร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

ขอนแก่น จ านวน 29 คน 

2) คณะกรรมการสถานศึกษา 

จ านวน 8 คน

                   -                   17,000                 20,000              10,000                 47,000 นโยบายการ

ขับเคล่ือนงาน 

กศน.(กศน. 

WOW)

ศว.ขอนแก่น
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

8 โครงการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู กศน.

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ครู กศน. เร่ือง การท า

โครงงานวิทยาศาสตร์ 2. จัดกิจกรรม

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

นักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนท่ี 3. จัด

ประกวดนวัตกรรมด้านบริหาร และ

การประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ 

ผ่านกิจกรรมโครงงานทางวิทยาศาสตร์

 นักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนท่ี 4. 

ส่งเสริมและสนับสนุนตัวแทนระดับ

พ้ืนท่ีเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ

ครู/นักศึกษา กศน. เขตพ้ืนท่ี

บริการ 4 จังหวัด (ขอนแก่น เลย 

หนองบัวล าภู และอุดรธานี) 

จ านวน 1,000 คน

                   -                         -                   20,000              55,000                 75,000 นโยบายการ

ขับเคล่ือนงาน 

กศน.(กศน. 

WOW)

ศว.ขอนแก่น
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

9 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 1. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์

และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน 2. 

อบรม/ประชุม/สัมมนา ส าหรับ

ข้าราชการครู 3. กิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพ สร้างสรรค์องค์กร

- ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ

บุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

ขอนแก่น จ านวน 29 คน

             13,920                  2,400               107,780              16,400               140,500 ภารกิจเร่งด่วน 

ข้อท่ี 11

ศว.ขอนแก่น

10 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข

ด้วยวิทยาศาสตร์

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2. จัด

กิจกรรมให้ความรู้ผู้สูงอายุชีวีมีสุข - 

อาหารและโภชนาการ 3. จัดกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุสุขภาพดี - 

การออกก าลังกาย เช่น การดึงโดยใช้ผ้า

- สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และ

ประชาชนท่ัวไป เขตพ้ืนท่ีบริการ 4

 จังหวัด (ขอนแก่น เลย 

หนองบัวล าภู และอุดรธานี) 

จ านวน 120 คน

                   -                    2,500                 27,500                    -                   30,000 ย.3 ศว.ขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง 97,500         326,450         383,250         143,500       957,000          
1 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้นวัตกรรม

และเทคโนโลยี

1.หุ่นยนต์ 

2.นวัตกรรมจากขวดพลาสติก

ครูและนักเรียนในระบบโรงเรียน

อาจารย์และนักศึกษานอก

ระบบโรงเรียน และประชาชน

ท่ัวไป จ านวน 1,000 คน

             62,500                 32,500                 32,500              22,500               150,000 ย.3 ศว.ตรัง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

2 โครงการ 5 ส เพ่ือพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาตรัง

1.ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมให้

บุคลากรทราบ 2.ส ารวจ/ ก าหนด

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 3.

จัดระบบเอกสาร วัสดุ/อุปกรณ์ ท า

ความสะอาดบริเวณภายในและ

ภายนอกอาคารส านักงาน ขุดลอกคู

บริเวณฐานการเรียนรู้ 4.ลงมือท างาน

เป็นทีม โดยด าเนินกิจกรรม 3 ส แรก 

5.บุคลากรรับผิดชอบพ้ืนท่ีอย่าง

ต่อเน่ืองให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ

 6.รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหาร

1.ด าเนินกิจกรรม 5 ส 

ภายในอาคาร ฐานการเรียนรู้และ

บริเวณของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาตรัง จ านวน 

12 คร้ัง 12 จุด

             10,000                 10,000                 10,000              10,000                 40,000 ย.5 ศว.ตรัง

3 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา

1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

2.ประสานงานภาคีเครือข่าย 

3.ด าเนินการตามแผนกิจกรรม 

4.นิเทศ ติดตามผลการด าเนินโครงการ 

5.สรุปและประเมินผลโครงการ 

6.รายงานผลปฏิบัติงาน

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาตรัง จ านวน 17 คน - 

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ระบบ

การประกันคุณภาพ พัฒนาและ

ด าเนินการระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน

 ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ

น าความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

                   -                   40,000                       -                      -                   40,000 ย.3 ศว.ตรัง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

4 โครงการส่งเสริมพันธมิตรเครือข่าย 1. ประชุมช้ีแจง วางแผนการ

ด าเนินงาน และเขียนโครงการ 2. 

ด าเนินงานตามโครงการ 2.1 

ประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัด

กิจกรรมการเรียน 2.2 กิจกรรม

ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมร่วมกับ

เครือข่าย 3. นิเทศติดตาม และ

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

- เชิงปริมาณ 1) เครือข่ายท่ีเป็น

หน่วยงาน สถานศึกษา องค์กร

ต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 

จังหวัด จ านวน 30 แห่ง 2) 

เครือข่ายท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ จ านวน 

50 แห่ง - เชิงคุณภาพ 1) 

เครือข่ายให้ความร่วมมือในการ

ส่งเสริมสนับสนุนในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ต่อเน่ือง

 6300                 38,450                 45,250                    -                   90,000 ย.3 ศว.ตรัง

5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

2.การประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์

ครูและนักเรียนในระบบ อาจารย์

และนักศึกษานอก

ระบบ จ านวน 200 คน 

ได้ตัวแทนของศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาตรัง ในการเข้าร่วม

แข่งขันระดับประเทศ 

ท้ังการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ และการประกวด

การแสดงทางวิทยาศาสตร์

                   -                         -                   30,000              70,000               100,000 ย.3 ศว.ตรัง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

6 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

1.พัฒนาประสิทธิภาพองค์กร 2.พัฒนา

บุคลากรด้านดาราศาสตร์ 3.พัฒนา

บุคลากรด้านพลังงาน 4.พัฒนา

กิจกรรมสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 5.พัฒนา

ด้านอ่ืนๆด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และส่ิงแวดล้อม

- เชิงปริมาณ 1.ผู้บริหาร 

ข้าราชการครู นักวิชาการศึกษา

และเจ้าหน้าท่ี แกนน าชุมชน 

จ านวน 100 คน - เชิงคุณภาพ 1.

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มี

ความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบท่ี

หลากหลาย

                   -                   60,000                 30,000              26,000               116,000 ย.3 ศว.ตรัง

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2564

1.ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

2.ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

และการประชาสัมพันธ์ 3.จัดการประ

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 4.ประเมิน และสรุปผล

การด าเนินงาน

- เชิงปริมาณ 1) ข้าราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา ท้ังในและ

นอกระบบโรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ และบุคลากรศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง 

จ านวน 50 คน - เชิงคุณภาพ 1) 

ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 มีความรู้

ความเข้าใจ และสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ด้วยรูปแบบกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ได้

                   -                         -                   60,000                    -                   60,000 ย.3 ศว.ตรัง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2564

1.ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

2.ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

และการประชาสัมพันธ์ 3.จัดการประ

อบรมเชิงปฏิบัติการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ 4.ประเมิน และสรุปผล

การด าเนินงาน

- เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย) 1) 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการ

ศึกษา ท้ังในและนอกระบบ

โรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาตรัง จ านวน 50 คน

 - เชิงคุณภาพ 1) ผู้เข้าร่วมร้อยละ

 80 มีความรู้ความเข้าใจ และ

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ด้วยรูปแบบกิจกรรม

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ได้

                   -                         -                   60,000                    -                   60,000 ย.3 ศว.ตรัง

9 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเส่ียงในองค์กร

1. ประชุมเพ่ือวางแผน

การด าเนินงาน 2. ประสานงาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและการ 

ประชาสัมพันธ์ 3. จัดประชุม

เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

หน่วยงานเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 

4. ประเมิน และสรุปผล

การด าเนินงาน

1. บุคลากรผู้รับผิดชอบการจัด

วางระบบภายในและผู้ปฏิบัติงาน 

จ านวน 17 คน - 

2. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับระบบควบคุมภายในและ

การบริหารความเส่ียง สามารถ

จัดท าแผนบริหาร

ความเส่ียง จัดวางระบบควบคุม

ภายในและจัดท ารายงาน

การประเมินผลการควบคุมภายใน

สถานศึกษาได้

                   -                   20,000                       -                      -                   20,000 ย.6 ศว.ตรัง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

10 โครงการวิทยาศาสตร์เพ่ือชุมชน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชุมช้ีแจงและวางแผน

การด าเนินงานและเขียนโครงการ 

2.ด าเนินงานตามโครงการ - กิจกรรม

แปลงเกษตรและพืชสมุนไพร

- กิจกรรมแก๊สชีวภาพ 

- กิจกรรมไบโอชาร์ (Biochar) - 

กิจกรรมพลังงานทดแทน 

- กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 

- กิจกรรมศึกษาวิจัยการเจริญเติบโต

พันธ์ุไม้เทพทาโร 

- กิจกรรมเรือนเพาะช าพันธ์ุไม้ 

- กิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 

- กิจกรรมวิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ี 

3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ

- เชิงปริมาณ 1) ครู และนักเรียน

ในระบบ อาจารย์และนักศึกษา

นอกระบบ และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 1,000 คน - เชิงคุณภาพ 

1) ผู้รับบริการมีความรู้ ความ

เข้าใจ เก่ียวกับกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและถ่ายทอดให้

ผู้อ่ืนได้

             25,000                 35,000                 25,000              15,000               100,000 ย.3 ศว.ตรัง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

11 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้

1.ประชุมช้ีแจงและวางแผน

การด าเนินงานและเขียนโครงการเพ่ือ

ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ 

2.ส ารวจสภาพพ้ืนท่ีปรับปรุงและ

ก าหนดพ้ืนท่ีในการปรับปรุง 

3.ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาฐาน 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู้ 4.

รายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหาร

ผู้รับบริการ ร้อยละ 80 มีความ

พึงพอใจเม่ือเข้ามาศึกษา

ฐานความรู้นิทรรศการ

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

เพ่ือการเรียนรู้

                   -                   90,500                 90,500                    -                 181,000 ย.3 ศว.ตรัง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 124,000       315,200         252,000         265,800       957,000          
1 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา

1. ปรับปรุงและพัฒนาห้องน้ าชายให้

พร้อมใช้บริการ 2. ปรับปรุงและพัฒนา

ฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งเทคโนโลยี

ไทย 3. ปรับภูมิทัศน์สระน้ าบริเวณ

หน้าอาคารนิทรรศการศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา

นักเรียน นักศึกษาท้ังใน นอก

ระบบโรงเรียน ประชาชนท่ัวไป 

และบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 5,000 คน

           121,000               200,000                       -                      -                 321,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว. อยุธยา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

2 โครงการ “science for kids” 

จุดประกายความคิดแบบวิทยาศาสตร์

1. ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนในระบบโรงเรียน (ระดับ

ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น) และนักศึกษา กศน.(ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย) ระดับภูมิภาค 

2. ส่งตัวแทนชนะเลิศการประกวด

ระดับภูมิภาคเข้าร่วมประกวดการ

แสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

1. ครูในระบบโรงเรียน และครู

นอกระบบโรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ี

บริการและบุคลากรศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 

20 คน 2. นักเรียนในระบบ

โรงเรียนและนักศึกษา กศน.

ในเขตพ้ืนท่ีบริการศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 

100 คน รวม จ านวน 120 คน

                   -                         -                         -                90,000                 90,000 ย.3 ศว. อยุธยา

3 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน

1. อบรม/ประชุม/สัมมนา ร่วมกับ

หน่วยงานเครือข่าย 2. ประชุมเชิง

ปฏิบัติการก าหนดทิศทาง และ

แนวทางการวางแผนการปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา 3. ประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ข้าราชการและบุคลากร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 

22 คน

               3,000                 98,200                  3,000              65,800               170,000 ย.6 ศว. อยุธยา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

4 โครงการวิทย์คิดสร้างสรรค์ด้วยโครงงาน

วิทยาศาสตร์

1. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน

การใช้และการใช้และการอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิตและสังคม 

ระดับพ้ืนท่ี 2. ส่งตัวแทนชนะเลิศการ

ประกวดระดับพ้ืนท่ีเข้าร่วมประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และ

การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

เพ่ือชีวิตและสังคมระดับประเทศ 3. 

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา

นวัตกรรมด้านประเภทการจัดการขยะ

มูลฝอยส่ิงแวดล้อม ระดับพ้ืนท่ี 4. ส่ง

ตัวแทนชนะเลิศการประกวดระดับ

พ้ืนท่ีประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนานวัตกรรมด้านประเภทการ

จัดการขยะมูลฝอยส่ิงแวดล้อม

ระดับประเทศ

ครู นักศึกษา และประชาชนใน

เขตพ้ืนท่ีบริการ จ านวน 150 คน

                   -                         -                         -                90,000                 90,000 ย.3 ศว. อยุธยา

5 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ฝึกอบรมสืบสานศาสตร์พระราชา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 2. พัฒนานิทรรศการ 

ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

1. ครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.

 ในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

จ านวน 40 คน 2. บุคลากรศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 22 คน

 รวม 

จ านวน 62 คน

                   -                         -                   45,000                    -                   45,000 ย.1 ศว. อยุธยา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เพ่ือพัฒนาชุมชน

1. จัดกิจกรรมการค านวณ

การใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน 

2. จัดกิจกรรมอาหารดีชีวีมีสุข 

3. จัดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์

อาหาร 4. จัดกิจกรรมการทดสอบสาร

ปนเป้ือนในอาหาร

1. ครู กศน. จ านวน 30 คน 

2. นักศึกษา กศน. จ านวน 

270 คน รวม 300 คน

                   -                   17,000                 17,000                    -                   34,000 ย.3 ศว. อยุธยา

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

1. การประชุมทบทวนผลการประเมิน

ตนเองในแต่ละมาตรฐานกับผู้ท่ี

เก่ียวข้อง 2. แต่งต้ังคณะท างานระบบ

ประกันคุณภาพ 3. การประเมิน

คุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

1. เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย) 1)

 สถานศึกษามีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมี

คุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเป็น

ระบบและต่อเน่ือง 2) บุคลากร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยาท่ีได้รับการ

พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ ใน

การใช้ตัวบ่งช้ี และมาตรฐาน กศน.

 เป็นเป้าหมายในการด าเนินการ

ตามระบบบริการคุณภาพ (PDCA)

 จ านวน 21 คน 3) มีรายงาน

ประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 

2564 : Self-Assessment 

Report (SAR)

                   -                         -                         -                20,000                 20,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว. อยุธยา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

8 กศน.สัญจร 2564 : “รุกถึงท่ี ลุยถึงถ่ิน 

คาราวาน กศน. ให้ความรู้เพ่ือประชาชน”

1. จัดกิจกรรม กศน. สัญจร 2564: 

“รุกถึงท่ี ลุยถึงถ่ิน คาราวาน กศน.ให้

ความรู้เพ่ือประชาชน” 2. สรุปผล

โครงการ

1) จัดกิจกรรม กศน. สัญจร 2564

 : “รุกถึงท่ี ลุยถึงถ่ิน คาราวาน 

กศน. ให้ความรู้เพ่ือประชาชน” 

จ านวน 4 ภาค (ภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้) ภาคละ 1 คร้ัง อย่าง

น้อย 3 วัน 2) นักเรียน นักศึกษา

ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน 

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 15,000 

คน

                   -                         -                   50,000                    -                   50,000 ย.3 ศว. อยุธยา

9 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

(Science Show)

จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในระบบนอกระบบโรงเรียนและ

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาพระนครศรีอยุธยาในเร่ือง

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

(science show)

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในระบบโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ี

บริการ จ านวน 40 คน 2. 

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

จ านวน 10 คน รวม จ านวน 50 

คน

                   -                         -                   40,000                    -                   40,000 ย.3 ศว. อยุธยา

10 โครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

1. พัฒนารูปแบบและเน้ือหาการ

ฝึกอบรม 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนา ครู กศน. ต าบล สังกัด

ส านักงานกศน.ในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา

1. ครู กศน. ต าบล สังกัด

ส านักงาน กศน. จ านวน 61 คน 

2. ข้าราชการและบุคลากรศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 19 คน

 รวม จ านวน 80 คน

                   -                         -                   97,000                    -                   97,000 ย.3 ศว. อยุธยา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา 107,200       334,800         215,000         300,000       957,000          
1 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้

ทางวิทยาศาสตร์โดยรูปแบบ STEM 

Education & Coding 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2.ประสานหน่วยงาน และ

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 

3.จัดเตรียมเอกสารส่ือประกอบ

กิจกรรม 4.อบรมให้ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอน บูรณาการการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ

สะเต็มศึกษาและ Coding 

5. สรุปและรายงานผล

ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา 

สังกัดส านักงาน กศน. ในเขต

พ้ืนท่ีบริการ 2 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ 

จ านวน 120 คน

             42,200                 97,800                       -                      -                 140,000 ย.3 ศว.นครราชสีมา

2 โครงการสร้างสุขสมวัยใส่ใจสุขภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 2.

ประสานหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายเข้า

ร่วมกิจกรรม 3.จัดเตรียมเอกสาร/ส่ือ

ประกอบกิจกรรม 4.จัดกิจกรรมอบรม

ให้ความรู้ โดยแบ่งเป็นกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมท่ี 1 ขยับกาย...สบายใจ..

ห่างไกลซึมเศร้า กิจกรรมท่ี 2 Science

 & Food อยู่ดี..กินดี..ชีวีมีสุข กิจกรรม

ท่ี 3 ส่ิงใหม่ ๆ กับภูมิปัญญาไทย 5. 

สรุปและรายงานผล

ผู้สูงอายุ/ญาติหรือผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ/อสม. ในเขตพ้ืนท่ีบริการ

 จ านวน 100 คน

             60,000                       -                         -                      -                   60,000 ย.3 ศว.นครราชสีมา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

3 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

“วิทยาศาสตร์วิถีใหม่ New Normal #2”

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2.ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน

หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรม และ

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน 3.จัดเตรียม

เอกสาร /ส่ือ/ อุปกรณ์ / สถานท่ี ใน

การจัดกิจกรรม 4.ประชุมบุคลากรและ

เจ้าหน้าท่ีประจ าฐานนิทรรศการ/

กิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

จัดกิจกรรม 

5.ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

6.ประชุมบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี

ประจ าฐานนิทรรศการ/กิจกรรม เพ่ือ

ติดตามผลการจัดกิจกรรม ปัญหา/

อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 7.สรุป

และรายงานผล

1.เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

และประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ี

บริการจ านวน 2,500 คน 2.

เครือข่าย องค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีร่วม

จัดกิจกรรม จ านวน 7 องค์กร

                   -                         -                         -              200,000               200,000 ย.5 ศว.นครราชสีมา

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐาน

การศึกษานอกระบบและการ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

2.การประชุมพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศงานประกันคุณภาพ

สถานศึกษา 3 มาตรฐาน 

3.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

4.การประเมินสถานศึกษา

โดยต้นสังกัด และการจัดท า

สรุปผลและรายงานผล

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษานครราชสีมา

จ านวน 15 คน

               5,000                 36,000                 59,000                    -                 100,000 ย.6 ศว.นครราชสีมา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

5 โครงการเสริมสร้างแนวคิดวิทยาศาสตร์

เพ่ือส่ิงแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

1.จัดกิจกรรม รวมพลังชุมชนอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม “เร่ืองการบริหารการจัด 

การขยะ คัดแยกขยะเร่ิมได้ท่ีตัวเรา” 

1.1 มอบชุดส่ือจุดคัดแยกขยะ ประจ า

ชุมชนน าร่อง

ประชาชน ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน 

โรงเรียน จ านวน 60 คน

                   -                 100,000                       -                      -                 100,000 ย.5 ศว.นครราชสีมา

6 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

1. เก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการ

การพัฒนาของบุคลากร 2. เสนอ

แผนการพัฒนาตนเองจากหน่วยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชน 3. จัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันฯสิ

รินธร 4. เสนอขออนุมัติโครงการ 5. 

ด าเนินการพัฒนา 5.1 พัฒนาด้าน

วิชาการ 5.2 พัฒนาด้านประสบการณ์ 

6. สรุปและรายงานผล

ข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา จ านวน 20 คน

                   -                   81,000                 20,000                    -                 101,000 ย.3 ศว.นครราชสีมา

7 โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้

ทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

1. กิจกรรมประกวดการแสดง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) 

2.กิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ า 

3.ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

ส าหรับนักศึกษา กศน. 

4.การประกวดนวัตกรรมเสริมสร้าง

ทักษะแห่งอนาคตเพ่ือพัฒนาชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม

ครู นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีบริการ

 เข้าร่วมกิจกรรม 385 คน

                   -                   20,000               136,000            100,000               256,000 ย.3 ศว.นครราชสีมา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช 9,000          256,250         406,500         285,250       957,000          
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Art & Science 

of Content Marketing ส าหรับ กศน.

1.เตรียมการอบรม 2.ด าเนินการอบรม

 3.ติดตามผล

ครู กศน. จ านวน 100 คน                    -                         -                   54,600                    -                   54,600 ย.2 ศว.

นครศรีธรรมราช

2 โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยสังคมวิทยาศาสตร์ 1.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศษสตร์

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยภาคีเครือข่าย 

3.จัดเก็บข้อมูลการประเมินโครงการ 

4.สรุปและรายงานผล

นักเรียนในและนอกระบบ 

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 3000 คน

                   -                         -                         -              140,000               140,000 ย.3 ศว.

นครศรีธรรมราช

3 โครงการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์

ในครอบครัว

1.ประสานการจัดกิจกรรม 

2.จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์

ในครอบครัว 

3.สรุปผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 80 คน                    -                   96,750                       -                      -                   96,750 ย.3 ศว.

นครศรีธรรมราช

4 โครงการตะลุยป่าหลังคาแดนใต้ ด าเนินการโครงการตะลุยป่าหลังคา

แดนใต้ เดินป่าเรียนรู้ความหลากหลาย

ทางธรรมชาติป่าเขาหลวง

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช 

จ านวน 20 คน

                   -                         -                   50,900                    -                   50,900 ย.5 ศว.

นครศรีธรรมราช

5 โครงการสร้างสุขสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์

DIY:Science Toys

1.ประชุมร่วมกับทีมงาน 2.จัดจ้างท า

ป้ายประชาสัมพันธ์ 3.จัดเตรียมสานถท่ี

ฐานกิจกรรมและป้ายความรู้ 4.จัด

โครงการ

เด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไป

จ านวน 1000 คน

               9,000               115,500                       -                      -                 124,500 ย.3 ศว.

นครศรีธรรมราช

6 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ไทยและบุญคุณ

ของพระมหากษัตริย์ไทย

จัดอบรมให้กับประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไป 50 คน                    -                         -                    6,250                    -                     6,250 ย.1 ศว.

นครศรีธรรมราช

7 โครงการจัดสร้างนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ต้นน้ า 1.ออกแบบโครงสร้างและจัดท าน้ าตก 

2.จัดสร้างป้ายความรู้เก่ียวต้นน้ า

นักเรียน นักศึกษา ในและนอก

ระบบ ประชาชนท่ัวไป 10,000 คน

                   -                         -                 100,000                    -                 100,000 ย.3 ศว.

นครศรีธรรมราช
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

8 โครงการอบรมขยะเพ่ิมมูลค่า 1.เตรียมการอบรม 2.ด าเนินการอบรม

 3.ติดตามและประเมินผล

ครู กศน.ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

นครศรีธรรมราช พัทลุง จ านวน 

100 คน

                   -                         -                   70,000                    -                   70,000 ย.5 ศว.

นครศรีธรรมราช

9 โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร

ภาคใต้ 2564

1. ประชุมวางแผนเพ่ือซักซ้อมความ

เข้าใจและเตรียมการจัดโครงการ 2.

ก าหนดหลักสูตรและจัดเตรียมส่ือ 

อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ ารุง จัดท าใหม่

ทดแทน และปรับปรุงรูปแบบของ

กิจกรรมให้ให้เหมาะสมกับการออก

ให้บริการกลุ่มเป้าหมาย 3.ประชุมร่วม 

และตรวจดูสถานท่ีกับผู้ร่วมจัดงาน 4.

จัดโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์

สัญจรภาคใต้ 2564

1.บุคลากร ของ ศว.ทุกศูนย์ 2.

ผู้รับผิดชอบของแต่ละศูนย์วิทยา

ศาสตรฯ 3.บุคลกรของศว. และ

ส านักงาน กศน.จังหวัด ท่ีร่วมจัด 

4.นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 

จ านวน 5,000 คน

                   -                         -                 124,750            145,250               270,000 ย.3 ศว.

นครศรีธรรมราช

10 โครงการสร้างเสริมสุขภาพผ่านเทคโนโลยี

การส่ือสารส าหรับผู้สูงวัย

1.ประชุมวางแผนการจัดท าโครงการ

ประสานงานภาคีเครือข่ายผู้สูงวัย และ

ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 2.เสนอโครงการ

เพ่ือขออนุมัติ 3.ประสานงานเจ้าหน้าท่ี

ผู้เก่ียวข้องและคณะท างาน 4.ด าเนิน

กิจกรรมตามโครงการ โดยการจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ

 ผ่านเทคโนโลยีการส่ือสารด้วยการ

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 5.สรุปผลการ

ด าเนินงาน

ผู้สูงวัย จ านวน 120 คน                    -                   44,000                       -                      -                   44,000 ย.3 ศว.

นครศรีธรรมราช
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 75,097         473,558         190,500         217,845       957,000          
1 โครงการพัฒนาการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ่ือส่งเสริมการศึกษา

สู่การปฏิบัติ หน่ึงนวัตกรรมการพัฒนา

ชุมชนและสังคม

1. ฝึกอบรม/ค่ายพัฒนาการจัดท า

โครงงานวิทยาศาสตร์ 2. จัดกิจกรรม

นิเทศและติดตามผลการจัดในรูปแบบ

เพ่ือนช่วยเพ่ือนและการเสริมแรง คร้ังท่ี

 1 ก าหนดหัวข้อเร่ือง สืบค้น รวบรวม

ข้อมูล/เอกสารท่ีเก่ียวข้องจัดท าช้ินงาน

 - คร้ังท่ี 2 ทดสอบ/ทดลอง วิเคราะห์

แปลผล สรุปผล เขียนรายงานน าเสนอ

โครงงานร์ 3. จัดกิจกรรมการประกวด

โครงงาน ส าหรับนักศึกษา กศน. 

ระดับพ้ืนท่ี เขตภาคเหนือตอนล่าง 

จ านวน 1 คร้ัง 4.ทดลองใช้เพ่ือการ

พัฒนาชุมชนและสังคม 5. ส่งโครงงาน

วิทยาศาสตร์

นักศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(กศน.) รวมถึงประชาชนผู้สนใจ

ท่ัวไป รวมท้ังส้ินจ านวน 450 คน 

โดยด าเนินการจัดกิจกรรม ดังน้ี 1

 จัดกิจกรรมฝึกอบรม/ค่าย

พัฒนาการจัดท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษา ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา นอก

ระบบโรงเรียน (กศน.) จ านวน 50

 คน 2 จัดกิจกรรมนิเทศและ

ติดตามผลการจัดท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ในรูปแบบเพ่ือนช่วย

เพ่ือนและการเสริมแรง ให้กับ

นักศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(กศน.) จ านวน 25 คน 3 จัด

กิจกรรมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา

             15,000                 24,000               119,000              92,000               250,000 ข้อ 1 น้อมน า

พระบรมรา

โชบายด้าน

การศึกษาสู่การ

ปฏิบัติ “หน่ึง

ชุมชน หน่ึง

นวัตกรรมการ

พัฒนาชุมชน ถ่ิน

ไทยงา

ศว.นครสวรรค์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

2 โครงการรุกถึงท่ี ลุยถึงถ่ิน คาราวาน กศน. 

ให้ความรู้เพ่ือประชาชน

จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และส่ิงแวดล้อม 1. แต่งต้ังคณะจัด

โครงการ 2. ประชุมวางแผนการเตรียม

ความพร้อมการจัดโครงการ 3. เตรียม

ความพร้อมการจัดโครงการ -

ประสานงาน -ติดต่อเครือข่ายเข้าร่วม

กิจกรรม -เตรียมส่ือ/นิทรรศการ -วัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 4. จัด

นิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และส่ิงแวดล้อม 5. สรุปผลและ

ประเมินผลการจัดโครงการ

ครู นักศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(กศน.) ครู นักเรียน นักศึกษาใน

ระบบโรงเรียน และประชาชน

ผู้สนใจท่ัวไป จ านวน 500 คน

                   -                 151,960                       -                      -                 151,960 ข้อ 1 น้อมน า

พระบรมรา

โชบายด้าน

การศึกษาสู่การ

ปฏิบัติ “หน่ึง

ชุมชน หน่ึง

นวัตกรรมการ

พัฒนาชุมชน ถ่ิน

ไทยงาม

ศว.นครสวรรค์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือบริการแบบไร้ขีดจ ากัด

1. เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ของ 

กศน.เกมส์ ด้วยกีฬาและการออกก าลัง

กาย 2.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

1 เชิงปริมาณ(Output) บุคลากร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

นครสวรรค์ จ านวน 25 คน แยก

เป็น - ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา 

กศน.เกมส์ จ านวน 20 คน - เข้า

รับการอบรมและพัฒนา จ านวน 5

 คน 2 เชิงคุณภาพ - บุคลากร 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

นครสวรรค์มีร่างกายแข็งแรง 

จิตใจร่าเริง พร้อมรับความรู้ใหม่ ๆ

 เพ่ือน าไปพัฒนาการปฏิบัติงาน

ให้รวดเร็ว - บุคลากรได้รับการ

ทบทวนความรู้เพ่ิมเติมพร้อมท้ัง

ได้รับการพัฒนาทักษะในการ

ปฏิบัติงาน

             30,097               119,520                  6,000                    -                 155,617 ภารกิจท่ี 7 

ส่งเสริมการ

พัฒนา

ความสามารถ

ด้านดิจิทัล 

Digital Literacy

 ให้กับบุคลากร 

กศน.ทุกระดับ 

และกล

ศว.นครสวรรค์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

4 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการ

แสดงทางวิทยาศาสตร์

1 จัดการแข่งขันประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค - 

ระดับประถม ศึกษา (ในระบบโรงเรียน)

 จ านวน 1 คร้ัง ไม่น้อยกว่า 10 ทีม 

จ านวน 50 คน - ระดับมัธยม ศึกษา

ตอนต้น (ในระบบโรงเรียน) จ านวน 1 

คร้ัง ไม่น้อยกว่า 10 ทีม จ านวน 50 คน

 - นักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย จ านวน 1 คร้ัง ไม่น้อยกว่า 

5 ทีม จ านวน 25 คน 2 เข้าร่วมการ

แข่งขันการประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

เป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา ครู

และบุคลากรทางการศึกษาท้ังใน

ระบบและนอกระบบ รวมถึง

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป รวมท้ังส้ิน

 240 คน 1 จัดการแข่งขัน

ประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค - 

ระดับประถมศึกษา (ในระบบ

โรงเรียน) จ านวน 1 คร้ัง ไม่น้อย

กว่า 10 ทีม จ านวน 50 คน - 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ใน

ระบบโรงเรียน) จ านวน 1 คร้ัง ไม่

น้อยกว่า 10 ทีม จ านวน 50 คน -

 นักศึกษา กศน. ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 1 

คร้ัง ไม่น้อยกว่า 5 ทีม จ านวน 25

 คน - ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม

ชมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 100

 คน 2 ส่งตัวแทนเ

                   -                    2,000                       -              116,345               118,345 ข้อท่ี 2 

ขับเคล่ือน

นโยบายฯ

ศว.นครสวรรค์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

5 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล

และวิเคราะห์ BIG Data ท่ีรวดเร็ว

และทันสมัย

1. จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ 

2. รวบรวมข้อมูลของแต่ละส่วนงาน 3.

 ก าหนดหัวข้อรายการในฐานข้อมูล 4.

 ประสานงานกับผู้ออกแบบระบบ 5. 

ออกแบบระบบฐานข้อมูล 6. เขียน

โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 7. จัดท า

คู่มือการใช้งาน 8. น าข้อมูลเข้าระบบ 

9. ทดลองใช้ระบบ 10. แก้ไขและ

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 11. 

ประเมินผลความพึงพอใจ 12. สรุปผล

การด าเนินงาน

เป้าหมาย ระบบฐานข้อมูล 

จ านวน 1 ระบบ

                   -                   35,000                     500                4,500                 40,000 ข้อท่ี 5 BIG Data ศว.นครสวรรค์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

6 โครงการ Digital Nakhonsawan Science 

Museum งามตา ประชาช่ืนใจ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

1 ประชุมช้ีแจงผู้เก่ียวข้อง 2 

ด าเนินการตามโครงการ 3 วิเคราะห์

ติดตามประเมินผล 4 รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ

เชิงปริมาณ 1 พัฒนาและ

ปรับปรุงส่ือ นิทรรศการ ฐานการ

เรียนรู้ และสภาพแวดล้อมต่างๆ 

ท่ีอยู่ภายนอกอาคาร จ านวน 16 

ฐาน/จุด และนิทรรศการภายใน

อาคาร จ านวน 3 นิทรรศการ 

ประกอบด้วย นิทรรศการ

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน นิทรรศการ

ดาราศาสตร์และอวกาศ และ

นิทรรศการพลังงานสะอาด 2 

จัดท าส่ือออนไลน์ 1. จากส่ือ 

นิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ ท่ีอยู่

ภายนอกอาคาร จ านวน 11 

เร่ือง/คลิป 2. จากนิทรรศการ

ภายในอาคาร ท้ัง 3 นิทรรศการ 

ประกอบด้วย นิทรรศการ

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานนิทรรศการ

ดาราศาสตร์และอวกาศ และ

นิทรรศการพลังงานสะอาด 

จ านวน 15 เร่ื

             30,000                 42,198                 65,000                    -                 137,198 ข้อ 6 ศว.นครสวรรค์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

7 โครงการจัดท าระบบและเผยแพร่

การเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้

ดิจิทัล (Online Digital Learning Platform)

1. จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ 

2. ส ารวจความต้องการของข้าราชการ

 และนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 

และนโยบายของหน่วยงาน เพ่ือ

น ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าระบบ

การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้

ดิจิทัล 3 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 4. 

เสนอหลักสูตรส าหรับระบบการเรียนรู้

ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล 5. 

จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรศูนย์

วิทยาศาสตร์ 6 จัดท าและทดลองใช้

ระบบการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการ

เรียนรู้ดิจิทัล 7. ประเมินการใช้

บทเรียนออนไลน์และส่ือออนไลน์ 8 

สรุปผลการด าเนินงาน

เป้าหมาย (Output) 1 ระบบการ

เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้

ดิจิทัล 1 ระบบ 2 หลักสูตรส 

าหรับการเรียนออนไลน์ผ่าน

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล จ 

านวน 1 หลักสูตร 3 ส่ือการ

เรียนรู้ออนไลน์ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดล้อมผ่านแพลตฟอร์ม การ

เรียนรู้ดิจิทัล 20 เร่ือง

                   -                   98,880                       -                  5,000               103,880 ข้อ 2 ขับเคล่ือน

นโยบายฯ

ศว.นครสวรรค์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล าปาง 97,000         213,000         295,000         352,000       957,000          
1 โครงการวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ 

สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม

1.ศึกษาปัญหาและความต้องการใน

การจัดกิจกรรมท่ีด าเนินการผ่านมา

โดยการจัดประชุมหน่วยงานภาคี

เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล

 2.ด าเนินการออกแบบกิจกรรม โดยให้

ได้องค์ประกอบของส่ือ หรือนวัตกรรม 

และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัด

กิจกรรม 3.วาง แผนการด าเนินงาน

ประชาสัมพันธ์และจัดท าเอกสารการ

จัดงานกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ สู่การ

พัฒนาชีวิตและสังคม 4.ประสาน

หน่วยงานเครือข่ายวิทยาศาสตร์ในการ

จัดกิจกรรม 5.จัดมหกรรมวิทยาศาสตร์

เพ่ือการเรียนรู้ สู่การพัฒนาชีวิตและ

สังคม 6. ประเมินผลและสรุปผลการ

จัดกิจกรรมวิทยาศาสต

จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือการ

เรียนรู้ สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม

 จ านวน 1 คร้ัง มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมทุกกลุ่มเป้าหมาย จ านวน

 3,000 คน

                   -                         -                         -              240,000               240,000 12 ภารกิจ 

“เร่งด่วน”

ศว.ล าปาง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

2 โครงการเสริมสร้างความรู้วิทย์ส าหรับเด็กและ

เยาวชน

1.ศึกษาสภาพบริบท หรือความ

ต้องการ หรือความจ าเป็นของ

กลุ่มเป้าหมาย และนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือน ามาใช้เป็น

ข้อมูลในการจัดหา หรือจัดท าโครงการ

 2.ประชุมวางแผนการด าเนินการ

ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้าง

เสริมสุขภาพและเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 

3.จัดท าเอกสารและจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ส าหรับการจัดกิจกรรม 4.ประสานงาน

กับ เครือข่ายท่ีเก่ียวข้องในการ

ด าเนินงานจัดกิจกรรม 5.ด าเนินการ

โครงการเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์

สู่สุขภาวะส าหรับผู้สูงอายุ 6.ประเมิน

และสรุปผลโครงการ

เด็กและเยาวชน จ านวน 1,100 คน              30,000                 20,000                       -                      -                   50,000 กศน. WOW : 

Good 

Partnership

ศว.ล าปาง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

3 โครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน 1.ศึกษาสภาพบริบทหรือความต้องการ

 หรือความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย 

และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดหา 

หรือจัดท า หรือออกแบบกิจกรรม 2.

ด าเนินการออกแบบกิจกรรม โดยให้ได้

องค์ประกอบของส่ือ หรือนวัตกรรม 

และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัด

กิจกรรม 3.จัดและส่งเสริมกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และส่ิงแวดล้อมให้กับชุมชนในพ้ืนท่ี

เป้าหมาย โดยใช้ศูนย์การเรียนชุมชน

ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าลวง”(ศศช.)เป็น

ศูนย์กลาง และลงพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือ

จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้าน

วิทยาศาสตร์ชุมชนเพ่ือร

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 600 คน              50,000               150,000                 50,000                    -                 250,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ล าปาง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

4 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้

การท าโครงงาน ส าหรับ ครู กศน.

1.ศึกษาสภาพบริบท หรือความ

ต้องการ หรือความจ าเป็นของ

กลุ่มเป้าหมาย และนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือน ามาใช้เป็น

ข้อมูลในการจัดหา หรือจัดท า หรือ

พัฒนาหลักสูตร 2.จัดประชุมปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 3.ตรวจคุณภาพ

ของหลักสูตร ส่ือและเคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผลตามหลักสูตร 4.เสนอ

หลักสูตรให้คณะกรรมการสถานศึกษา

พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติใช้

โดยผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนน าไปใช้

จัดกระบวนการเรียนรู้ 5.จัดกิจกรรม

พัฒนาพัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรู้การท าโครงงาน ส าหรับ ครู 

กศน. 6.ติดตาม ประเมินผล สรุปผล

และจัดท าร

ครู กศน.ทุกประเภท ในพ้ืนท่ี

บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน(ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา) 

จ านวน 100 คน

                   -                   10,000                 50,000                    -                   60,000 12 ภารกิจ 

“เร่งด่วน”

ศว.ล าปาง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

5 โครงการเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์

สู่สุขภาวะส าหรับผู้สูงอายุ

1.ศึกษาสภาพบริบท หรือความ

ต้องการ หรือความจ าเป็นของ

กลุ่มเป้าหมาย และนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือน ามาใช้เป็น

ข้อมูลในการจัดหา หรือจัดท าโครงการ

 2.ประชุมวางแผนการด าเนินการ

ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้าง

เสริมสุขภาพและเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 

3.จัดท าเอกสารและจัดหาวัสดุอุปกรณ์

ส าหรับการจัดกิจกรรม 4.ประสานงาน

กับ กศน.อ าเภอท่ีมีโรงเรียนผู้สูงอายุใน

เขตรับผิดชอบ 5.ด าเนินการโครงการ

เสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์สู่สุข

ภาวะส าหรับผู้สูงอายุ 6.ประเมินและ

สรุปผลโครงการ

ผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนบน 

จ านวน 200 คน

             17,000                 13,000                 10,000                    -                   40,000 (กศน. WOW) 

Good 

Partnership

ศว.ล าปาง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

6 โครงการค่ายทักษะวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

ส าหรับนักศึกษา กศน.

1.ศึกษาสภาพบริบท หรือความ

ต้องการ หรือความจ าเป็นของ

กลุ่มเป้าหมาย และนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือน ามาใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรค่ายทักษะ

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษา 

กศน. 2.จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาหลักสูตรค่ายทักษะ

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษา 

กศน.3.ตรวจคุณภาพของหลักสูตรค่าย

ฯ ส่ือและเคร่ืองมือวัดและประเมินผล

ตามหลักสูตร 4.เสนอหลักสูตรให้

คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้

ความเห็นชอบและอนุมัติใช้โดย 

ผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนน าไปใช้จัด

กิจกรรมค่าย 5.ด าเนินการจัดกิจกรรม

ค่ายทักษะวิทยาศา

นักศึกษา กศน.ในเขต 8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน จ านวน 300 คน

                   -                         -                   35,000              35,000                 70,000 กศน. ศว.ล าปาง
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หน่วยงาน
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 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้านการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

1.ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง

ของบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาล าปาง 2.สรุปและรายงาน

ผลการส ารวจความต้องการพัฒนา

ตนเองของบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาล าปาง 3.จัดท าแผนงาน/

โครงการพัฒนาบุคลากร 4.พัฒนา

บุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรของ

สถานศึกษา 5.ติดตาม ประเมินผล 

สรุปผลและจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงาน

-ผู้บริหาร ข้าราชการ และ

บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาล าปาง จ านวน 16 

คน

                   -                         -                         -                67,000                 67,000 ย.3 ศว.ล าปาง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน
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 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

8 โครงการการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit

 Bank System) ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาล าปาง

1.ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยการเทียบโอนผลการเรียน การ

เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

และการสะสมหน่วยการเรียนรู้ 2.จัด

ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank 

System) 3.ประชุมปฏิบัติการ

วิเคราะห์องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการ

ออกแบบระบบคลังหน่วยกิต 4.จัดจ้าง

ท าระบบคลังหน่วยกิต 5.ตรวจสอบ

ระบบการท างานของระบบคลังหน่วย

กิต 6.จัดท าเอกสารคู่มือการใช้งาน

ระบบคลังหน่วยกิต 7.ประชุมช้ีแจงการ

ใช้งานระบบคลังหน่วยกิต 8.ทดลองใช้

ระบบคลังหน่วยกิต 9.สรุปและ

รายงานผลการพัฒนาระบบคลังหน่วยก

ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank

 System) จ านวน 1 ระบบ

                   -                         -                 100,000                    -                 100,000 12 ภารกิจ 

“เร่งด่วน”

ศว.ล าปาง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

9 โครงการการพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ด้าน

การจัดท าคลิปส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

1.ศึกษาสภาพบริบท หรือความ

ต้องการ หรือความจ าเป็นของ

กลุ่มเป้าหมาย และนโยบายของ

หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือน ามาใช้เป็น

ข้อมูลในการจัดหา หรือจัดท า หรือ

พัฒนาหลักสูตร 2.จัดประชุมปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 3.ตรวจคุณภาพ

ของหลักสูตร ส่ือและเคร่ืองมือวัดและ

ประเมินผลตามหลักสูตร 4.เสนอ

หลักสูตรให้คณะกรรมการสถานศึกษา

พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติใช้

โดยผู้บริหาร 5.จัดกิจกรรมพัฒนา

สมรรถนะครู กศน.ด้านการจัดท าคลิป

ส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตาม

หลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนโดยสถานศึกษา 

ก่อนน าไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ 6.ติ

ครู กศน.ทุกประเภท ในพ้ืนท่ี

บริการ 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน (ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่

 แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา 

และเชียงราย จ านวน 50 คน

                   -                         -                   40,000                    -                   40,000 12 ภารกิจ 

“เร่งด่วน”

ศว.ล าปาง

10 โครงการวิทย์สู่เศรษฐกิจพอเพียง 1.ศึกษาปัญหาและความต้องการใน

การจัดกิจกรรมท่ีด าเนินการผ่านมา 2.

ประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตาม

โครงการ 3.เสนอแผนการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ ตามโครงการ 4.จัดท า

โครงการโครงการวิทย์สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง 5.สรุปและรายงานผล

ด าเนินงานโครงการ

พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาล าปางให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ในด้านปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชด าริฯ 

ซ่ึงสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ดังน้ี -

 สวนสมุนไพร จ านวน 1 แห่ง - 

สวนพืชผักสวนครัว จ านวน 1 

แห่ง - บ่อเล้ียงปลา จ านวน 3 บ่อ

 - โรงเพาะเห็ด จ านวน 1 หลัง - 

โรงปุ๋ยหมักไม่พลิกกับกอง จ านวน

 1 โรง

                   -                   20,000                 10,000              10,000                 40,000 12 ภารกิจ 

“เร่งด่วน”

ศว.ล าปาง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา -             485,170         364,350         107,480       957,000          
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงาน

ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ กศน. 

ด้วยกระบวนการ STEM ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมหลักท่ี 1 การประชุมช้ีแจง/

สัมมนา ผลิตส่ือส่งเสริมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ - ผลิตท าส่ือออนไลน์, 

คู่มือโครงงานวิทยาศาสตร์, ค าช้ีแจง

การจัดท าค าขอสนับสนุนวัสดุโครงงาน

 และอ่ืน ๆ - สัมมนาแลกเปล่ียนความรู้

 - นิเทศ/ติดตามผลการด าเนินงานตาม

โครงการ กิจกรรมหลักท่ี 2 น าเสนอ

ผลงาน/นวัตกรรมโครงงาน - การ

น าเสนอโครงงานและ มอบเกียรติบัตร 

ระดับภูมิภาค

1. ครู กศน. และนักศึกษา กศน. 

จ านวน 217 คน 2. บุคลากรศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา 

จ านวน 30 คน รวมท้ังส้ิน 247 คน

                   -                 186,810                 68,190                    -                 255,000 ย.3 ศว.ยะลา

2 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมสู่นวัตกรรม

ทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อมสู่นวัตกรรม - การ

แลกเปล่ียนองค์ความรู้ - การขาย

ออนไลน์ - การประกวดแข่งขัน

ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม - น าเสนอ

ออนไลน์ - สรุปผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลักท่ี 2 การอนุรักษ์พันธ์ุ

กรรมพืชท้องถ่ิน - การประกวดแข่งขัน

ภาพวาด - น าเสนอออนไลน์ - สรุปผล

การด าเนินงาน

- ครู กศน. นักศึกษา กศน. และ

ประชาชน จ านวน 80 คน - 

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษายะลา จ านวน 20 คน 

รวมท้ังส้ิน จ านวน 100 คน

 0               159,000                 66,000                    -                 225,000 ย.5 ศว.ยะลา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
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 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

3 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

เพ่ือการเรียนรู้ชายแดนใต้

กิจกรรมหลักท่ี 1 Master Science 

Creative - การแข่งขันการแก้ไข

ปัญหาด้วยกระบวนการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดล้อม กิจกรรมหลักท่ี 2 การ

แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

(ระดับประเทศ)

1. นักเรียน นักศึกษา กศน. และ

ประชาชน จ านวน 100 คน 2. 

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษายะลา จ านวน 30 คน 

รวมท้ังส้ิน 130 คน

                   -                   59,760                 59,760            107,480               227,000 ย.3 ศว.ยะลา

4 โครงการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ Digital Science 

Museum กิจกรรมหลักท่ี 2 การอบรม

เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะด้าน

วิทยาการค านวณ” กิจกรรมหลักท่ี 3 

การศึกษาเรียนรู้กระยวนการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดล้อม

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษายะลา จ านวน 30 คน

                   -                   79,600               170,400                    -                 250,000 ย.3 ศว.ยะลา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว -             370,000         220,000         367,000       957,000          
1 โครงการประกวดโครงงานพลังงาน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.นักศึกษา กศนจ านวน 80 คน 

2.ครู กศน. จ านวน 40 คน

                   -                         -                         -                50,000                 50,000 ย.5 ศว.สระแก้ว

2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดล้อม

บุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

สระแก้ว จ านวน 21 คน

                   -                 100,000                       -              100,000               200,000 ย.3 ศว.สระแก้ว

3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

อบรมบุคลากรเร่ืองมาตรฐาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาสระแก้ว จ านวน 21 คน

                   -                         -                   30,000                    -                   30,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สระแก้ว

4 โครงการพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์และ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

พัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา

ป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 ป้าย                    -                   30,000                       -                      -                   30,000 ย.3 ศว.สระแก้ว
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5 โครงการ วิทยาศาสตร์สร้างเยาวชน 1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สร้างเยาวชน 

2. กิจกรรมวิทยาศาสตร์หรรษาภาคฤดู

ร้อน 3. การประกวดและแข่งขันทักษะ

ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

1.นักเรียนในระบบ จ านวน 1,000

 คน 2.ครูในระบบ จ านวน 150 

คน 3.ประชาชนท่ัวไป จ านวน 

300 คน

                   -                   40,000                 20,000            167,000               227,000 ย.3 ศว.สระแก้ว

6 โครงการวิทยาศาสตร์สู่สุขภาวะส าหรับทุกช่วง

วัย

1.กิจกรรมสร้างสุขภาวะด้วยการออก

ก าลังการ 2.อบเชิงปฏิบัติการคู่รัก

สมวัยใส่ใจสุขภาพ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 50 คน                    -                   50,000                       -                      -                   50,000 ย.3 ศว.สระแก้ว

7 โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนานวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมประเภท

การจัดการขยะมูลฝอย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ส่ิงแวดล้อมด้านพัฒนานวัตกรรมด้าน

ส่ิงแวดล้อม

1.นักศึกษา กศน./ประชาชนท่ัวไป

 จ านวน 60 คน 2.ครู กศน. 

จ านวน 25 คน

                   -                         -                         -                50,000                 50,000 ย.3 ศว.สระแก้ว

8 โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างส่ือการ

สอนวิทยาศาสตร์

ครู กศน. จ านวน 50 คน                    -                   50,000                       -                      -                   50,000 ย.3 ศว.สระแก้ว

9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนและ

สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี

กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2564และสรุปผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปี 2563

1.บุคลากร ศว.สระแก้ว 20 คน 

2.กรรมการสถานศึกษา 8 คน

                   -                   20,000                       -                      -                   20,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สระแก้ว

10 โครงการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการศึกษา

ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และส่ิงแวดล้อม

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์

บุคลากร ศว.สระแก้ว 20 คน                    -                         -                   40,000                    -                   40,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สระแก้ว

11 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินโครงการ บุคลากร ศว.สระแก้ว จ านวน 20

 คน

                   -                   30,000                       -                      -                   30,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สระแก้ว

12 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้เพ่ือการศึกษา พัฒนาส่ือนิทรรศการ ส่ือวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 เร่ือง                    -                         -                   40,000                    -                   40,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สระแก้ว

13 โครงการวิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ีสู่ชุมชนและ

โรงเรียน

1.กิจกรรม “รุกถึงท่ี ลุยถึงถ่ิน 

คาราวาน กศน. ให้ความรู้เพ่ือ

ประชาชน” 2.กิจกรรม “มหกรรม

วิชาการการศึกษานอกระบบละ

การศึกษาตามอัธยาศัย”

1.ครูในระบบ 100 คน 2.นักเรียน

 ในระบบ 900คน 3.ครูกศน. 50 

คน 4.นักศึกษา กศน. 450 คน 5.

ประชาชนท่ัวไป 500 คน

                   -                   50,000                 50,000                    -                 100,000 ย.3 ศว.สระแก้ว

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 232



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

14 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ

พลังงานเพ่ือชีวิต

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตพลังงานไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 50 คน                    -                         -                   40,000                    -                   40,000 ย.3 ศว.สระแก้ว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร 80,000         352,600         417,700         52,400         957,000          
1 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะและการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมและ

นวัตกรรมเคล่ือนท่ีสู่โรงเรียน 2. 

กิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน -

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ -วันเด็ก -วัน

ส าคัญต่างๆ - Science Online - 

กิจกรรมตามนโยบายต้นสังกัดและ

เครือข่าย (เคล่ือนท่ีออกบริการชุมชน/

โรงเรียน/เครือข่าย) 3. กิจกรรมภาค

ฤดูร้อน -Summer Kid On Train

นักเรียน นักศึกษา ท้ังในระบบ

และนอกระบบ และประชาชน

ท่ัวไปทุกช่วงวัย จ านวน 10,000 

คน

                   -                 100,000                       -                50,000               150,000 ย.3 ศว.สมุทรสาคร

2 โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

และการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์

1. ประชุมจัดท ารายละเอียดการ

ด าเนินงานและการประกวดแข่งขัน 2. 

การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒนานวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

ส าหรับนักศึกษา กศน. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 3. การจัด

ประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ 

Science show ส าหรับนักเรียนใน

ระบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นักเรียน นักศึกษา และครู ใน

พ้ืนท่ีให้บริการ จ.สมุทรสาคร จ.

สมุทรปราการ จ.สมุทรสงคราม 

กรุงเทพฯ ฝ่ังธนบุรี มีโอกาสเข้า

ร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ และการประกวด

แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

 และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดล้อม จ านวน 200 คน

                   -                   55,000                 25,000                    -                   80,000 ย.3 ศว.สมุทรสาคร
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคนทุกช่วงวัย

ให้มีสมรรถนะและทักษะทางวิทยาศาสตร์

ท่ีเหมาะสม

1. ฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ

 2. ฝึกอบรมสร้างมัคคุเทศก์อาสา 3. 

สร้างส่ิงประดิษฐ์/นวัตกรรม/ส่ือ 

เอกสาร

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 30 คน 2.นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 20 

คน/รุ่น/ปี 3.ผู้รับบริการในเขต

พ้ืนท่ีบริการ 

4 จังหวัดรวมท้ังเครือข่าย

สนับสนุน/ผู้ท่องเท่ียวสัญจร 

จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน

             50,000                 50,000               100,000                    -                 200,000 ย.3 ศว.สมุทรสาคร

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและ

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาตลอดชีวิต

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา กลุ่ม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 2. 

กิจกรรมปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ

เครือข่าย ระบบกล้องวงจรปิดและ

เว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาสมุทรสาคร

1. บุคลากรของกลุ่มศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

จ านวน 100 คน 2. ผู้รับบริการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

สมุทรสาคร จ านวน 2,000 คน 3.

 ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ

เครือข่าย เว็บไซต์ และระบบ

กล้องวงจรปิด จ านวน 1 ระบบ

             30,000                 70,000               217,000                    -                 317,000 ย.3 ศว.สมุทรสาคร

5 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 1. ประชุมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ

ระบบการประกันคุณภาพ 2. ประชุม

จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 3. จัดเก็บเอกสารและ

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 4. 

จัดพิมพ์รายงานการประเมินตนเองและ

เผยแพร่ต่อสาธารณชน

บุคลากร ศว.สมุทรสาคร จ านวน 

20 คน

                   -                    7,600                       -                  2,400                 10,000 ย.6 ศว.สมุทรสาคร
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

6 โครงการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการศึกษาสถานศึกษา

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

และภาคีเครือข่ายในการให้บริการ 2. 

ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

- บุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 30

 คน - ประชาชนท่ัวไป จ านวน 

1,000 คน

 54300                 70,000                 75,700                    -                 200,000 ย.6 ศว.สมุทรสาคร
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี 28,000         431,500         312,500         185,000       957,000          
1 โครงการค่ายผู้สูงวัยหัวใจ ติดดาว จัดกิจกรรมค่ายผู้สูงวัยหัวใจติดดาว สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ / 

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 200 คน

                   -                 130,000                       -                      -                 130,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.อุบลราชธานี

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ในโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนตามแนวพระราชดาริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

และ เทคโนโลยี ในโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน ตามแนวพระราชดาริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ครู นักเรียน โรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน 150 คน

                   -                   16,000                 16,000                    -                   32,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.อุบลราชธานี

3 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนา

ภาพลักษณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์

ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

อุบลราชธานี

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี 

27 คน

                   -                         -                   20,000                    -                   20,000 ย.4 ศว.อุบลราชธานี

4 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เพ่ือการบริหาร

1.จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต ติดต้ังอุปกรณ์ภายใน

สถานศึกษา 2.เช่ือมต่อสายสัญญาน

ระบบเครือข่ายเข้าระบบ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

อุบลราชธานี ได้รับการติดต้ัง

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จ านวน

 3 จุด

             28,000                  7,000                       -                      -                   35,000 ย.4 ศว.อุบลราชธานี

5 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

สถานศึกษา

1 ติดตามผลการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 2 ปรับปรุงศูนย์

สารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี 

จ านวน 27 คน

                   -                   12,500                 12,500                5,000                 30,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.อุบลราชธานี

6 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยทัศน

ศึกษาดูงาน 3 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ประสบการณ์ภายในหน่วยงาน

บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี 

จ านวน 27 คน

                   -                   90,000                       -                68,000               158,000 ย.6 ศว.อุบลราชธานี
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

7 โครงการพัฒนาครู กศน.นักวิทย์ ผลิตส่ือ

วิทยาศาสตร์

จัดอบรม โครงการ พัฒนาครู กศน.นัก

วิทย์ ผลิตส่ือวิทยาศาสตร์

ครู กศน. ต าบลในเขตพ้ืนท่ี 3 

จังหวัด(จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด

อ านาจเจริญ) จ านวน 60 คน

                   -                         -                   55,000                    -                   55,000 ย.3 ศว.อุบลราชธานี

8 โครงการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา

วิเคราะห์ พัฒนา และจัดท ากิจกรรม

การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี

มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ จ านวน 5 กิจกรรม

                   -                   30,000                 70,000                    -                 100,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.อุบลราชธานี

9 โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชุน จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าองค์

ความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชี

วิติประจ าวัน การประกอบอาชีพ อ่ืนๆ

ครู นักเรียน นักศึกษา กศน. และ

ประชาชนท่ัวไป 500 คน

                   -                   30,000                 30,000                    -                   60,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.อุบลราชธานี

10 โครงการอบรมแกนน า สร้างระบบคิด 

ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.

อบรมแกนน า สร้างระบบคิด ปลูกจิต

วิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.

นักศึกษา กศน. และครู กศน . ใน

เขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดอ านาจเจริญ ๘๐ คน

                   -                         -                   50,000                    -                   50,000 ย.3 ศว.อุบลราชธานี

11 โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและฐานการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์

1 จัดซ้ือส่ือ นิทรรศการท่ีทันสมัยใน

การออกให้บริการนิทรรศการเคล่ือนท่ี 

2 จัดซ้ือ จัดจ้าง หรือจัดท าส่ือ

นิทรรศการท่ีทันสมัย ทดแทน

นิทรรศการเดิมท่ีช ารุดใช้งานไม่ได้ 3 

จัดท าฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือประกอบการใช้ส่ือ นิทรรศการ ท่ี

จัดท าข้ึนใหม่

1. ฐานการเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์พร้อมส่ือและ

นิทรรศการ จ านวน 1 ฐาน 2. ส่ือ

นิทรรศการเคล่ือนท่ี จ านวน 10 

ชุด

                   -                 100,000                 43,000                    -                 143,000 ย.4 ศว.อุบลราชธานี
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

12 โครงการสานสัมพันธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

แลกเปล่ียนความคิด สานสัมพันธ์แนว

ทางการด าเนินงาน การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และส่ิงแวดล้อม

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาอุบลราชธานี จ านวน 27

 คน

                   -                   16,000                 16,000                    -                   32,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.อุบลราชธานี

13 โครงการประกวดแข่งขันกิจกรรม

ทางด้านวิทยาศาสตร์

1.ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ส าหรับนักศึกษา กศน. 2.ประกวดการ

แสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ในระบบ/

กศน.

นักเรียน นักศึกษา ครูท้ังในและ

นอกระบบและประชาชน 300 คน

                   -                         -                         -                80,000                 80,000 ย.5 ศว.อุบลราชธานี

14 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ่ือชีวิตและสังคม

ประกวดโครงการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้าน

ส่ิงแวดล้อม

นักเรียน นักศึกษา ครูท้ังในและ

นอกระบบและประชาชน 300 คน

                   -                         -                         -                32,000                 32,000 ย.5 ศว.อุบลราชธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด 175,000       420,000         212,000         150,000       957,000          
1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี

เครือข่าย

- ท าข้อตกลงกับภาคีเครือข่าย - เชิญ

หน่วยงานภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและ

เอกชนส่ือมวลชนชมนิทรรศการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เชิญ

หน่วยงานภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและ

อกชนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมการ

จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

กลุ่มภาคีเครือข่าย จ านวน 20 

หน่วยงาน - มีผู้เข้าร่วมโครงการ 

1,000 คน

             12,500                 12,500                 12,500              12,500                 50,000 ย.3 ศว.ร้อยเอ็ด
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

2 โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชน ๑. จัดท าและขออนุมัติโครงการ ๒. 

ประชุมวางแผนการด าเนินการ ๓. การ

จัดเตรียมงาน ๓.๑ วางแผนการจัด

กิจกรรม ๓.๒ ประสานงานกับ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ๓.๓ 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย ๓.๔ จัดท าส่ือและ

อุปกรณ์ ๓.๕ จัดท าเคร่ืองมือเก็บ

รวบรวมข้อมูล ๔. การจัดกิจกรรม

อบรมให้ความรู้เร่ือง วิทยาศาสตร์ใกล้

ตัวและส่งเสริมอาชีพ ๕. การติดตาม

ประเมินผล ๖. สรุปผลการด าเนินการ

- กิจกรรม จ านวน ๒ คร้ัง - 

ประชาชนท่ัวไปเข้าร่วมโครงการ 

๒๐๐ คน

             12,500                 12,500                 12,500              12,500                 50,000 ย.3 ศว.ร้อยเอ็ด

3 โครงการพัฒนาบุคลากร ประชุม/อบรม บุคลกรและการศึกษาดู

งาน

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมเพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด

เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๗ คน

           150,000               150,000                 57,000                    -                 357,000 ย.3 ศว.ร้อยเอ็ด

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีประจ าท้องถ่ิน

จัดกิจกรรม ดังน้ี - งานลอยกระทง - 

งานบุญผะเหวด - งานสงกรานต์ - งาน

เข้าพรรษา

- นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไป ได้เรียนรู้

วัฒนธรรมประจ าถ่ิน จ านวน 

๑,๐๐๐ คน

                   -                   50,000                 50,000              50,000               150,000 ย.1 ศว.ร้อยเอ็ด

5 โครงการลานเรียนรู้วัฒนธรรม จัดกิจกรรมลานเรียนรู้วัฒนธรรม ๑ วัน

เด็ก ๒ สัปดาห์วิทยาศาสตร์

- นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไป ได้เรียนรู้กิจกรรม

ด้านวัฒนธรรม ๒,๐๐๐ คน

                   -                   50,000                       -                50,000               100,000 ย.1 ศว.ร้อยเอ็ด
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

6 โครงการ Science for Health ๑. จัดท าและขออนุมัติโครงการ ๒. 

ประชุมวางแผนการด าเนินการ ๓.

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๔. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยัง

กลุ่มเป้าหมาย ๕. จัดกิจกรรม - การ

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ - ค่ายวิทยาศาสตร์

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด

ร้อยเอ็ด ๖. การติดตามและประเมินผล

 ๗. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

- ครู นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชน จ านวน ๒๐๐ คน

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

7 โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

(ผู้สูงอายุ และผู้พิการ)

๑. เตรียมการอบรม ๒. ด าเนินการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ๓. สรุปผลการ

ด าเนินงาน

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ภิกษุ 

สามเณร ผู้สูงอายุ และผู้พิการ) 

จ านวน ๑๐๐ คน

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

8 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านวิทยาศาสตร์ - วางแผนและขออนุมัติโครงการ - 

เตรียมการอบรม - การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ - สรุปผลการด าเนินงาน

ครูกศน. จ านวน ๑๐๐ คน                    -                   50,000                       -                      -                   50,000 ย.2 ศว.ร้อยเอ็ด

9 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา

นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม ประจ าปี

งบประมาณ 2564

๑. ประชุม/จัดท ารายละเอียดการ

ด าเนินงานและการประกวดโครงงาน 

๒. จัดอบรมให้ความรู้การท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ๓. การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมด้าน/พัฒนา

นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ * จัด

ประกวดโครงงานท่ี ศว.ร้อยเอ็ด *ส่งผู้

ชนะเลิศล าดับท่ี ๑ และ๒ เข้าร่วม

ประกวดระดับประเทศ

ผู้รับบริการในเขตพ้ืนท่ีบริการ 

นร./นศ. ครู กศน. และประชาชน

 ๓๐๐ คน

                   -                   70,000                 30,000                    -                 100,000 ย.3 ศว.ร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส -             141,740         139,660         675,600       957,000          
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

1 โครงการมหกรรมวิชาการแห่งนวัตกรรม

เทคโนโลยี สู่นักวิทย์ยุคดิจิทัล

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการ

ด าเนินงานมหกรรมวิชาการแห่ง

นวัตกรรม เทคโนโลยี สู่นักวิทย์ยุค

ดิจิทัล 2.อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ

เรียนรู้ Digital literacy ส าหรับ

นักศึกษา กศน. 3.การแข่งขันทักษะ 

Basic Science และ การแข่งขัน

นวัตกรรม เทคโนโลยีสู่นักวิทย์ยุค

ดิจิทัล 4.ประชุมเชิงปฏิบัติการก ากับ 

ติดตามการสรุปผลโครงการ 5.

ประเมินผล สรุปผลและรายงาน

เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 2,000 คน -เยาวชนท้ังใน

และนอกระบบ -บุคลากรภาคี

เครือข่าย -บุคลากรศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

นราธิวาส

                   -                         -                   50,400            675,600               726,000 ย.3 ศว.นราธิวาส

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ รุกถึงท่ี 

ลุยถึงถ่ิน เช่ือมสัมพันธ์ชาว กศน.

1.กิจกรรมกลีบบัวเช่ือมสัมพันธ์ กีฬา

เกมส์ ชาวกศน. 2.กิจกรรมรุกถึงที ลุย

ถึงถ่ิน 3.กิจกรรมมหกรรมวิชาการ

การศึกษา

เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย) 

ท้ังหมด 1,010 คน 1. เยาวชนท้ัง

ในและนอกระบบ ร่วมถึง

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,000 

คน 2. จ านวนบุคลากรศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

นราธิวาส จ านวน 10 คน

                   -                 132,740                 44,760                    -                 177,500 ย.3 ศว.นราธิวาส
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อนุรักษ์

ป่าเสม็ดขาวและกระจูดตามภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

1.ประชุมระดมความคิดเพ่ือการ

อนุรักษ์ป่าเสม็ดขาวและกระจูด 2.

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้

การอนุรักษ์ป่าเสม็ดขาวและกระจูด

ตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3. วิเคราะห์

ข้อมูลปัจจัย(น้ า ดิน พืช ส่ิงแวดล้อม)ท่ี

ส่งผลต่อการพัฒนาและฟ้ืนฟูป่าเสม็ด

ขาวและกระจูด 4. สรุปถอดบทเรียน 5.

 รายงานผลการศึกษา

เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย) 

จ านวน 50 คน 1) เครือข่าย

อนุรักษ์ป่าเสม็ดขาวและกระจูด

จ านวน 5 เครือข่าย 2) ภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน เยาวชนและ ประชาชน 

จ านวน 30 คน 3) บุคลากรศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

นราธิวาส จ านวน 20 คน

                   -                    9,000                 44,500                    -                   53,500 ย.5 ศว.นราธิวาส

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม 121,600       194,800         576,600         64,000         957,000          
1 โครงการส่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

และส่ิงแวดล้อมของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษานครพนม

1. จัดประชุมก าหนดกรอบแนวทาง

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2. 

ด าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 3.ประชุม

สรุปผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา 4. ประชุม

เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาแนวทาง

ทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

1) ผู้บริหาร ครู บุคลากร ศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

นครพนม จ านวน 41 คน

                   -                         -                 170,000                    -                 170,000 ย.3 ศว.นครพนม
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

2 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ด้วยส่ือมัลติมีเดีย Online Digital

 Science Learning

1. จัดประชุม อบรม สัมมนาถ่ายทอด

ความรู้เร่ืองการพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยส่ือ

มัลติมีเดีย 2. กิจกรรมบูรณาการแนว

ทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยส่ือมัลติมีเดีย 

2.1 กิจกรรมผลิตส่ือมัลติมีเดีย 2.2 

กิจกรรมขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยส่ือมัลติมีเดีย

เป้าหมาย (Output) 1) ผู้บริหาร 

ครู บุคลากร จ านวน 15 คน 2) 

นักศึกษา กศน. จ านวน 100 คน 

3) นักเรียนในระบบ จ านวน 100 

คน

             37,400                 62,600                       -                      -                 100,000 ย.3 ศว.นครพนม

3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วย

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ Science 

Contest and Science Show

1 กิจกรรมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ 1.1 กิจกรรมการประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา

 กศน. 1.2 กิจกรรมการประกวด

โครงงานวิทยาสาสตร์พัฒนานวัตกรรม

ด้านส่ิงแวดล้อม ประเภทการจัดการ

ขยะมูลฝอย ส าหรับนักศึกษา กศน. 2.

 กิจกรรมการประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show)

1) ส านักงาน กศน. จังหวัด ส่งผล

งานโครงงานวิทยาศาสตร์ เข้า

ประกวด จ านวน 20 ผลงาน 2) 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาส่งผลงานเข้า

ประกวด จ านวน 20 ทีม 3) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 200 คน

                   -                         -                 387,000                    -                 387,000 ย.3 ศว.นครพนม
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

4 โครงการวิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 

“แปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์”

1. จัดประชุม อบรม สัมนาถ่ายทอด

ความรู้เร่ืองแปลงชีวมวลสู่พลังงาน

และไบโอชาร์ 2. กิจกรรมบูรณาการ 

“แนวทางการพัฒนาพลังงานสะอาด

ด้านการเกษตรแปลงชีวมวลสู่พลังงาน

และไบโอชาร์ 2.1 กิจกรรมผลิตถ่านไบ

โอชาร์ 2.2 กิจกรรมแปลงชีวมวลสู่

พลังงานและไบโอชาร์ 2.3กิจกรรม

แปลงสาธิตการเกษตร “แปลงชีวมวล

สู่พลังงานและไบโอชาร์” 3.กิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนาสร้างภาคีเครือข่าย 

"แปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์”

อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

1) ผู้บริหาร ครู บุคลากร จ านวน 

10 คน 2) นักศึกษานอกระบบ 

จ านวน 50 คน 3) ประชาชน 

เกษตรกร จ านวน 150 คน

             84,200               132,200                 19,600              64,000               300,000 ย.5 ศว.นครพนม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก -             470,000         422,000         65,000         957,000          
1 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ

2564

จัดอบรมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก

จ านวนบุคลากร 22 คน                    -                   50,000                 50,000              50,000               150,000 ย.4 ศว.พิษณุโลก
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

2 โครงการสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ, เสวนา

วิชาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ในการจัดกิจกรรม และจัดท าแบบ

ส ารวจข้อมูล ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาคีเครือข่าย

ผู้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายใน

พ้ืนท่ีให้บริการ 4 จังหวัด (จังหวัด

พิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัด

อุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์) 

จ านวน 50 คน

                   -                   20,000                 15,000              15,000                 50,000 ย.3 ศว.พิษณุโลก

3 โครงการบริการวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 

2564

- จัดหาและติดต้ังคอมพิวเตอร์แม่ข่าย -

 ออกแบบ และจัดท าส่ือเอกสาร

เผยแพร่ความรู้ - ด าเนินการเผยแพร่

ข้อมูลด้วยระบบออนไลน์

นักเรียน นักศึกษา ท้ังในและนอก

ระบบ ครู บุคลากรทางการศึกษา

 และประชาชนท่ัวไป จ านวน 

1,000 คน

                   -                   50,000                 30,000                    -                   80,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.พิษณุโลก

4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก 2564

1.จัดหานิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ท่ัวไปและปรับปรุงภูมิทัศน์

 2.จัดท าส่ือ คู่มือกิจกรรมนิทรรศการ

ครู นักเรียน นักศึกษาท้ังในและ

นอกระบบ ประชาชนท่ัวไป จัำนวน

 8,000 คน

                   -                 200,000               127,000                    -                 327,000 ย.3 ศว.พิษณุโลก

5 โครงการ รุกถึงท่ี ลุยถึงถ่ิน เปิดโลก

วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก

จัดกิจกรรม โครงการเปิดโลก

วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ (รุกถึงท่ี 

ลุยถึงถ่ิน) ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน ส่ือ 

ชุดฝึก อุปกรณ์การเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 

ท้ังในระบบและนอกระบบ และ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 3,000 คน

                   -                 100,000                 50,000                    -                 150,000 ย.3 ศว.พิษณุโลก
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

6 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านการประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 

ส่ิงแวดล้อม นักศึกษา กศน. ประจ าปี

งบประมาณ 2564

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์

 ส าหรับนักศึกษา กศน. ประจ าปี

งบประมาณ 2564

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 

คน 2.ผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกใน

ระดับพ้ืนท่ี รางวัลชนะเลิศ จ านวน

 1 ผลงาน เพ่ือเข้าร่วมประกวด

ระดับประเทศ

                   -                         -                   50,000                    -                   50,000 ย.3 ศว.พิษณุโลก

7 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา 

กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2564

- จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ดังน้ี - 

จัดการแข่งขันประกวด โครงงาน

วิทยาศาสตร์ในระดับพ้ืนท่ี - เข้าร่วม

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ใน

ระดับประเทศ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 

คน 2. ผลงานท่ีผ่านการคัดเลือก

ในระดับพ้ืนท่ี รางวัลชนะเลิศ 

จ านวน 1 ผลงาน เพ่ือเข้าร่วม

ประกวดระดับประเทศ

                   -                         -                   50,000                    -                   50,000 ย.3 ศว.พิษณุโลก

8 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 

2564

กิจกรรมส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์

ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านกายภาพ ด้านสุข

ภาวะ และเทคโนโลยี

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 

ท้ังในระบบและนอกระบบ และ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 100 คน

                   -                   50,000                 50,000                    -                 100,000 ย.4 ศว.พิษณุโลก
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาปัตตานี 35,460         422,060         474,480         25,000         957,000          
1 โครงการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.จัดกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

สู่การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ี

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 2.กิจกรรม walk 

rally เรียรนรู้วิทยาศาสตร์วิถีชีวิตและ

ส่ิงแวดล้อม 3.มหกรรมวิทยาศาสตร์ 

โครงงาน นวัตกรรม และ

ความสามารถทา งวิทยาศาสตร์ 4.การ

สร้างการรับรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 5.

โครงการพัฒนาบุคลกร

1) ครู นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 15,420 

คน 2) บุคลากรผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

จ านวน 17 คน

             35,460               422,060               474,480              25,000               957,000 ย.1 ศว.ปัตตานี

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 738,640       2,437,750       1,977,870       845,740       6,000,000       

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย 60,000         255,000         235,000         50,000         600,000          
1 โครงการอบรมศาสตร์พระราชา และโครงการ

พระราชด าริ เพ่ือสร้างแกนน าขยายผลเกษตร

ธรรมชาติและศิลปาชีพสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนเชียงราย จึงได้

ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมศาสตร์

พระราชา และโครงการพระราชด าริ 

เพ่ือสร้างแกนน าขยายผลเกษตร

ธรรมชาติและศิลปาชีพสู่การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน เพ่ืออบรมและเสริมสร้างความรู้

 ความเข้าใจและวางแผนการท างาน

ร่วมกันในการขยายผลเชิงรุกด้าน

เกษตรธรรมชาติ และก าหนดกรอบ

แนวทางนโยบายในการท างานร่วมกัน

ด้านการขยายผลเชิงรุกด้านเกษตร

ธรรมชาติ และการจัดกิจกรรม

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ

บุคลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 100 คน 

เขตพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ประกอบด้วย เชียงราย 

พะเยา เชียงใหม่ น่าน แพร่ ล าพูน

 ล าปาง แม่ฮ่องสอน

                   -                   75,000                 75,000                    -                 150,000 ย.1 ศฝช.เชียงราย
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2564

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนเชียงราย จึงจัดท า

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการปฏิบัติงานใน

สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

2564 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการ

พัฒนาองค์ความรู้หลากหลายด้าน

น าไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนท่ีมีความสอดคล้องกัน จึงจะท าให้

เกิดการพัฒนาท่ีมีคุณภาพน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มี

สภาพความเป็นอยู่ท่ีดีย่ิงข้ึน

บุคลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป 120 คน 

พ้ืนท่ี 4 จังหวัด เชียงราย 

พะเยา เฃียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

             40,000                 45,000                 25,000              20,000               130,000 ย.1 ศฝช.เชียงราย
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนเชียงราย จึงจัด

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรใน

การจัดท าแผนงานและการรายงานผล

การด าเนินงาน พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพของสถานศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานของส านักงานกศน.และ

รองรับการประเมินจากต้นสังกัดและ

ประเมินภายนอกสังกัด(สมศ) และการ

นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมใน

พ้ืนท่ีบริเวณชายแดน ค าปรึกษา

เสนอแนะและร่วมแก้ปัญหาท่ีเกิดจาก

การด าเนินกิจกรรม สร้างขวัญและ

ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดท้ัง

พัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพี

บุคลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป 2120 คน 

ในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด เช่น เชียงราย

พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ

เครือข่าย

             10,000               100,000               100,000              20,000               230,000 ย.3 ศฝช.เชียงราย

4 โครงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนเชียงราย จึงจัดท า

โครงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้

ด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ เพ่ือพัฒนาคลังส่ือ หลักสูตร 

และการพัฒนาอาชีพและ เพ่ือร่วม

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล ในการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

บุคลากรการศึกษาและประชาชน

ท่ัวไป 42 คน

                   -                   15,000                 15,000                    -                   30,000 ย.2 ศฝช.เชียงราย
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

5 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดเชียงราย จึงได้จัดท า

โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์

ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ ข้ึน

 เพ่ือการประชาสัมพันธ์ การจัด

กิจกรรมของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนฯ เพ่ือ

เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งาน

การจัดกิจกรรมการศึกษาทางด้าน

เกษตรธรรมชาติตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นอีกหน่ึงภารกิจ

ท่ีมีความส าคัญในการขับเคล่ือนงาน

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นท่ี

ยอมรับของประชาชนท่ัวไป จึงจะท า

ให้การจัดการศึกษามีคุณภาพอย่าง

แท้จริง

บุคลากรทางการศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป 1,750 คน เขต

พ้ืนรับผิดชอบ 4 จังหวัด และ

เครือข่าย ประกอบด้วย เชียงราย

 พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

และ ศฝก.วัดญาณ จ.ชลบุรี

             10,000                 20,000                 20,000              10,000                 60,000 ย.1 ศฝช.เชียงราย
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร -             200,000         280,000         120,000       600,000          
1 โครงการจัดนิทรรศการอาชีพและสาธิตอาชีพ -จัดนิทรรศการด้านอาชีพและออก

บริการประชาชนด้านอาชีพในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ

-ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนและ

พ้ืนท่ีท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา 

จ านวน 1000 คน

                   -                   20,000                 20,000              20,000                 60,000 ด้านการพัฒนา

และเสริมสร้าง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

ศฝช.ชุมพร

2 โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้นวัตรกรรม 

ส่ือองค์ความรู้ สาธิต ทดลอง วิจัย

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-เพ่ือพัฒนาฐานการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

 ศฝช.ชุมพรให้เป็นศูนย์สาธิต ทดลอง

เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง -เพ่ือสร้างส่ือ/องค์

ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้

-จ านวนฐานการเรียนรู้ จ านวน 10

 ฐาน มีส่ือและองค์ความรู้ นวัตร

กรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

                   -                   40,000                 40,000              40,000               120,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.ชุมพร

3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างแกนน าขยาย

ผลเกษตรธรรมชาติตามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือระหว่างส านักงาน กศน.กับมูลนิธิ MOA

-อบรมเรียนรู้เชิงปฎิบัติการ -แกนน าด้านเกษตรธรรมชาติ 

ประกอบด้วย ผู้บริหาร กศน.

อ าเภอ ครู กศน.ต าบลบุคลากร 

ศฝช.ชุมพร และผู้เก่ียวข้อง 

จ านวน 50 คน

                   -                         -                 130,000                    -                 130,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.ชุมพร

4 โครงการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีโครงการ

พระราชด าริ

1.การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.

จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการ

พระราชด าริ

นักเรียน ผู้ปกครองและครู

โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 

จ านวน 5 โรง

                   -                   30,000                 20,000                    -                   50,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.ชุมพร

5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฎิบัติงาน

-อบรม สัมมนา -ศึกษาดูงาน -ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ศฝช.ชุมพรจ านวน 30 คน

                   -                 100,000                 60,000              50,000               210,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.ชุมพร

6 โครงการนิเทศ ติดตามและรายงานผล

การด าเนินการจัดกิจกรรม

-การนิเทศ ติดตาม -การรายงานผล ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ศฝช.ชุมพร จ านวน 5 คน

                   -                   10,000                 10,000              10,000                 30,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.ชุมพร
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี 150,000       150,000         150,000         150,000       600,000          
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

1.โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร

ด้านการจัดท าส่ือการสอนออนไลน์

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติด้านการวิจัย

 (Action Research) และการเขียน

รายงานการวิจัย

3.โครงการอบรมการเขียนหลักสูตร

ด้านอาชีพเพ่ือพัฒนางาน กศน.

4.โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านอาชีพ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.โครงการอบรมเพ่ือขยายผลแกนน า

ด้านเกษตรธรรมชาติสู่ความย่ังยืน

6.โครงการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ี

โครงการพระราชด าริ

7.โครงการอบรมแลกเปล่ียนการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการด าเนินงาน กศน.

8.การบริหารจัดการ

นิเทศ ติดตามและรายงานผลการ

ด าเนินการจัดกิจกรรม

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ของ ศฝช.ปัตตานี  

จ านวน 30 คน

 2) โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน

   จ านวน 16 โรง

 3) ฐานเรียนรู้ด้านอาชีพตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 จ านวน 10 ฐาน

 4) แกนน าด้านเกษตรธรรมชาติ

จ านวน 33 คน

           150,000               150,000               150,000            150,000               600,000 ศฝช.ปัตตานี
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร 108,750       273,750         108,750         108,750       600,000          
1 โครงการพัฒนาฐานเรียนรู้เพ่ือการสาธิต 

ทดลองและวิจัยทางการเกษตร ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2564

พัฒนาปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ของ ศฝช.

มุกดาหาร จ านวน 8 ฐานการเรียนรู้

-ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนและ

พ้ืนท่ีท่ัวไป -นักเรียน นักศึกษา 

จ านวน 2000 คน

             25,000                 25,000                 25,000              25,000               100,000 ย.3 ศฝช.มุกดาหาร

2 โครงการอบรมขยายผลเกษตรธรรมชาติ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ - บุคลากร ส านักงาน กศน.

จังหวัด/กศน.อ าเภอในเขตบริการ

 11 จังหวัด คือ จังหวัดเลย 

หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี

 บึงกาฬ กาฬสินธ์ุ สกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ

 และ ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย

จังหวัดละ 2 อ าเภอๆ 3 คน และ

เจ้าผู้รับผิดชอบ 2 คน รวมท้ังส้ิน 

68 คน

                   -                 150,000                       -                      -                 150,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.มุกดาหาร

3 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1.ประชุม -คณะกรรมการสถานศึกษา 

จ านวน 9 คน -ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ศฝช.มุกดาหาร 

จ านวน 22 คน รวม 31 คน

                   -                   15,000                       -                      -                   15,000 ย.3 ศฝช.มุกดาหาร

4 โครงการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีโครงการ

ในพระราชด าริและพ้ืนท่ีชายแดน

1. ฝึกอาชีพ/ฝึกทักษะอาชีพ ให้แก่

ประชาชนและนักเรียนในพ้ืนท่ี

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 

จ านวน 12 แห่ง

             12,500                 12,500                 12,500              12,500                 50,000 ถารกิจต่อเน่ือง ศฝช.มุกดาหาร
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ศฝช.มุกดาหาร ประจ าปี 2564

พัฒนาบุคลากร -ด้านคุณธรรม

จริยธรรม -การศึกษาต่อเน่ือง -การ

จัดท าแผนปฏิบัติการ -การจัดท าวิจัย -

งานประกันคุณภาพการศึกษา -อบรม/

เดินทางไปราชการกลุ่มศูนย์

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ศฝช.มุกดาหาร 39 คน

             57,500                 57,500                 57,500              57,500               230,000 ย.3 ศฝช.มุกดาหาร

6 โครงการนิเทศ ติดตามและรายงานผล

การด าเนินการจัดกิจกรรม

นิเทศติดตามผลผลการด าเนินงานใน

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ศฝช.มุกดาหาร จ านวน 5 คน

             13,750                 13,750                 13,750              13,750                 55,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.มุกดาหาร

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว 47,890         218,500         205,320         128,290       600,000          
1 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้

ด้านการประกอบาชีพ

1. ประชุมคณะครู 2. จัดท าโครงการ 

3. แต่งต้ังคณะท างาน 4. ด าเนินงาน

ตามโครงการ 5. ประเมินโครงการ 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนิน

โครงการ

ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว 

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และ

จังหวัดใกล้เคียง จ านวน 1,000 คน

                   -                   50,040                  9,980                9,980                 70,000 ภารกิจต่อเน่ือง 

ด้านการจัด

การศึกษาและ

การเรียนรู้

ศฝช.สระแก้ว

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ 1. ประชุมคณะครู 2. จัดท าโครงการ 

3. แต่งต้ังคณะท างาน 4. ด าเนินงาน

ตามโครงการ 5. ประเมินโครงการ 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนิน

โครงการ

ข้าราชการครู พนักงานราชการ 

และบุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ของ

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร

ไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว 50 

คน

             47,890                 68,460                 15,340              68,310               200,000 ย.3 ศฝช.สระแก้ว
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

3 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน

1. ประชุมคณะครู 2. จัดท าโครงการ

3. แต่งต้ังคณะท างาน 4. ด าเนินงาน

ตามโครงการ กิจกรรมการอบรมและ

ให้ความรู้ กิจกรรมระดมความคิด 

กิจกรรมนันทนาการ 

5. ประเมินโครงการ 6. สรุปและ

รายงานผลการด าเนินโครงการ

ข้าราชการครู พนักงานราชการ 

และบุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ของ

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร

ไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว 50 

คน

                   -                 100,000                 80,000              50,000               230,000 ย.3 ย.6 ศฝช.สระแก้ว

4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างแกนน าขยาย

ผลศาสตร์พระราชา

1.จัดท าแนวทางการด าเนินงาน

โครงการฯ 2.ช้ีแจงสร้างความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับการด าเนินโครงการฯ 3.

ด าเนินการอบรม 4.นิเทศ ก ากับ 

ติดตามประเมินผล และรายงานผลการ

ด าเนินโครงการฯ

บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัด

สระแก้ว,จังหวัดจันทบุรี จังหวัด

ตราด จังหวัดระยอง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดนครนายก และบุคลากร 

ศฝช.สระแก้ว 

70 คน

                   -                         -                 100,000                    -                 100,000 ย.3 ศฝช.สระแก้ว
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ -             380,000         210,000         10,000         600,000          
1 โครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพ่ือสร้าง

แกนน าขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนา

อย่างย่ังยืน ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง

ส านักงาน กศน. มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และ MOA

 International ปีงบประมาณ 2564

1. ประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

เร่ือง - แนวทางการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย - การเรียนรู้เกษตร

ธรรมชาติแบบบูรณาการโดยวิธี

ผสมผสาน - การแบ่งกลุ่มเวียนฐานการ

เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ -การจัดท า

แผนปฏิบัติการขยายผลเกษตร

ธรรมชาติของแต่ละสถานศึกษา -การ

น าเสนอแผนการขยายผล เกษตร

ธรรมชาติ 2. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3.

ท าสอบหลังเรียน 4. สอบถามความพึง

พอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 5. นิเทศ 

ก ากับ ติดตามประเมินผล สรุปและ

รายงานผลการด าเนินโครงการ

บุคลากรในสังกัด ส านักงาน 

กศน.ท่ีเป็นพ้ืนท่ีขยายผลเกษตร

ธรรมชาติในความรับผิดชอบ 

ศฝช.สุรินทร์ท้ัง 9 จังหวัดๆจ านวน

 63 คนประกอบด้วย -สุรินทร์ -

บุรีรัมย์ -ศรีสะเกษ -นครราชสีมา

 -มหาสารคาม -อุบลราชธานี -

ร้อยเอ็ด -ชัยภูมิ -ยโสธร

                   -                 120,000                       -                      -                 120,000 ย.5 ศฝช.สุรินทร์

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ

 ประจ าปีงบประมาณ 2564

-ประชุมประสานแผนและการสรุป

รายงานผลการด าเนินงาน - พัฒนา

ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา -

 การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม -

พัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ 

พอเพียงในสถานศึกษา - ประเมินผล -

 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ครูอาสาสมัคร ครูปวช 

นักวิชาการ จ านวน 45 คน

                   -                 100,000               100,000                    -                 200,000 ย.3 ศฝช.สุรินทร์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

3 โครงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ

 ประจ าปีงบประมาณ 2564

1.กิจกรรมด าเนินการพัฒนา ส่ือ

หลักสูตรการศึกษาและอาชีพ 2.

พัฒนาครูและบุคลากร กศน.ในการใช้

เทคโนโลยี เพ่ือการจัดการเรียนการ

สอน 3.จัดท าส่ือหลักสูตรหน่ึงครู หน่ึง

อาชีพ ในระบบดิจิทัล และเผยแพร่ 4.

ติดตามประเมินผล 5.สรุป รายงานผล

การด าเนินงาน

บุคลากรของ ศฝช.สุรินทร์ จ านวน

 45 คน ผู้บริหาร/ข้าราชการ 4 

คน ครูอาสาสมัคร 36 คน ครูปวช

 1 คน นักวิชาการ 4 คน

                   -                   50,000                       -                      -                   50,000 ย.3 ศฝช.สุรินทร์

4 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

1.ประชุมช้ีแจงบุคลากรผู้ท่ีเก่ียวข้อง 2.

กิจกรรมงานนิทรรศการ 3.กิจกรรมงาน

เครือข่าย 4. ให้บริการแก่ผู้มาใช้รับ

บริการ 5.ติดตามประเมินผลและสรุปผล

ผู้รับบริการ ประชาชนท่ัวไป

หน่วยงานเครือข่ายอ่ืน จ านวน 

1500 คน ประชาชนวัยแรงงาน 

ผู้น าชุมชน เกษตรกร ผู้สูงอายุ

                   -                   10,000                 10,000              10,000                 30,000 ย.4 ศฝช.สุรินทร์

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 257



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

1.ประชุม ช้ีแจงวางแผนการด าเนินงาน

 -พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง -พัฒนา

บุคลากรด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ICT) การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาและการบริหารจัดการ( 

e-office) -พัฒนาบุคลากรด้าน

คุณธรรม จริยธรรม -พัฒนาบุคลากร

ด้านบุคลิกภาพของบุคลากร -พัฒนา

บุคลากรด้านการวิจัย สาธิต ทดลอง 

องค์ความรู้ท่ีทันสมัย -พัฒนาบุคลากร

โดยส านัก กศน./กศน.ภาค/กลุ่มศฝช. -

 สรุปประเมินโครงการ/รายงานผล

บุคลากรของ ศฝช.สุรินทร์ จ านวน

 45 คน ผู้บริหาร/ข้าราชการ 4 

คน ครูอาสาสมัคร 36 คน ครูปวช

 1 คน นักวิชาการ 4 คน

                   -                 100,000               100,000                    -                 200,000 ย.3 ศฝช.สุรินทร์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ 150,000       150,000         250,000         50,000         600,000          
1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรธรรมชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

-เสนอขออนุมัติโครงการ -ประชุม

วางแผนการด าเนินงาน -ด าเนินการจัด

กิจกรรมตามแผน -สรุปผลการ

ด าเนินงาน

- ข้าราชการ พนักงานราชการของ

 ศฝช.อุตรดิตถ์ จ านวน 30 คน

                   -                         -                   40,000                    -                   40,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์

2 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

-เสนอขออนุมัติโครงการ -ประชุม

วางแผนการด าเนินงาน -อบรมและ

จัดท าประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา -สรุปผลการด าเนินงาน

1)ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า

 จ านวน 6 คน 2)พนักงานราชการ

 จ านวน 20 คน 3)จ้างเหมา

บริการ (ครู ปวช.) จ านวน 16 คน

             20,000                       -                         -                      -                   20,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์

3 โครงการจัดนิทรรศการงานสัมมนาวิชาการ 

กศน. ในเขตภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 

2564

-เสนอขออนุมัติโครงการ -ประชุม

วางแผนการด าเนินงาน -ด าเนินการจัด

กิจกรรมตามแผน -สรุปผลการ

ด าเนินงาน

-ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,000 

คน

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

4 โครงการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน

และรายงานผล ประจ าปีงบประมาณ 2564

-เสนอขออนุมัติโครงการ -ประชุม

วางแผนการด าเนินงาน -นิเทศการจัด

กิจกรรม -สรุปผลการด าเนินงาน

1)ครูอาสาสมัคร กศน. จ านวน 17

 คน 2)ครู ปวช. จ านวน 7 คน 3)

การนิเทศ 4 คร้ัง ต่อ 

ปีงบประมาณ 4)ข้าราชการครู 5 

คน

                   -                   20,000                       -                20,000                 40,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

5 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างแกนน าขยายผล

เกษตรธรรมชาติ ตามความร่วมมือระหว่าง 

ส านักงาน กศน. กับมูลนิธิเอ็มโอเอ ไทย และ 

MOA International ประจ าปีงบประมาณ 

2564

-เสนอขออนุมัติโครงการ -ประชุม

วางแผนการด าเนินงาน -ด าเนินการจัด

กิจกรรมตามแผน -สรุปผลการ

ด าเนินงาน

- ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา พนักงานราชการ ครู

อาสาฯ ครูกศน. ต าบล ตลอดจน

ข้าราชการ ครู เจ้าหน้าท่ีบุคลากร

ทางการศึกษาของ ส านักงาน 

กศน. นักศึกษา ครู กศน. 

เกษตรกรท่ัวไป ของพ้ืนท่ี

รับผิดชอบด าเนินการ 9 จังหวัด 

คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัด

สุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัด

พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ 

จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด

ก าแพงเพชร จ านวน 75 คน - 

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 425 คน

                   -                         -                 100,000                    -                 100,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท า

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

-เสนอขออนุมัติโครงการ -ประชุม

วางแผนการด าเนินงาน -อบรม

แผนปฏิบัติการ -สรุปผลการด าเนินงาน

1)ครูอาสาสมัคร กศน. จ านวน 17

 คน 2)ครู ปวช. จ านวน 7 คน 3) 

ข้าราชการครู จ านวน 5 คน

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

7 โครงการนิทรรศการ “เศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสตร์แห่งพระราชา สู่การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน”

-เสนอขออนุมัติโครงการ -ประชุม

วางแผนการด าเนินงาน -จัดกิจกรรม -

สรุปผลการด าเนินงาน

-บุคลากรท้ังหมดของ ศฝช.

อุตรดิตถ์ จ านวน 42 คน -

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,000 คน

                   -                   80,000                       -                      -                   80,000 ย.1 ศฝช.อุตรดิตถ์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

8 โครงการพัฒนาบุคลากร“ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการท างานบน Google Dive” 

สู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 

2564

-เสนอขออนุมัติโครงการ -ประชุม

วางแผนการด าเนินงาน -ด าเนินการจัด

กิจกรรม -ตามแผน -สรุปผลการ

ด าเนินงาน

-ข้าราชการ พนักงานราชการ ครู

ประจ ากลุ่ม ปวช. จ านวน 28 คน

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

9 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

-เสนอขออนุมัติโครงการ -ประชุม

วางแผนการด าเนินงาน -กิจกรรม 

ประชุมอบรม ,สัมมนา, ศึกษาดูงาน , 

งาน กศน.เกมส์ -สรุปผลการด าเนินงาน

-บุคลากรท้ังหมดของ ศฝช.

อุตรดิตถ์ จ านวน 42 คน

                   -                         -                   60,000                    -                   60,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์ส่ิงแวดล้อม 

น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

สู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ 2564

-เสนอขออนุมัติโครงการ -ประชุม

วางแผนการด าเนินงาน -ด าเนินงาน

ตามแผน -สรุปผลการด าเนินงาน

-บุคลากรท้ังหมดของ ศฝช.

อุตรดิตถ์ จ านวน 42 คน

           100,000                 50,000                       -                      -                 150,000 ย.1 ศฝช.อุตรดิตถ์

ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" 45,000         410,000         125,000         20,000         600,000          
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างแกนน าขยาย

ผลเกษตรธรรมชาติตามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือฯ

โครงการสร้างแกนน าเกษตรธรรมชาติ 

ตามความร่วมมือระหว่าง ส านักงาน 

กศน.กับมูลนิธิเอ็มโอเอ ไทยและ MOA 

International หลักสูตร 5 วัน

เครือข่าย ส านักงาน กศน.จังหวัด

 10 จังหวัด จ านวน 60 คน

                   -                 100,000                       -                      -                 100,000 ย.1 ศฝส.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน

1.ประชุมเชิงปฏิบัติ/อบรม/สัมมนา 2.

การพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตร

การศึกษาต่อเน่ือง 3.พัฒนาบุคลากร

ด้านการจัดการศึกษาต่อเน่ืองรูปแบบ

ออนไลน์ 4.พัฒนาบุคลากรด้านการ

วิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ จ้างเหมาบริการ จ านวน 

25 คน

             20,000                 60,000                 60,000              20,000               160,000 ย.3 ศฝส.

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ 1.กิจกรรมการพัฒนาฐานเรียนรู้ สาธิต

 ทดลอง 2.กิจกรรมพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 3.กิจกรรม

การนิเทศติดตามผล 4.กิจกรรมบ้าน

พ่อพอเพียง 5.กิจกรรมสถานศึกษางาม

ตาประชาช่ืนใจ 6.กิจกรรมโคกหนองนา

โมเดล 7.กิจกรรมประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ จ้างเหมาบริการ จ านวน 

25 คน

             15,000               180,000                 25,000                    -                 220,000 ย.4 ศฝส.

4 โครงการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้

ด้านอาชีพ

1. จัดท าส่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 2. 

จัด/ส่งเสริมการจัดการศึกษาพ้ืนท่ีตาม

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครู

อาสาสมัคร จ้างเหมาบริการ 

จ านวน 25 คน

                   -                   40,000                 20,000                    -                   60,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝส.

5 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ คาราวานความรู้ด้านอาชีพ 

"รุกถึงท่ี ลุยถึงถ่ิน"

ประชาชนช่วงอายุ 15 - 59 ปี 

จ านวน 2,000 คน

             10,000                 30,000                 20,000                    -                   60,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝส.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 75,000         225,000         192,500         107,500       600,000          

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน

1.พัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตร

การศึกษาต่อเน่ือง/การศึกษาต่อเน่ือง

ออนไลน์ 2.พัฒนาบุคลากรด้านการ

พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

บุคลากรศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรมวัดญาณฯ/ศฝส./

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ

             75,000                       -                   62,500              62,500               200,000 ย.3 ศฝก.วัดญาณฯ

2 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ พัฒนาฐานการเรียนรู้มีชีวิต ฐาน

สมุนไพร ฐานการเพาะกล้า ฐาน

ขยายพันธ์ุพืช

ฐานการเรียนรู้ จ านวน 3 ฐาน                    -                         -                   20,000              22,000                 42,000 12 ภารกิจเร่งด่วน ศฝก.วัดญาณฯ

3 โครงการพัฒนาส่ือสังคมออนไลน์

เพ่ือการจัดการศึกษา

ฝึกอบรมบุคลากรจัดท าส่ือสังคม

ออนไลน์เก่ียวกับเกษตรธรรมชาติหรือ

การแปรรูป

- วิทยากร จ านวน 1 คน - 

บุคลากร ศฝก. จ านวน 12 คน - 

วิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองและ

เกษตรธรรมชาติของ ศฝก.จ านวน

 15 คน

                   -                         -                   23,000              23,000                 46,000 12 ภารกิจเร่งด่วน ศฝก.วัดญาณฯ

4 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้เก่ียวกับเห็ด 1.ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรม

 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. บุคลากรของศฝก.ท่ีเป็นผู้รู้

เก่ียวกับเห็ด จ านวน 5 คน 

2. ผู้รู้เก่ียวกับเห็ด จ านวน 5 คน 

3. ผู้รับผิดชอบและเก่ียวข้องกับ

โครงการ จ านวน 5 คน

                   -                         -                   20,000                    -                   20,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝก.วัดญาณฯ

5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยเกษตร

ธรรมชาติ

พัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัยเกษตร

ธรรมชาติ

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา จ านวน 12 คน วิทยากร 

จ านวน 1 คน

                   -                         -                    5,000                    -                     5,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝก.วัดญาณฯ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

6 โครงการมหกรรมเกษตรธรรมชาติ 

คร้ังท่ี 22 ประจ าปี 2564

1. การจัดนิทรรศการ 2. การเสวนา

วิชาการ 3. การน าเสนอผลงานวิจัย 4.

 การออกร้านจ าหน่ายสินค้า 5. การ

ประกวดผลผลิตทางการเกษตร 6. 

กิจกรรม 1 ช่ัวโมง 1 อาชีพ

บุคลากร กศน.ภาคีเครือข่ายและ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 25,000 

คน

                   -                 225,000                       -                      -                 225,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝก.วัดญาณฯ

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรเกษตรธรรมชาติ 1.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 

ระยะท่ี 1 2.ประชุมปฏิบัติการระยะท่ี 2

 สรุปผลการใช้หลักสูตร

1. บุคลากรของ ศฝช.และศฝก.ท่ี

รับผิดชอบการฝึกอบรมเกษตร

ธรรมชาติให้แก่ประชาชน จ านวน

 29 คน 2.ผู้แทนผู้ผ่านการ

ฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติ

 จ านวน 10 คน 3.บุคลากรของ 

ศฝก.วัดญาณ ฯ ผู้ร่วมจัด

โครงการฯ จ านวน 11 คน

                   -                         -                   62,000                    -                   62,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝก.วัดญาณฯ

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์        102,000          175,500          221,300        101,200           600,000 
1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ

ส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 2. 

ประสานผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม

 3. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติและ

แต่งต้ังคณะท างาน 4. ประชุมเตรียม

ความพร้อมในการจัดกิจกรรม 5.

ด าเนินการจัดกิจกรรม 6. สรุปผล 

รายงานผล การจัดกิจกรรม

บุคลากร วิทยากร ผู้เรียน 

ศูนย์วงเดือน อาคสุรทัณฑ์ 

และประชาชนท่ัวไป

                   -                         -                   40,000                    -                   40,000 ย.1 ศวอ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

2 โครงการ 2 เมษา วันคล้ายวันคล้ายวันพระราช

สมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

และวันอนุรักษืมรดกไทย

1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 2. 

ประสานผู้ท่ีเก่ียวข้องในการจัดกิจกรรม

 3. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติและ

แต่งต้ังคณะท างาน 4. ประชุมเตรียม

ความพร้อมในการจัดกิจกรรม 5.

ด าเนินการจัดกิจกรรม 6. สรุปผล 

รายงานผล การจัดกิจกรรม

บุคลากร วิทยากร ผู้เรียน หัวหน้า

ส่วนรารชการ และประชาชนท่ัวไป

 จ านวน 200 คน

                   -                   26,000                       -                      -                   26,000 ย.1 ศวอ.

3 โครงการ Open House เปิดบ้านวิชาชีพ

เพ่ือส่งเสริมการ้รียนรู้

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงานการจัด

โครงการและแต่งต้ังคณะท างาน 2.

จัดท าโครงการเสนอ/อนุมัติ 3.

ด าเนินการจัดโครงการตามท่ีได้วางแผน

ไว้ 4.สรุปผลและรายงานผลการ

ด าเนินงาน

ประชาชนและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วม

กิจกรรม / จ านวน 300 คน

                   -                         -                         -                30,000                 30,000 ย.2 ศวอ.

4 โครงการรับเสด็จสมเด็จเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงานการจัด

โครงการและแต่งต้ังคณะท างาน 2.

จัดท าโครงการ เสนอ/อนุมัติ 3.

ด าเนินการจัดโครงการตามท่ีได้วางแผน

ไว้ 4.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

บุคลากรศูนย์ วงเดือน อาคมสุร

ทัณฑ์ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 

30 คน

                   -                   20,000                       -                      -                   20,000 ย.1 ศวอ.

5 โครงการน าเสนอผลงานวิชาการ กศน.

ในเขตภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงานการจัด

โครงการและแต่งต้ังคณะท างาน 2.

จัดท าโครงการ เสนอ/อนุมัติ 3.

ด าเนินการจัดโครงการตามท่ีได้วางแผน

ไว้ 4.สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

บุคลากรศูนย์ วงเดือน อาคมสุร

ทัณฑ์ และผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 

200 คน

                   -                         -                   40,000                    -                   40,000 ย.3 ศวอ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

6 โครงการการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ

ระยะส้ัน

1.ประชุมวางแผนและแต่งต้ัง

คณะท างาน จัดท าโครงการเพ่ือเสนอ

จอรับการอนุมัติ 2. ประสานผู้ท่ี

เก่ียวข้อง 3. ด าเนินการจัดโครงการ

ตามแผนท่ีได้วางไว้ 4.การสรุปผลและ

รายงานผลและการด าเนินโครงการ

หลักสูตร 20 หลักสูตร                    -                         -                   10,000                    -                   10,000 ย.3 ศวอ.

7 โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรผู้สอน 

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานการ

จัดโครงการและแต่งต้ังคณะท างาน 2.

จัดท าโครงการ เสนอ/อนุมัติ 3.

ด าเนินการจัดโครงการตามแผนท่ีได้วาง

ไว้ 4. สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงาน

วิทยากรผู้สอนวิชาชีพ

ศูนย์วงเดือน อาคมสรุทัณฑ์

                   -                         -                    8,500                    -                     8,500 ย.3 ศวอ.

8 โครงการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน

การด าเนินงานของศูนย์วงเดือน 

อาคมสุรทัณฑ์ และคณะกรรมการ

สถานศึกษา

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงานการจัด

โครงการ 2.จัดท าโครงการ เสนอ/

อนุมัติ 3.ประสานงานผู้เก่ียวข้องเข้า

ร่วมประชุม 4.ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานฯ 5.สรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

คณะกรรมการขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานของศูนย์วงเดือน 

อาคมสุรทัณฑ์ และ

คณะกรรมการสถานศึกษา และ

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 60 คน

             10,000                       -                         -                10,000                 20,000 ย.3 ศวอ.

9 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ของแหล่งเรียนรู้ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงานการจัด

โครงการ 2.จัดท าโครงการ เสนอ/

อนุมัติ 3..ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม

แผนท่ีได้วางไว้ 4. สรุปและรายงานผล

การด าเนินงาน

บุคลากร และผุ้มีส่วนเก่ียวข้อง 

จ านวน 50 คน

                   -                    5,500                       -                      -                     5,500 ย.4 ศวอ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ศูนย์วงเดือน อาคมสรุทัณฑ์

1. ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ

 2. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอรับการ

อนุมัติพร้อมท้ังวางแผนกระบวนการ

ท างาน 3. ด าเนินการตามกิจกรรม

โครงการ 4. สรุปผลและ รายงานผล

การจัดด าเนินโครงการ

บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

หน่วยงานภาคีเครือข่าย

             92,000               124,000               122,800              61,200               400,000 ย.6 ศวอ.

สถานศึกษาพิเศษ 229,750       628,180         1,199,220       776,850       2,834,000       

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ฯ 74,750         218,630         379,370         561,250       1,234,000       
1 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจ าปี 2564

อบรมการจัดบูรณาการโดยการเรียนรู้

แบบ Active Learning

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 140 คน

                   -                         -                   60,000                    -                   60,000 ย.3 อวท.

2 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกซ้อม

แผนการหนีไฟ ระงับเหตุเพลิงไหม้

บุคลากร อวท. จ านวน 40 คน                    -                   20,000                       -                      -                   20,000 ย.6 อวท.

3 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

(2 คร้ัง)

ผู้บริหาร บุคลากรอวท.และ

กรรมการสถานศึกษา จ านวน 25

 คน

             17,500                       -                   17,500                    -                   35,000 ย.6 อวท.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

1.ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย, ระบบเครือข่าย

และเว็บไซต์อวท. 2.ปรับปรุงและเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบกล้องวงจรปิด

บุคลากร อวท. จ านวน 83 คน                    -                   40,000                       -                      -                   40,000 ย.6 อวท.

5 โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเปิดบ้านอวท.Waghor 

Open House 2.กิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และส่ิงแวดล้อม

1.ประชาชนท่ัวไปและภาคี

เครือข่ายท่ัวประเทศจ านวน30 

คน 2.เด็ก นักเรียน นักศึกษาท้ัง

ในและนอกระบบ โรงเรียน 

ประชาชนท่ัวไปและภาคีเครือข่าย

ท่ัวประเทศจ านวน3,000 คน

             16,250                 31,250                 16,250              16,250                 80,000 ย.3 อวท.

6 โครงการก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยใจวิทยาศาสตร์ 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ”ก้าวสู่สังคม

ผู้สูงวัยด้วยใจวิทยาศาสตร์”

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 40 คน

                   -                         -                   10,000                    -                   10,000 ย.3 อวท.

7 โครงการหว้ากอร่วมใจ ลดใช้พลังงาน 1. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 

2.จัดท าชุดสาธิตระบบสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย์

1. บุคลากรอวท. จ านวน 12 คน 

2. บุคลากรอวท. นักเรียน 

นักศึกษาท้ังในและนอกระบบ

โรงเรียนและประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 50 คน

                   -                    5,380                 94,620                    -                 100,000 ย.4 อวท.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

8 โครงการกิจกรรมการศึกษา 

ประจ าปี พ.ศ.2564

1.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ส าหรับนักศึกษา กศน.ระดับพ้ืนท่ี 2.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ

ชีวิตและสังคม ระดับพ้ืนท่ี

นักศึกษา กศน ในพ้ืนท่ีจังหวัด

เพรชบุรี ชุมพรและ

ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 500 คน

                   -                         -                 125,000            125,000               250,000 ย.3 อวท.

9 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ.2564

1. กิจกรรมบนเวที /การแสดงของเด็ก

และเยาวชน 2. กิจกรรมเกมต่างๆ 3. 

ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า อาคารดารา

ศาสตร์และอวกาศ และแหล่งเรียนรู้

ภายใน อวท.

เด็ก นักเรียน เยาวชนในและนอก

ระบบโรงเรียน ตลอดจน

ประชาชนท่ัวไป 1 คร้ัง/3,000 คน

                   -                 100,000                       -                      -                 100,000 ย.3 อวท.

10 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ประจ าปี พ.ศ.2564

1.พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและ

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 2.กิจกรรมประกวดแข่งขัน 3.กิจกรรม

แรลล่ี

เด็ก นักเรียน เยาวชน ครูในและ

นอกระบบโรงเรียนตลอดจน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 30000 

คน

                   -                         -                         -              330,000               330,000 ย.3 อวท.

11 โครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา ท้ังในและนอก

ระบบโรงเรียนและประชาชน 

2,000 คน

             10,000                 20,000                 20,000                    -                   50,000 ย.3 อวท.

12 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากร อวท. จ านวน 64 คน                    -                         -                   30,000                    -                   30,000 ย.2 อวท.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

13 โครงการเสริมสร้างการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมวันส าคัญทางส่ิงแวดล้อม - วัน

ส่ิงแวดล้อมไทย - วันพ้ืนท่ีชุ่มน้ าโลก - 

วันส่ิงแวดล้อมโลก - วันทะเลโลก

- เด็ก เยาวชนในระบบและนอก

ระบบโรงเรียน ตลอดจน

ประชาชนท่ัวไป - คณะผู้จัด

กิจกรรม จ านวน 5,000 คน

               1,000                  2,000                  6,000                    -                     9,000 ย.5 อวท.

14 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ

ตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง

อบรมส่งเสริมการจัดการขยะ

ตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 61 แห่ง

             30,000                       -                         -                      -                   30,000 ย.5 อวท.

15 โครงการค่ายหลวงหว้ากอ รุ่นท่ี 3 จัดกิจกรรมค่ายหลวงหว้ากอรุ่นท่ี 3  - นักเรียนระดับประถมศึกษา

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน

 60 คน 

 - ครูควบคุมนักเรียน จ านวน 

30 คน

                   -                         -                         -                90,000                 90,000 ย.2 อวท.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก ฯ 150,000       150,000         150,000         150,000       600,000          
1 โครงการพัฒนาวิชาการด้านการจัดการศึกษา

และฝึกอบรมวิชาชีพศิลปะไทยโบราณช่างสิบ

หมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย

1. จัดการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา

2. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาเครือข่ายจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. กิจกรรมสืบสานงานช่างศิลป์ไทย

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 สยามบรมราชกุมารี

4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิชาชีพช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรม

ไทย

7. กิจกรรมจัดนิทรรศการและเผยแพร่

ศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่และ

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

8. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

และการประชาสัมพันธ์

9. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

10. กิจกรรมนิเทศติดตามผลการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ข้าราชการ พนักงานราชการ และ

เจ้าหน้าท่ี วิทยากรวิชาชีพ  

เครือข่าย ของศูนย์การศึกษานอก

โรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัย

ในวัง) จ านวน  200  คน

           150,000               150,000               150,000            150,000               600,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศกภ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเน่ืองสิรินธร 5,000          259,550         669,850         65,600         1,000,000       
1 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการเดินทาง

ไปต่างประเทศ

1.ประชุมและวางแผนการด าเนินการ 

2.จัดท าและขออนุมัติโครงการ 3.

แต่งต้ังคณะท างาน 4.ประชุม

ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร 5.

ด าเนินการฝึกอบรม 6.สรุปผลการ

ฝึกอบรม 7.รายงานผลการฝึกอบรม

ครู กศน. จ านวน 60 คน                    -                   72,550                 72,550                1,400               146,500 ภารกิจเร่งด่วน

ข้อท่ี 2

สธ.

2 โครงการพัฒนาครู กศน. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

ฝึกอบรม 2. ด าเนินการฝึกอบรม 3. 

ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการฝึกอบรม

 4. รายงานผลการด าเนินงาน

ครู กศน. จ านวน 150 คน                    -                    9,000               176,000                9,800               194,800 ภารกิจเร่งด่วน

ข้อท่ี 2

สธ.

3 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสถาบันการศึกษาและพัฒนา

ต่อเน่ืองสิรินธร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564

1. เก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการ

การพัฒนาของบุคลากร 2. เสนอ

แผนการพัฒนาตนเองจากหน่วยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชน 3. จัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันฯสิ

รินธร 4. เสนอขออนุมัติโครงการ 5. 

ด าเนินการพัฒนา 6. สรุปและรายงาน

ผล

ข้าราชการครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 14 

คน

                   -                   61,350                 61,350              30,000               152,700 ภารกิจเร่งด่วน

ข้อท่ี 2

สธ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

1.ข้ันเตรียมการ 2.ข้ันด าเนินการ 3. 

ข้ันสรุป

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 

และผู้สนใจท่ัวประเทศ จ านวน 

300 คน

                   -                   34,650                 34,650                    -                   69,300 ภารกิจเร่งด่วน

ข้อท่ี 1

สธ.

5 โครงการพัฒนากิจกรรมห้องสมุดประชาชน

“เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library

1. เตรียมโครงการ / วางแผนการจัด

กิจกรรม 2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 3. 

สรุปผลการด าเนินงาน

เด็กเยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 1,500 คน

               5,000                 32,500                 32,500              10,000                 80,000 ภารกิจเร่งด่วน

ข้อท่ี 7

สธ.

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคม

1. จัดประชุมวางแผน จัดท าหลักสูตร 

และเตรียมการพัฒนา 2. ด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการ

และความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายด้วย

เน้ือหาและวิธีการท่ีหลากหลาย 3. 

ประเมินผลและสรุปรายงาน

ประชาชนทุกช่วงวัย จ านวน 150

 คน

                   -                    5,000                 63,700              10,000                 78,700 ภารกิจเร่งด่วน

ข้อท่ี 1

สธ.

7 โครงการวิจัยความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม

หลักสูตรเพ่ือพัฒนาครู กศน. ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

1.ประชุมและวางแผนการด าเนินการ 

2.จัดท าและขออนุมัติโครงการ 3.

แต่งต้ังคณะท างาน 4.ด าเนินการวิจัย 5.

เขียนรายงานการวิจัย 6.น าเสนอ

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย จ านวน 1 เร่ือง                    -                    5,000                 42,000                3,000                 50,000 ภารกิจเร่งด่วน

ข้อท่ี 2

สธ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส

 รวมงบประมาณ
ความ

สอดคล้อง

8 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารส าหรับครู กศน.

1.ประชุมและวางแผนการด าเนินการ 

2.จัดท าและขออนุมัติโครงการ 3.

แต่งต้ังคณะท างาน 4.ประชุม

ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร 5.

ด าเนินการฝึกอบรม 6.สรุปผลการ

ฝึกอบรม 7.รายงานผลการฝึกอบรม 

1.ประชุมและวางแผนการด าเนินการ 

2.จัดท าและขออนุมัติโครงการ 3.

แต่งต้ังคณะท างาน 4.ประชุม

ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร 5.

ด าเนินการฝึกอบรม 6.สรุปผลการ

ฝึกอบรม 7.รายงานผลการฝึกอบรม

ครู กศน. จ านวน 80 คน                    -                   39,500               187,100                1,400               228,000 ภารกิจเร่งด่วน

ข้อท่ี 2

สธ.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 129,691,432   99,112,579  115,697,193  59,122,823  409,134,307  

ส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 389,320         310,320      -              -             699,640        
1 โครงการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1) ผู้บริหารการศึกษา และ

ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 13 

คน 2) ข้าราชการครู และ ครู 

กศน. จ านวน 54 คน 3) วิทยากร

 จ านวน 1 คน 4) ข้าราชการครู 

และ ครู กศน. จ านวน 5 คน

             389,320           310,320                     -                     -               699,640  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

กทม.

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ 610,750         906,890      1,168,350      898,750      3,584,740      
1 โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและประชุมประจ าเดือน

1.ติดตามผลการด าเนินงาน

ประจ าเดือน 2.ประชุมประจ าเดือน 3.

ช้ีแจงนโยบาย

1.ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและ

พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานใน

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

จ านวน 58 คน

              18,750             18,750               18,750             18,750               75,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

2 โครงการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัด

กาฬสินธ์ุ ประจ าปีงบประมาณ 2564

1.แจ้งคระกรรมการ ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2.ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการ กศน.จังหวัดกาฬสิ นธ์ุ 

3.ช้ีแจงนโยบายและจุดเน้นการ

ด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ปีงบประมาณ 2564 4.รายงานการ

ด าเนินโครงการ

1.คณะกรรมการ กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ (ตามค าส่ัง) 2.ผู้บริการ

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

3.เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 50

 คน

              64,000                   -                       -                     -                 64,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ตารางสรุปรายละเอียดกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 (ส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม.)

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

ส าหรับบุคลากรในสังกัด ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1.วางแผนการจัดโครงการ 2.แต่งต้ัง

คณะท างาน/จัดหาวิทยากร/จัดเตรียม

สถานท่ีและวัสดุในการอบรม 3.ด าเนิน

โครงการ 4.วัดผลและประเมินผล

โครงการ และสรุปผลโครงการ

1.ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 2 

คน 2.ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน

 18 คน 3.ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 16

 คน 4.พนักงานราชการจ านวน 

337 คน 5.จ้างเหมาบริการ 

จ านวน 116 คน 6.ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 7 คน

                    -                     -               495,000                   -               495,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

4 โครงการนิเทศการด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี 

งานตรวจสอบภายใน งานพัสดุและสินทรัพย์ 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1.ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการ

นิเทศเก่ียวกับระเบียบท่ีเก่ียวข้องแนว

ปฏิบัติใหม่ๆ 2.จัดท าแผนนิเทศ/นิเทศ

ตามแผน 3.สรุปองค์ความรู้/ซักถาม

1.ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.

อ าเภอ 18 แห่ง 2.เจ้าหน้าท่ี

การเงินและบัญชี 18 อ าเภอ 

จ านวน 36 คน 3.เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

18 อ าเภอ จ านวน 36 คน 4.

เจ้าหน้าสท่ีการเงินและบัญชี 

ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

และบุคลากร ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

                    -               91,640                     -                     -                 91,640  ย.6 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

5 โครงการปรับปรุงสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ 

ให้มีความพร้อมในการใช้งานเพ่ือให้พร้อม

สนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจ 

ของ ส านักงาน กศน.

1. จัดหาพัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือใช้ใน

ส านักงานและวัสดุในการปรับปรุง

สถานท่ี 2.ส ารวจความต้องและจ าเป็น

การใช้วัสดุ และ สถานท่ี ในการจัด

การศึกษาของ กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ              100,000           100,000             100,000           100,000             400,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ พ.ศ.2564

1.มอบนโยยบาย 2.แบ่งกลุ่ม 3.น าเสนอ 1.ผู้บริหาร 2.ข้าราชการ 3.

เจ้าหน้าท่ีแผน 4.บุคลากร

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ

             120,000                   -                       -                     -               120,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

7 โครงการ KSN Report ไตรมาส 1-2 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

1.มอบนโยบาย 2.น าเสนอผลการ

ด าเนินงาน

บุคลากรสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

                    -             150,000                     -                     -               150,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

8 โครงการ KSN Report ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

1.มอบนโยบาย 2.น าเสนอผลการ

ด าเนินงาน

บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธ์ุ

                    -                     -                       -             780,000             780,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

9 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอเน็ต ห้อง

ประชุมบูรพา

1.กศน.อ าเภออัพโหลดไฟล์รายงานผล

การด าเนินงานประจ าเดือน เข้าระบบ

ฐานข้อมูล

นักศึกษา กศน./ บุคลากรสังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ

                    -               50,000                     -                     -                 50,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

10 โครงการจัดท าคู่มือการเรียนรู้

ด้วยระบบ Google classroom

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงานงาน/

เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ/จัดท า

ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 2.จัด

กิจกรรมการอบรม 3.แบ่งกลุ่ม Swot /

 จัดท าคู่มือ/ตรวจสอบความถูกต้อง

1.ผู้บริหาร 18 คน 2.ข้าราชการ

ครู 10 คน 3.ครู กศน.อ าเภอละ 3

 คน 18 แห่ง 54 คน 4.เจ้าหน้าท่ี

ผู้เก่ียวข้อง 8 คน รวม 90 คน

             165,000                   -                       -                     -               165,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

11 โครงการจัดท าหลักสูตรคู่มือการจัดกิจกรรม

เข้าค่ายเยาวชน คนออกกลางคันเพ่ือส่งเสริม

การจัดการเรียนรู้

1.ประชุมวางแผน 2.จัดกิจกรรมอบรม 

3.บรรยายให้ความรู้/แบ่งกลุ่มออกแบบ

วิธีการจัดกิจกรรม/จัดท าคู่มือ/

ตรวจสอบความถูกต้อง

จ านวน 80 คน ผู้บริหาร/

ข้าราชการ/ครู กศน.อ าเภอ/

เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง

                    -             130,000                     -                     -               130,000  ย.4 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

12 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครู ด้านการบริหาร

จัดการการศึกษาต่อเน่ืองรูปแบบใหม่

โดยใช้ C-Smart Program

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 2.

ด าเนินแผนตามโครงการ 3.สรุปผลการ

ด าเนินงาน

จ านวน 187 คน ผู้บริหาร/

ข้าราชการ/ครู กศน.อ าเภอ/

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

              98,000                   -                       -                     -                 98,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการ

จัดการการศึกษาต่อเน่ืองของ ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจ าปีงบประมาณ 2564

1.ส ารวจหลักสูตรการจัดการศึกษา

ต่อเน่ือง 2.ด าเนินการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองทุกรูปแบบ

จ านวน 62 คน ผู้บริหาร/

ข้าราชการ/ครู กศน.อ าเภอ/

เจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้อง

              25,000                   -                       -                     -                 25,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

14 โครงการครู กศน.แกนน า ด้านการจัดค่าย

กระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 2.

ด าเนินตามโครงการจัดในรูปแบบ ค่าย

 2 วัน 1 คืน 3.จัดท าแผนขยายผลของ

การจัดค่าย 4.สรุปผลการด าเนิงานโค

รงการ

จ านวน 70 คน                     -               78,500                     -                     -                 78,500  ย.3 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

15 โครงการมหกรรมวิชาการ กศน.กาฬสินธ์ุ ประจ าปี

งบประมาณ 2564

1.จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน 2.

ด าเนินการตามโครงการ 3.ติดตามและ

ประเมินผลโครงการรายงานเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

ผู้บริการ/ครูและบุคลากร/

นักศึกษา กศน.

                    -                     -               400,000                   -               400,000  ย.1 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

16 โครงการสุดยอด 1 อ าเภอ 1 อาชีพ กศน. ประจ าปี

งบประมาณ 2564

1.ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด

 กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2.จัด

นิทรรศการ/ตลาดนัดอาชีพ กศน.

ต้นแบบ 3. รวบรวมต้นแบบ 1 อ าเภอ 

1 อาชีพ

1 อ าเภอ 1 อาชีพ ต้นแบบ ของ 

สถานศึกษา กศน.อ าเภอ 18 แห่ง

                    -             150,000                     -                     -               150,000  ย.2 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

17 โครงการอบรมการใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้

ห้องสมุดประชาชน

1.อบรมการใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง

เรียนรู้ห้องสมุดประชาชนและแนว

ทางการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชน

1.บรรณารักษ์ข้าราชการ 2.

เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 3.บรรณารักษ์

จ้างเหมา 4.บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

              20,000                   -                       -                     -                 20,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

18 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าเคร่ืองมือ

วัดผลประเมินผลกลางภาคเรียน ประจ าภาคเรียน

1/2564

ผู้เข้าอบรมโครงการร่วมจัดท าต้นฉบับ

เคร่ืองมือวัดผล ประเมินผล

จ านวน 90 คน ผู้บริหาร

สถานศึกษา/ครู กศน.ต าบล/ครู

และบุคลากร/เจ้าหน้าท่ี

                    -             138,000                     -                     -               138,000  ย.1 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

19 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าเคร่ืองมือ

วัดผลประเมินผลปลายภาค 

ภาคเรียน ประจ าภาคเรียน1/2564

ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันจัดท าต้นฉบับ

เคร่ืองมือวัดผลประเมินผลปลายภาค

จ านวน 108 คน ผู้บริหาร/

ข้าราชการ/ครู กศน.อ าเภอ/

เจ้าหน้าท่ี

                    -                     -               154,600                   -               154,600  ย.1 สนง.กศน.

จ.กาฬสินธ์ุ

ส านักงาน กศน.จังหวัดก าแพงเพชร 1,966,290      905,725      2,407,680      -             5,279,695      
1 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

1 ส ารวจความต้องการของประชาชน

และชุมชน จัดล าดับความส าคัญของ

สภาพปัญหาและความต้องการ 2 

จัดเตรียมหลักสูตร แผนการจัดการ

เรียนรู้ 3 จัดกิจกรรมตามแผนจัดการ

เรียนรู้ 4 ติดตามผลการจัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน

การศึกษา 5 สรุปและรายงานผล

ประชาชนช่วงอายุ 15 - 59 ปี 

จ านวน 957 คน

                    -             191,200             191,600                   -               382,800  ย.3 สนง.กศน.

จ.ก าแพงเพชร

2 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมท่ีมีเน้ือหาส าคัญต่างๆ เช่น 

สุขภาพกายและจิต การป้องกันภัยยา

เสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน ค่ายพัฒนาทักษะ

ชีวิต การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การ

ส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ

ประชาชนช่างอายุ 15 - 59 ปี 

3,391 คน

                    -             194,925             195,040                   -               389,965  ย.3 สนง.กศน.

จ.ก าแพงเพชร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบหลักสูตรและ

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณา

การในรูปแบบของการฝึกอบรม การ

เรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การ

จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัด

กิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนัก

ปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนช่วงอายุ 15 - 59 ปี 

จ านวน 2,599 คน

                    -             519,600               52,000                   -               571,600  ย.3 สนง.กศน.

จ.ก าแพงเพชร

4 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัด

กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคง

สภาพการรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะ

การรู้หนังสือให้กับประชาชนเพ่ือเป็น

เคร่ืองในการศึกษาและเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิตของประชาชน

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ จ านวน 55

 คน

              13,750                   -                 16,500                   -                 30,250  ย.3 สนง.กศน.

จ.ก าแพงเพชร

5 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 1.โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

ในต าบล (จัดซ้ือหนังสือพิมพ์/ส่ือ 

ส าหรับ กศน.ต าบล) 2.จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน 2.1 ห้องสมุด

ประชาชน 2.2 บ้านหนังสือชุมชน 2.3 

หน่วยบริการเคล่ือนท่ี (รถโมบาย) 2.4 

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 2.5 

ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด

1 ห้องสมุดประชาชน จ านวน 

5,000 คน 2 บ้านหนังสือชุมชน 

จ านวน 10,000 คน 3 หน่วย

บริการเคล่ือนท่ี (รถโมบาย) 

จ านวน 7,000 คน 4 อาสาสมัคร

ส่งเสริมการอ่าน จ านวน 700 คน 

5 ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาว

ตลาด จ านวน 3,000 คน 6 แหล่ง

เรียนรู้ในระดับต าบล จ านวน 78 

แห่ง

          1,952,540                   -             1,952,540                   -             3,905,080  ย.3 สนง.กศน.

จ.ก าแพงเพชร

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 280



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 2,325,812      4,315,562    4,814,062      3,238,312    14,693,748    

1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

-พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภท 

อาทิ การจัดอบรมการท าส่ือการสอน

ออนไลน์ การจัดท า Infographic 

ส าหรับนักศึกษาแต่ละระดับ เป็นต้น -

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ อาทิ 

การพัฒนานวัตกรรมส่ือการสอน 

อบรมการท าโครงงาน เป็นต้น -

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

-ผู้บริหารสถานศึกษา 26 คน -

ข้าราชการครู 17 คน -ครู

อาสาสมัคร 61 คน -ครู กศน.

ต าบล 305 คน -ครู ศรช. 297 คน

 -ครู ปวช.47 คน -ครูสอนคน

พิการ 9 คน -ครูสอนคนเร่ร่อน 5 

คน รวม 767 คน

 350000           150,000             350,000           285,000             785,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.ขอนแก่น

2 โครงการปลูกจิตส านึกอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา 

สถาบันพระมหากษัตริย์ และขยายผลโครงการจิต

อาสา

-จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย -จัด

อบรมขยายผลโครงการจิดอาสา -จัด

อบรมการสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่

การปฏิบัติ

-ผู้บริหารสถานศึกษา 26 คน -

ข้าราชการครู 17 คน -บุคลากร

ทางการศึกาษาในสังกัด 790 คน 

รวม 833 คน

 235000           995,000             995,000                   -             1,990,000  ย.1 สนง.กศน.

จ.ขอนแก่น

3 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ

เพ่ือการมีงานท า และสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน

-ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน 

รูปแบบกล่ำมสนใจไม่เกิน 30 ช่ัวโมง -

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิขาชีพระยะส้ัน 

31 ช่ัวโมงข้ึนไป -ฝึกอบรมอาชีพ 1 

อ าเภอ 1 อาชีพ

ประชาชนช่วงอายุ 15-50 ปี 

จ านวน 10,945 คน

          2,325,812         2,325,812           2,325,812         2,325,812           9,303,248  ย.2 สนง.กศน.

จ.ขอนแก่น
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการส่งเสริมการน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา

-จัดอบรมการสร้างกระบวนการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ -จัดอบรมการ

ท าแบบทดสอบรายบุคคลให้กับผู้เรียน

-ผู้บริหารสถานศึกษา 26 คน -

ข้าราชการครู 17 คน -บุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัด รวม 833 

คน

 298500                   -               298,500                   -               298,500  ย.3 สนง.กศน.

จ.ขอนแก่น

5 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริม

การรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

-อบรมให้ความรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อม

ในปัจจุบันของชุมชน -อบรมการสร้าง

นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม -

อบรมการบริหารจัดการขยะในชุมชน

-บุคลากรทุกคนในสังกัด -

ประชาชนอายุระหว่าง 15-59 ใน

พ้ืนท่ี รวม 29,900 คน

 497500           497,500             497,500           497,500           1,492,500  ย.4 สนง.กศน.

จ.ขอนแก่น

6 โครงการยกระดับการส่งเสริมภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร

-อบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารในรูปแบบต่างๆ -อบรมการ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร -อบรม

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ด้านอาชีพ การบริการ และการ

ท่องเท่ียว

-บุคลากรในสังกัด ส านักงาน 

กศน.จังหวัดขอนแก่น -นักศึกษา 

กศน. จ านวน 790 คน

 0           217,250             217,250                   -               434,500  ย.3 สนง.กศน.

จ.ขอนแก่น

7 โครงการยกระดับการเพ่ิมอัตราการอ่าน

และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุก

ช่วงวัย -ส่งเสริมการเพ่ิมอัตราของ

อาสาสมัครการอ่าน กศน. -พัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ -การสร้างทักษะการอ่านเพ่ือ

ยกระดับการเรียรู้อย่างย่ังยืน

-บุคลากรในสังกัด -นักศึกษา 

กศน. จ านวน 25,800 คน

 130000           130,000             130,000           130,000             390,000  ย.4 สนง.กศน.

จ.ขอนแก่น
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี -               190,000      -              -             190,000        
1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์และผลิตส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการจัดการเรียนการสอน และประชาสัมพันธ์การ

จัดกิจกรรม ของ กศน. 

ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปพ้ืนฐาน

- ให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล - 

ให้ความรู้และลงมือปฏิบัติพัฒนา

เว็บไซต์ กศน.ต าบล / กศน.อ าเภอ / 

ห้องสมุด - จัดท าบทเรียนออนไลน์

รูปแบบต่างๆ - ลงมือปฏิบัติผลิต ส่ือ 

ในการจัดการเรียนการสอน และ

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ของ 

กศน. โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น 

video editor / Coral video เป็นต้น

ครูและบุคลากร ส านักงาน กศน.

จังหวัดจันทบุรี จ านวน 152 คน

                    -               95,000                     -                     -                 95,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.จันทบุรี

2 โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร ให้กับครู กศน.ส านักงาน กศน.

จังหวัดจันทบุรี

- ให้ความรู้เก่ียวกับทักษะการฟัง การ

พูด การส่ือสารภาษาอังกฤษ - ฝึก

ปฏิบัติการส่ือสารภาษาอังกฤษ - 

เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษท่ี

หลากหลาย น่าสนใจ/ฝึกปฏิบัติสอน

ภาษาอังกฤษ - แลกเปล่ียนเรียนรู้

วิธีการสอน และการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ

ครูและบุคลากร ส านักงาน กศน.

จังหวัดจันทบุรี จ านวน 152 คน

                    -               95,000                     -                     -                 95,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.จันทบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 4,538,340      675,000      1,072,100      -             6,285,440      
1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย

จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้กับ

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา

1.ประชาชนช่วงอายุ 15-59 ปี 

จ านวน 6,514 คน 2. ผู้พิการ 

จ านวน 193 คน

          3,466,240           675,000                     -                     -             4,141,240  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ฉะเชิงเทรา

2 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ(ผู้ไม่รู้หนังสือ) จัดกิจกรรมส าหรับการรู้หนังสือ ให้แก่ 

ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือ

ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือ จ านวน

 240 คน

              66,000                   -                 66,000                   -               132,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ฉะเชิงเทรา

3 โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ 

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

ประชาชนช่วงอายุ 15-59 ปี 

จ านวน 1,282 คน

             256,400                   -               256,400                   -               512,800  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ฉะเชิงเทรา

4 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ชุมชนให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

ประชาชนช่วงอายุ 15-59 ปี 

จ านวน 2,611 คน

             522,000                   -               522,000                   -             1,044,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ฉะเชิงเทรา

5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ านวน 3,960 คน

             227,700                   -               227,700                   -               455,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ฉะเชิงเทรา

(งบรายจ่ายอ่ืน)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 259,000         1,075,000    75,000          75,000        1,484,000      
1 โครงการส่งเสริมการอ่านเคล่ือนท่ี

และการเพ่ิมจ านวนแหล่งการเรียนรู้

บ้านหนังสือชุมชน

1. จัดซ้ือรถมินิโมบาย 2. เพ่ิมจ านวน

แหล่งการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน 

จ านวน 92 แห่ง

1. จัดซ้ือรถมินิโมบาย จ านวน 10

 คัน 2. เพ่ิมจ านวนแหล่งการ

เรียนรู้บ้านหนังสือชุมชน จ านวน 

92 แห่ง

             184,000         1,000,000                     -                     -             1,184,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชลบุรี

2 โครงการจัดการสอนอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวัด

นอก อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

1. ฝึกอบรมให้กัประชาชน จ านวน 3 

วิชา ๆ ละ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. การตัดผม

ชาย หลักสูตร 100 ชม. 1.1 การตัดผม

ชาย (เบ้ืองต้น) หลักสูตร 100 ชม. 1.2

 การตัดผมชาย (ข้ันสูงการออกแบบ

ทรงผม) หลักสูตร 100 ชม. 2. การตัด

ผมชาย - เสริมสวย หลักสูตร 100 ชม.

 2.1 การตัดผมชาย - เสริมสวย 

(เบ้ืองต้น) หลักสูตร 100 ชม. 2.2 การ

ตัดผมชาย - เสริมสวย (ข้ันสูงการ

ออกแบบทรงผม) หลักสูตร 100 ชม. 3.

 การตัดเย็บเส้ือผ้า หลักสูตร 100 ชม. 

3.1 การตัดเย็บเส้ือผ้า การตัดเย็บ

เส้ือผ้า (เบ้ืองต้น) หลักสูต

ประชาชน 180 คน               75,000             75,000               75,000             75,000             300,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.ชลบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท 508,550         1,694,400    695,635        64,000        2,962,585      
1 โครงการ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564

1.การวางแผนด าเนินงาน 2. การ

ด าเนินงานตามแผน -ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม,ประชาธิปไตย,

ส่ิงแวดล้อม,วิสาหกิจชุมชน 3.การ

ติดตามประเมินผล 4.การรายงานผล

และการพัฒนางาน

ประชาชนในจังหวัดชัยนาท 2001

 คน

             100,000           300,000             368,400             32,000             800,400  ย.5 สนง.กศน.

จ.ชัยนาท

2 โครงการ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2564

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ

การใช้กระบวนการกลุ่ม การศึกษาจาก

สภาพจริงการปฏิบัติจริงและการ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 2.จัด

กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไปได้

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 3. นิเทศติดตาม

ผลการด าเนินงาน 4. สรุปประเมินผล

และรายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชนในจังหวัดชัยนาท 1021

 คน

              80,000           124,000             172,400             32,000             408,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยนาท

3 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

1.ส ารวจและข้ึนทะเบียนผู้ไม่รู้หนังสือ

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 2. จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการรู้หนังสือโดยครู กศน.ต าบล

 /ครูอาสาสมัคร กศน./ ครูชาวบ้าน/ 

อาสาสมัครช่วยสอน 3. ประเมินผลการ

เรียน 4. ออกหลักฐานการจบ / มอบ

วุฒิบัตร

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืม

หนังสือ 346 คน

              95,150                   -                 95,150                   -               190,300  ย.3 สนง.กศน.

จ.ชัยนาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ติดตามแผนการด าเนินงานจาก

อ าเภอเป็น รายเดือน 2. ก ากับ ติดตาม

การจัดกิจกรรมตามแผนฯ -การศึกษา

แบบช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ข้ึนไป -

การศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะส้ัน 

กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. -การศึกษา 1

 อ าเภอ 1 อาชีพ 3. ติดตามการ

รายงานความก้าวหน้าในการจัด 

กิจกรรม 

4. ติดตามการรายงานผลหลังจัด

กิจกรรม

ประชาชนในจังหวัดชัยนาท 3272

 คน

             123,000         1,160,000                     -                     -             1,283,000  ย.2 ย.3 สนง.กศน.

จ.ชัยนาท

5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ประจ าปี

 พ.ศ. 2564

1. ติดตามแผนการด าเนินงานจาก

อ าเภอเป็น รายเดือน 2. ก ากับ ติดตาม

การจัดกิจกรรมตามแผนฯ 3. ติดตาม

การรายงานความก้าวหน้าในการจัด 

กิจกรรม 4. ติดตามการรายงานผลหลัง

จัดกิจกรรม

ประชาชนในจังหวัดชัยนาท 2439

 คน

             110,400           110,400               59,685                   -               280,485  ย.3 สนง.กศน.

จ.ชัยนาท
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ 6,737,530      12,595,170  1,639,810      1,900,295    22,872,805    
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. ประชุมคณะท างาน 2. จัดท าส่ือ/

หลักสูตรการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ

 3. จัดการเรียนการสอน 4. นิเทศ 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 5. รายงาน

ผลการด าเนินงาน

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 1161 คน

              79,750             79,750               79,750             79,750             319,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ

2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1. จัดอบรม - ด้านสิทธิและหน้าท่ี - 

ด้านการสร้างจิตสาธารณะ - ด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 2. ศึกษาดูงาน

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 4314 คน

              62,000             62,000               62,000             62,055             248,055  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. จัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2. จัดการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3.

 จัดหาส่ือ หนังสือเรียน 4. จัดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5. นิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ประเมินผล 6. จัดสอบ E-Exam

ประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุระหว่าง 

15 – 59 ปี ภาคเรียนท่ี1/2563

จ านวน 32,596 คน

          5,000,000         8,990,240                     -                     -           13,990,240  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ส าหรับคนพิการ

5.1 จัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานส าหรับคนพิการ 

5.2 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ

ส าหรับคนพิการ 5.3 จัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิตส าหรับคนพิการ

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปผู้

พิการ จ านวน 51 คน

             135,000           135,000             135,000           135,000             540,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัย

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัยของสถานศึกษา

ทุกกิจกรรม

ประชาชน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา

             562,030           562,030             562,030           562,030           2,248,120  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ
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หน่วยงาน
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ความสอดคล้องรวมงบประมาณ
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งบประมาณรายไตรมาส

6 โครงการจัดการศึกษาามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. จัดอบรม 2. ท าบัญชีครัวเรือน ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1140 คน               40,000             40,000               80,000             68,000             228,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ

7 โครงการส่งเสริสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบ

ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบทุก

กิจกรรม

นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา

             313,850           313,850             313,850           313,850           1,255,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ

8 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชน 1. ฝึกอบรม 2. ประชุมสัมมนา 3. 

ประชาคม 4. จิตอาสา

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 3098 คน              154,900           154,900             154,900           154,900             619,600  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ
9 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1. จัดซ้ือครุภัณฑ์ 2. ปรับปรุงซ่อมแซม

 ห้องสมุดประชาชน

1. ครุภัณฑ์ 37 เคร่ือ 2. 

ส่ิงก่อสร้าง 4 แห่ง

                    -           2,007,400                     -                     -             2,007,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ

10 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีด้าน

พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

นิเทศก ากับติดตามผลการด าเนินงาน

ในด้านต่างๆ ได้แก่ - รายงานการรับ - 

จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา - การเบิก - 

จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้

สถานศึกษา - การจัดเก็บเอกสาร

ทางการเงิน - การจัดท าเอกสารการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

1. ผู้บริหาร 18 คน 2. 

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 16 คน 3. 

ข้าราชการครู 23 คน 4. 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กศน.จังหวัด 

7 คน รวมท้ังส้ิน 64 คน

                    -                     -               130,000                   -               130,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ

11 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินของสถานศึกษา

 สอบทานความรู้ความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย

ของทางราชการและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

ของทางราชการและจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด

1.จัดอบรมบรรยายให้คามรู้เก่ียวกับ

ระเบียบการเงินโดยวิทยากรจาก

ส านักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ 2.สอบ

ทานการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณของสถานศึกษา

1.ผอ. กศน.อ าเภอ 16 คน 2.ครู 

กศน.ต าบล 124 คน 3.เจ้าหน้าท่ี

การเงินอ าเภอ 16 คน รวมท้ังสิน 

156 คน

                    -                     -               122,280                   -               122,280  ย.6 สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ
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งบประมาณรายไตรมาส

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน/ภายนอก 

ส านักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ

ปรับปรุง ภูมิทัศน์ท้ังภายในและ

ภายนอก

ส านักงาน กศน. จังหวัด 1 แห่ง                     -             250,000                     -             250,000             500,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ

13 โครงการประชุมสัมมนาสรุปผลการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.บรรยาย ช้ีแจง 2.น าเสนอผลการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา

1.ผู้บริหาร 18 คน 2.เจ้าหน้าท่ี

แผนอ าเภอ 16 คน 3.เจ้าหน้าท่ี

งานการศึกษานอกระบบ 16 คน 

4.เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กศน.

จังหวัด 10 คน รวมท้ังส้ิน 60 คน

                    -                     -                       -             274,710             274,710  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ

14 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการ

สอนวิชาผู้ก ากับลูกเสือข้ันความรู้ท่ัวไปและข้ันความรู้

เบ้ืองต้น (B.T.C.) ประเภทวิสามัญ

1.ด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือวิชาผู้

ก ากับลูกเสือข้ันความรู้ท่ัวไปและข้ัน

ความรู้เบ้ืองต้น 2.สรุป และรายงานผล

การฝึกอบรม

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ี

ยังไม่ผ่านการอบรมวิชาผู้ก ากับ

ลูกเสือข้ันความรู้ท่ัวไปและข้ัน

ความรู้เบ้ืองต้น จ านวน 200 คน 

โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100

 คน

             390,000                   -                       -                     -               390,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ชัยภูมิ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดชุมพร 1,165,695      666,595      905,565        672,285      3,410,140      
1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมละชุมชน 1. ปลูกฝังประชาธิปไตยในชุมชน 2. 

ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3.

 ฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน 4. ให้ความรู้เร่ืองประชาคม

อาเซียน

นักศึกษา กศน. และประชาชน

ท่ัวไป 1,749 คน

             174,800           174,800             175,200           174,800             699,600  ย.1 สนง.กศน.

จ.ชุมพร

2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนทักษะชีวิต 1.จัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพ

ติด 2.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เร่ือง

เพศศึกษาและป้องกันตนเองให้

ปลอดภัยจากเอดส์ 3.กิจกรรมกีฬา

เช่ือมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคี 

4.สรุปรายงานผล

นักศึกษา กศน.และประชาชน

ท่ัวไป 2,740 คน

              78,775             78,775               78,775             78,775             315,100  ย.3 สนง.กศน.

จ.ชุมพร

3 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1.พัฒนาฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ 2. 

พัฒนาส่ือแบบเรียน 3.พัฒนา ครู กศน.

 /ครูชาวบ้านให้มีศักยภาพในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 4.พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู้

1.ผู้ไม่รู้หนังสือ 2.ครูอาสาสมัครฯ

 3.ครู กศน.ต าบล 4.ภาคีเครือข่าย

 รวมจ านวน 411 คน

              56,100             56,650               56,650             56,650             226,050  ย.1 สนง.กศน.

จ.ชุมพร

4 โครงการอบรมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและ

แผนปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564

- จัดประชุมพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปี 2564

- ผู้บริหาร 10 คน - บุคลากร 117

 คน รวม 127 คน

 422490              9,120                4,940                   -                 14,060  ย.3 สนง.กศน.

จ.ชุมพร
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หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ
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งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

1 มีการประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหา 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก าหนด

หลักสูตร ร่วมกันจัดท าก าหนดการ

อบรม 2 มีการบรรยายให้ความรู้

เก่ียวกับหลักการ แนวทางการจัด

การศึกษาหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 3 มีการจัด

กระบวนการกลุ่มเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์

ปัญหาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกันจัดท าแผนการสอน ร่วมกัน

ก าหนดวิชาการลงทะเบียนเรียน

1.ผู้บริหารระดับจังหวัด 2 คน 2.

ผู้บริหารสถานศึกษา 8 คน 3.

ข้าราชการครู 5 คน 4.บุคลากร

ครูของสถานศึกษา 87 คน 5. 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กศน.จังหวัด

ชุมพร 10 คน รวม 112 คน

             374,280                   -                       -                     -               374,280  ย.3 สนง.กศน.

จ.ชุมพร

6 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2564

1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 2.

 ด าเนินการประสานงานกับผู้ท่ี

เก่ียวข้อง 3. ด าเนินการจัดกิจกรรม 4. 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

-ผู้บริหารการศึกษา, ผู้บริหาร

สถานศึกษา -ครู กศน.ต าบลและ

ครูอาสาสมัครฯ -เจ้าหน้าท่ี

ส านักงาน กศน.จ.ชุมพร รวม

ท้ังส้ิน ๑๑๔ คน

 347700                   -                       -                     -                       -    ย.3 สนง.กศน.

จ.ชุมพร
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หน่วยงาน
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งบประมาณรายไตรมาส

7 โครงการพัฒนายกระดับการอ่านให้กับประชากร

จังหวัดชุมพร

1.เพ่ิมอัตราการอ่านกิจกรรมห้องสมุด

ประชาชน 2.เพ่ืมอัตราการอ่าน กศน.

ต าบล 5 ดี พรีเม่ียม 3.เพ่ิมอัตราการ

อ่านห้องสมุดชาวตลาด 4.เพ่ิมอัตรา

การอ่านบ้านนักอ่านชุมชน

1.ประชาชนท่ัวไป 2.ครอบครัว

นักศึกษา กศน. 3.นักศึกษา กศน.

 4.ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน กิกษุ 

สามเณร 75,668 คน

             250,000           250,000             250,000           250,000           1,000,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.ชุมพร

8 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของ

 ส านักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ประจ าปี 2564

1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 2.

 แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการ 3. 

ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ 4.

 ด าเนินการจัดท าเคร่ืองมือการนิเทศ 5.

 ด าเนินการประสานผู้ท่ีเก่ียวข้อง/

ด าเนินการนิเทศ 5. สรุปรายงานผล

การด าเนินงาน

- ผู้บริหารการศึกษา 2 คน - 

ผู้บริหารสถานศึกษา 8 คน - 

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 4 คน - 

กศน.อ าเภอ 8 แห่ง - กศน.ต าบล 

70 ต าบล

              32,340             30,000               30,000             47,660             140,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.ชุมพร

9 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาสินค้า และ

ผลิตภัณฑ์ กศน. ให้เป็นสุดยอด กศน.

1. ประชุมวางแผนท่ีเก่ียวข้อง 2. 

ด าเนินการตามโครงการ - คัดเลือก

สินค้า ผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับต าบล - 

คัดเลือกสินค้า ผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับ

อ าเภอ - คัดเลือกสินค้า ผลิตภัณฑ์

ดีเด่นระดับจังหวัดเพ่ือเป็นสุดยอด 

กศน. โดยจัดงานวิชาการเพ่ือแสดง

และคัดเลือกผลิตภัณฑ์

ผู้บริหารและบุคลากร ส านักงาน 

กศน.จังหวัดชุมพร ผู้บริหาร/

บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัด

ชุมพร/ข้าราชการ ครู/ ครู

อาสาสมัคร กศน./ ครู กศน.

ต าบล/ประชาชน 635 คน

                    -                2,850             245,600                   -               248,450  ย.3 สนง.กศน.

จ.ชุมพร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

10 โครงการอบรมวิทยากร (หลักสูตรอาชีพระยะส้ัน) 1. ประชุมวางแผนท่ีเก่ียวข้อง 

2. ด าเนินการตามโครงการ 

    - อบรมวิทยากร

วิทยากร (หลักสูตรอาชีพระยะส้ัน)

 70 คน

             135,000                   -                       -                     -               135,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.ชุมพร

11 โครงการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

1.ปลูกฝังแนวคิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 2.อบรมให้ความรู้ 

3.ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว

ร้ัวกินได้ 4.การท าบัญชีครัวเรือน

1.นักศึกษา กศน.และประชาชน

ท่ัวไป644 คน 2.กศน. อ าเภอ 8 

แห่ง

              64,400             64,400               64,400             64,400             257,600  ย.3 สนง.กศน.

จ.ชุมพร

ส านักงาน กศน.จังหวัดตราด 465,000         -             -              -             465,000        
1 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะดิจิทัลของครู

และบุคลากรทางการศึกษา

1.ประชุมช้ีแจงผู้ท่ีเก่ียวข้อง 2.ขออนุมัติ

โครงการ 3.ติดต่อประสานงาน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 4.เสนออนุมัติ

โครงการ 5.ด าเนินการ 6.สรุป และ

ประมวลผลการด าเนินงาน

ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลา

การทางการศึกษา พนักงาน

ราชการ รวม 40 คน

             140,000                   -                       -                     -               140,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.ตราด

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1.ประชุมสรุปการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ 2562 2. วางแผนการ

ด าเนินงาน 3. แต่งต้ังคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 4.จัดท าโครงการเสนอผู้มี

อ านาจอนุมัติ 5.ด าเนินงานตาม

โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 6.สรุปผลการด าเนินโครงการ

ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลา

การทางการศึกษา พนักงาน

ราชการ รวม 100 คน

             325,000                   -                       -                     -               325,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.ตราด
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดตาก 1,385,900      2,021,055    2,018,825      1,433,230    6,859,010      
1 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1. จัดบริการให้ความรู้ด้วยส่ือท่ี

หลากหลายประเภทให้ประชาชนได้

ความรู้ มีประสบการณ์ในการด าเนิน

ชีวิต และในการประกอบอาชีพ 2. 

จัดบริการให้ห้องสมุดประชาชนเป็น

ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของชุมชน 3. จัดจ้างบรรณารักษ์

ประจ าห้องสมุด 9 คน 4. จัดจ้าง

พนักงานขับรถโมบายเคล่ือนท่ี จ านวน

วน 1 คน 5.จัดจ้างยามรักษาการณ์ 

จ านวน 1 คน 6. จัดจ้างเหมาบริการ 

จ านวน 1 คน 7.ด าเนินการจัดการ

ศึกษา 8. ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม

แผนแก่กลุ่มเป้าหมาย 9. นิเทศ 

ติดตามประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

10. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

1. นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 34,020 คน 2. จัดจ้า

งบรรณารักษ์ประจ าห้องสมุด 9 

คน 3. จัดจ้างพนักงานขับรถโม

บายเคล่ือนท่ี จ านวนวน 1 คน 4. 

จัดจ้างยามรักษาการณ์ จ านวน 1 

คน 5. จัดจ้างเหมาบริการ จ านวน

 1 คน

             804,265           804,265             804,265           804,265           3,217,060  ย.3 สนง.กศน.

จ.ตาก

2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา 

(การศีกษาต่อเน่ือง)

1. กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 2.

 โครงการจัด กศ.ข้ันพ้ืนฐานส าหรับ

เด็กนักเรียนชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง(ศศช.) 3.

 กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 4. 

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 5. กิจกรรม

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ประชาชนในพ้ืนท่ีสูง ช่วงอายุ 

15-59 ปี จ านวน 2,970 คน

             371,250           371,250             371,250           371,250           1,485,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.ตาก
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการการจัดศึกษาต่อเน่ือง 1. กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิต 2. กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา

สังคมและชุมชน 3 กิจกรรมการศึกษา

เพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิต จ านวน 3,150 คน 2. 

กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา

สังคมและชุมชน จ านวน 2,600 

คน 3. กิจกรรมการศึกษาเพ่ือ

เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง จ านวน 1,800 คน

             181,895           731,580             730,780           182,695           1,826,950  ย.3 สนง.กศน.

จ.ตาก

4 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ (การศึกษาต่อเน่ือง) 1. ส ารวจความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 2. เขียนเสนอโครงการ 

3. เสนอจัดต้ังกลุ่มการเรียนรู้ 4. 

ด าเนินกิจกรรม 4.1 ประชุมช้ีแจง 

สร้างแรงจูงใจ อธิบายหลักสูตรให้แก่

กลุ่มเป้าหมาย 4.2 จัดท าส่ือการเรียนรู้

 4.3 ด าเนินการจัดกิจกรรม และ

มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้จากส่ือ

 4.4 วัดและประเมินผล 5. สรุป

ประเมินผลโครงการ

ผู้สูงอายุ และ ประชาชนช่วงอายุ 

15-59 ปี จ านวน 600 คน

              28,490           113,960             112,530             75,020             330,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.ตาก

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 236,400         77,670        686,400        541,680      1,542,150      
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนปฏิบัติการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ

การจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปี 2564

เป้าหมายเชิงปริมาณ จ านวน 80 

คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

พนักงานราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้อง

             200,000                   -                       -                     -               200,000  ย.6 สนง.กศน.จ.

นครปฐม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ

ด าเนินการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ปีงบประมาณ 2564

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ครูผู้สอนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 

กิจกรรมประกอบด้วย 1. การสรุปผล

การจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 2. การ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ ในการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยโดยเวทีเพ่ือนบอกเพ่ือน 3.

 การวิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 4. การก าหนดแนวทาง

พัฒนาการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2565

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน. 

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 

179 คน

                    -                     -                       -             500,000             500,000  ย.6 สนง.กศน.จ.

นครปฐม

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน. สังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ในการใช้เครือข่าย 

สังคมออนไลน์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา

ด าเนินการอบรมตามโครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพครู กศน. สังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ในการ

ใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สารสนเทศ

เพ่ือการศึกษา

ผู้บริหาร ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง สังกัด

ส านักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม 

จ านวน 68 คน

                    -               35,990                     -                     -                 35,990  ย.6 สนง.กศน.จ.

นครปฐม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (รายวิชาเลือก)

1. ด าเนินการจัดท าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (รายวิชา

เลือก) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

 2. ด าเนินการจัดท าแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธ์ิปลายภาคเรียนหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (รายวิชา

เลือก) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

1. ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2563 ผู้บริหาร ข้าราชการครู 

บุคลากร กศน.อ าเภอและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 48 

คน 2. ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2564 ผู้บริหาร ข้าราชการครู 

บุคลากร กศน.อ าเภอและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 48 

คน

                    -               41,680                     -               41,680               83,360  ย.6 สนง.กศน.จ.

นครปฐม

5 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการการจัดท า

แบบทดสอบระหว่างภาคเรียนหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

1. ด าเนินการจัดท าแบบทดสอบ

ระหว่างภาคเรียนหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (รายวิชาเลือก) ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 2. 1. 

ด าเนินการจัดท าแบบทดสอบระหว่าง

ภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช

 2551 (รายวิชาเลือก) ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2564

1. ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2563 ผู้บริหาร ข้าราชการครู 

บุคลากร กศน.อ าเภอและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 60 

คน 2. ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2564 ผู้บริหาร ข้าราชการครู 

บุคลากร กศน.อ าเภอและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 60 

คน

              36,400                   -                 36,400                   -                 72,800  ย.6 สนง.กศน.จ.

นครปฐม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา

ระบบแอพพลิเคช่ันในห้องสมุด

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ

พัฒนาระบบแอพพลิเคช่ันในห้องสมุด

ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 

ค.(2) บรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้อง จ านวน 

45 คน

                    -                     -                 50,000                   -                 50,000  ย.6 สนง.กศน.จ.

นครปฐม

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้าง

ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด และ

แนวทางปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 

กศน. จังหวัดนครปฐม

ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้าง

ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อก าหนด และแนวทางปฏิบัติงานของ

สถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน. 

จังหวัดนครปฐม

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ครู

อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 ครู กศน.ต าบล และเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้อง จ านวน 179 คน

                    -                     -               600,000                   -               600,000  ย.6 สนง.กศน.จ.

นครปฐม

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 7,665            27,670        7,665           7,665          50,665          
1 โครงการประชุมประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ 

2564 ส านักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วม

ประชุมช้ีแจง เพ่ือแจ้งข่าวสารงานและ

โครงการต่าง ๆ และเสนอแนะส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร 

นักศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

จ านวนคนท้ังส้ิน 73 คน 

ประกอบด้วย - ผู้บริหารการศึกษา

 จ านวน 2 คน - ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา จ านวน 12 คน - 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จ านวน 10 คน - 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มาตรา 38 ค.(2) 

จ านวน 2 คน - ครูอาสาสมัครฯ 

จ านวน 12 คน - ครู กศน.ต าบล 

จ านวน 12 คน - ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 1 คน - พนักงานราชการ

ท่ัวไป ส านักงาน กศน.จังหวัด

นครพนม จ านวน 18 คน

                7,665              7,665                7,665              7,665               30,660  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.นครพนม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการประชุมสรุปแผนและผลการด าเนินงานการ

จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564

1. เสนอขอความเห็นชอบแผนการ

ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 2. 

สรุปผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรม

ในปีงบประมาณ

มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนท้ังส้ิน 

23 คน ประกอบด้วย - ผู้บริหาร

ส านักงาน กศน.จังหวัด จ านวน 2

 คน - คณะกรรมการ กศน.จังหวัด

 จ านวน 15 คน - เจ้าหน้าท่ี

ผู้เก่ียวข้อง จ านวน 6 คน

                    -               20,005                     -                     -                 20,005  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.นครพนม

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 23,080          1,993,210    471,940        34,080        2,522,310      

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบ

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

1. เขียนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือตรวจสอบแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล (IEP) 2. วางแผนและ

แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบแผนการ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 3.

ด าเนินการตามโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 4.สรุปผล

โครงการ 5.สรุปผลและติดตามผลการ

ใช้ส่ือของนักศึกษาพิการ

1 ผู้บริหาร จ านวน 11 คน 2 

ครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 17 คน

 3 เจ้าหน้าท่ีจังหวัด จ านวน 10 

คน 4 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 

11 จ านวน 5 คน รวมท้ังส้ิน 43 

คน

                    -                     -                 54,340                   -                 54,340 ย.4 สนง.กศน.

จ.นครราชสีมา

2 โครงการรถห้องสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 1.เสนอพิจารณาอนุมัติแผนโครงการฯ 

2.ด าเนินการประชุมจัดท ากิจกรรมตาม

แผนท่ีก าหนดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 3.สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ

ออกให้บริการรถห้องสมุดเคล่ือนท่ี

 จ านวน 48 คร้ัง/ปี

                    -               11,000               11,000             11,000               33,000 ย.3 สนง.กศน.

จ.นครราชสีมา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเน่ือง 1.ประชุมการจัดท าแผนงาน/โครงการ/

กรอบการด าเนินงาน 2.ด าเนินการจัด

โครงการตามกรอบการด าเนินงาน 3.

ประชุมเพ่ือสรุปผลติดตามการ

ด าเนินงานโครงการฯ

ผู้บริหารการศึกษา 2 คน 

ผู้บริหารสถานศึกษา 32 คน 

ข้าราชการ/ครู กศน.ต าบล 362 

คน บุคลากร กศน.จังหวัด

นครราชสีมา 34 คน

              23,080           130,400             130,400             23,080             306,960 ย.3 สนง.กศน.

จ.นครราชสีมา

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551

1.วางแผนการด าเนินงาน 2.แต่งต้ัง

คณะกรรมการด าเนินงาน 3.ประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือก าหนด

แนวทางและรูปแบบการพัฒนา

ครูผู้สอน 4.จัดท าแบบประเมิน

สมรรถนะครูผู้สอน 5.จัดท าระบบการ

ประเมิน ผ่านระบบ online 6.ก าหนด

ระยะเวลาการประเมิน 7.แจ้ง

สถานศึกษาในสังกัดแจ้งครูผู้สอนและ

ผู้เก่ียวข้อง เข้ารับการประเมิน

สมรรถนะผ่านระบบ online 8.จัดท า

เอกสารประกอบการอบรม 9.ประชุม

คณะวิทยากร 10.ด าเนินการประชุม

ปฏิบัติการ 11.ติดตามและประเมินผล

การพัฒนาครูผู้สอน 12.สรุปและ

รายงานผลการด าเนินงาน

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย

 ผู้บริหาร / ข้าราชการครู / ครู 

กศน.ต าบล / ครู ศรช. / 

ครูผู้สอนคนพิการ / ครูผู้สอนเด็ก

เร่ร่อน / คณะท างานส านักงาน 

กศน.จังหวัดนครราชสีมา รวม

ท้ังส้ิน 615 คน

                    -           1,458,060                     -                     -             1,458,060 ย.3 สนง.กศน.

จ.นครราชสีมา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1วางแผนการด าเนินงาน 2เสนอขอ

อนุมัติโครงการฯ และแต่งต้ัง

คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ 3

ด าเนินการตามโครงการฯ 4รวมรวม

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556 ให้สถานศึกษา

ด าเนินการต่อไปให้สถานศึกษา

ด าเนินการต่อไป 5จัดท าสรุปผลและ

รายงานผลการด าเนินโครงการฯ

1ผู้บริหาร จ านวน ๗ คน 2ครู 

ปวช. จ านวน ๒๑ คน 3เจ้าหน้าท่ี

งาน ปวช. จ านวน ๑ คน 4

เจ้าหน้าท่ีจังหวัด จ านวน ๑๐ คน 

รวมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๓๙ คน

                    -             125,300                     -                     -               125,300 ย.2 สนง.กศน.

จ.นครราชสีมา

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ

วัดและประเมินผลปลายภาคเรียน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1สรุปจ านวนราชวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน

 2เสนอขออนุมัติโครงการฯ และ

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ

 3ด าเนินการตามโครงการฯ 4ส่ง

ต้นฉบับข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียน 

ให้สถานศึกษาด าเนินการต่อไป 5

จัดท าสรุปผลและรายงานผลการด าเนิน

โครงการฯ

1ผู้บริหาร จ านวน 7 คน 2ครู 

ปวช. จ านวน 21 คน 3เจ้าหน้าท่ี

งาน ปวช. จ านวน 1 คน 4

เจ้าหน้าท่ีจังหวัด จ านวน 10 คน 

รวมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 39 คน

                    -                     -               118,100                   -               118,100 ย.2 สนง.กศน.

จ.นครราชสีมา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

7 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1 ส ารวจนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ

หลักสูตร ปวช. และนักศึกษาตกหล่น 

ท่ีมีความประสงค์จะประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 2.ประสานงานและหาแนว

ทางการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกับ

วิทยาลัยท่ีเป็นศูนย์สอบ 3จัดท า

โครงการ เพ่ือ เสนอขออนุมัติ

โครงการฯและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ด าเนินโครงการฯ 4เตรียมความพร้อม 

5ด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

หลักสูตร ปวช. กับวิทยาลัยท่ีเป็นศูนย์

สอบ 6นิเทศติดตามการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ปวช. 7

จัดท าสรุปผลและรายงานผลการด าเนิน

โครงการฯ

1 ครู ปวช. /ครู อ่ืนๆ จ านวน ๒๕

 คน 2 คณะกรรมการจาก

อาชีวศึกษา จ านวน ๑๕ คน 3 

นักศึกษา ปวช. จ านวน ๑๐๐ คน

                    -               70,500                     -                     -                 70,500 ย.2 สนง.กศน.

จ.นครราชสีมา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

8 โครงการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้

ส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้กับครูอาสาสมัคร กศน.

จังหวัดนครราชสีมา

1วางแผนการด าเนินงาน 2แต่งต้ัง

คณะกรรมการด าเนินงาน 3ประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือก าหนด

แนวทางและรูปแบบการพัฒนาครู

อาสาสมัคร กศน. 4แจ้งสถานศึกษาใน

สังกัดแจ้งครูอาสาฯ และผู้เก่ียวข้อง 

เข้าร่วมโครงการ 5จัดท าเอกสาร

ประกอบการอบรม 6ประชุมคณะ

วิทยากร 7ด าเนินการประชุมปฏิบัติการ

 8ติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู

อาสาสมัคร กศน. 9สรุปและรายงาน

ผลการด าเนินงาน

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย

 ผู้บริหาร / ข้าราชการครู / ครู 

อาสาสมัคร กศน./ คณะท างาน

ส านักงาน กศน.จังหวัด

นครราชสีมา รวมท้ังส้ิน 150 คน

                    -                     -               158,100                   -               158,100 ย.3 สนง.กศน.

จ.นครราชสีมา

9 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล 1.จัดท าแผนงาน/โครงการ/กรอบการ

ด าเนินงาน 2.ด าเนินการจัดโครงการฯ 

3.ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน

- ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 2 คน

 - ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 

32 แห่ง - ข้าราชการบรรณารักษ์ 

จ านวน 7 คน - พนักงานราชการ

บรรณารักษ์ จ านวน 5 คน - 

พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 

24 คน - บุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 10 คน - รวมท้ังส้ิน 

จ านวน 80 คน

 0           197,950                     -                     -               197,950 ย.3 สนง.กศน.

จ.นครราชสีมา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช 6,632,130      2,195,055    1,680,570      515,000      11,022,755    
1 โครงการจัดและส่งเสริมหลักสูตร ๑.ประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร

นักศึกษา/ลงทะเบียน 2.รับสมัคร/

ลงทะเบียน 3.บันทึกข้อมูล 4.รายงาน

ข้อมูล 5. ปฐมนิเทศ 6.จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

นักศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับ

ประถมศึกษา 815 คน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น 5990 คน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

7350 คน นักศึกษา ปวช. 379 คน

          6,351,630                   -                       -                     -             6,351,630 ย.1 สนง.กศน.

จ.นครศรีธรรมราช

2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต -

 การขับข่ีปลอดภัย - อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อม 2. อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

สุขภาวะอนามัย

ประชาชน ท่ัวไป จ านวน 8075 คน                     -             464,255             349,370           115,000             928,625 ย.3 สนง.กศน.

จ.นครศรีธรรมราช

3 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 1. ขออนุมัติโครงการ2. ประชุมวางแผน

 3. ด าเนินงานตาม ประชุมเพ่ือ

เตรียมการ - ประสานกลุ่มเป้าหมาย - 

จัดท าเอกสาร 4 บรรยายให้ความรู้และ

ฝึกปฏิบัติการต่อเน่ือง 5 ประเมินผล 

สรุป และรายงานผลการด าเนินโครงการ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 6326 คน                     -           1,265,200             865,200           400,000           2,530,400 ย.3 สนง.กศน.

จ.นครศรีธรรมราช

(งบรายจ่ายอ่ืน)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

1.ส ารวจความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 2.ประชุมวางแผนการ

ด าเนินกิจกรรม 3.จัดอบรมให้ความรู้

ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 4.จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรายต าบล -

การท าบัญชีครัวเรือน 5.ศึกษาดูงาน 5.

นิเทศติดตามผล 7.สรุปและรายงานผล

การกิจกรรม 8.รายงานผลการจบ

หลักสูตร

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 2329 คน                     -             465,600             466,000                   -               931,600 ย.3 สนง.กศน.

จ.นครศรีธรรมราช

5 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ๑.ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒.ส ารวจ

ข้อมูลประชากรวัยแรงงานผู้ไม่รู้หนังสือ

ในพ้ืนท่ี ๓.จัดท าฐานข้อมูลผู้ไม่รู้

หนังสือให้เป็นปัจจุบัน ๔.วางแผน/

ออกแบบกิจกรรม และพัฒนาส่ือท่ี

เหมาะสม ๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้

หนังสือให้กับผู้เรียน ๖.นิเทศติดตามผล

 ๗.วัดผลและประเมินผล ๘.รายงาน

ความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรม

ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ลืมหนังสือใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 

1020 คน

             280,500                   -                       -                     -               280,500 ย.3 สนง.กศน.

จ.นครศรีธรรมราช

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 306



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 877,610         871,625      877,610        871,740      3,498,585      
3 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ

การใช้กระบวนการกลุ่ม การศึกษาจาก

สภาพจริง การปฏิบัติจริงและการ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 2.จัด

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 3. นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 4. 

สรุปประเมินผลและรายงานผลการ

ด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,512 คน              120,800           181,600             120,800           181,600             604,800 ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.นครสวรรค์

4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.การวางแผนด าเนินงาน 2. การ

ด าเนินงานตามแผน -ส่งเสริมการ

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม,

ประชาธิปไตย,ส่ิงแวดล้อม,วิสาหกิจ

ชุมชน 3.การติดตามประเมินผล 4.การ

รายงานผลและการพัฒนางาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 4,108 คน              328,800           492,800             328,800           492,800           1,643,200 ย.5 สนง.กศน.

จ.นครสวรรค์

(งบรายจ่ายอ่ืน)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.การวางแผนด าเนินงาน 2. การ

ด าเนินงานตามแผน -จัดกิจกรรม

สุขภาพกาย-จิต, ยาเสพติด, เพศศึกษา,

 คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์, 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

,และประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 3.การ

ติดตามประเมินผล 4.การรายงานผล

และการพัฒนางาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 5,719 คน              131,560           197,225             131,560           197,340             657,685 ย.3 สนง.กศน.

จ.นครสวรรค์

6 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.ส ารวจและข้ึนทะเบียนผู้ไม่รู้หนังสือ

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 2. จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการรู้หนังสือโดยครู กศน.ต าบล

 /ครูอาสาสมัคร กศน./ ครูชาวบ้าน/ 

อาสาสมัครช่วยสอน 3. ประเมินผลการ

เรียน 4. ออกหลักฐานการจบ / มอบ

วุฒิบัตร

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืม

หนังสือ จ านวน 1,078 คน

             296,450                   -               296,450                   -               592,900 ย.3 สนง.กศน.

จ.นครสวรรค์

ส านักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี -               82,300        350,250        -             432,550        
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน กศน.จังหวัด

นนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมท่ี 1 การฝึกอบรมระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) 

กิจกรรมท่ี 2 การฝึกอบรมระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมท่ี 1 ผู้บริหาร 7 คน 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 6 คน บุคลากรใน

สังกัดเก่ียวข้อง 27 คน รวม 40 

คน กิจกรรมท่ี 2 ผู้บริหาร 7 คน 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 6 คน ครู กศน.

ต าบล 52 คน บุคลากรในสังกัด

เก่ียวข้อง 24 คน รวม 89 คน

                    -               82,300             350,250                   -               432,550  ย.3 สนง.กศน.

จ.นนทบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 817,845         817,845      -              -             1,635,690      
1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 2. วาง

แผนการด าเนินงาน 3. จัดกระบวนการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 4.นิเทศ

ติดตาม/สรุปผลการด าเนินงาน 5.

รายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,506 คน               86,595             86,595                     -                     -               173,190 ย.3 สนง.กศน.

จ.นราธิวาส

2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน

1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 2. วาง

แผนการด าเนินงาน 3. การจัดกิจกรรม

การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

4. นิเทศติดตาม/สรุปผลการด าเนินงาน

 5. รายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 962 คน              192,400           192,400                     -                     -               384,800 ย.3 สนง.กศน.

จ.นราธิวาส

3 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 2. วาง

แผนการด าเนินงาน 3. การจัด

กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

4. นิเทศติดตาม/สรุปผลการด าเนินงาน

 5. รายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 354 คน               70,800             70,800                     -                     -               141,600 ย.1 สนง.กศน.

จ.นราธิวาส

4 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 2. วาง

แผนการด าเนินงาน 3. จัดกระบวนการ

ส่งเสริมการรู้หนังสือ 4. นิเทศติดตาม/

สรุปผลการด าเนินงาน 5. รายงานผล

การด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป/ผู้สนใจ/ผู้ลืม/ผู้

ไม่รู้หนังสือ จ านวน 1,702 คน

             468,050           468,050                     -                     -               936,100 ย.3 สนง.กศน.

จ.นราธิวาส
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดน่าน 1,596,655      1,597,705    1,597,205      1,598,105    12,779,340    
1 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1. ส ารวจความต้องการเรียนรู้ของ

ประชาชนในชุมชน 2. ก าหนดรูปแบบ 

กรอบแนวทางในการด าเนินงาน 3. จัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน ตามปัญหาและความ

ต้องการของแต่ละพ้ืนท่ี 4. ติดตาม 

ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 3,176 คน

             317,600           317,600             317,600           317,600           1,270,400  ย.4 สนง.กศน.

จ.น่าน

2 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับคนไทย 1. ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลผู้ไม่รู้

หนังสือ 2. จัดหาส่ือแบบเรียน 3. จัด

กระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 4. วัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ 5. 

นิเทศติดตามการด าเนินงาน 6. สรุป

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตาม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ ลืมหนังสือ

 จ านวน 2,955 คน

             405,900           406,450             406,450           406,450           1,625,250  ย.4 สนง.กศน.

จ.น่าน

3 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1. ส ารวจความต้องการเรียนรู้ของ

ประชาชนในชุมชน 2. ก าหนดรูปแบบ 

กรอบแนวทางในการด าเนินงาน 3. จัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิตท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมี

ความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิต

ของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 4. ติดตาม รายงานผลการ

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 4,068 คน

             116,955           116,955             116,955           116,955             467,820  ย.4 สนง.กศน.

จ.น่าน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 1. ส ารวจชุมชน 2. จัดท าแผนการ

ด าเนินงานในพ้ืนท่ี 3. จัดกิจกรรม

การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.1

 กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 3.2 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.3 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อเน่ือง

 3.4 กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

ประชาชนชาวไทยภูเขา จ านวน 

4,762 คน

             595,000           595,500             595,000           595,500           2,381,000  ย.4 สนง.กศน.

จ.น่าน

5 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. ส ารวจปัญหาของชุมชน 2. ก าหนด

รูปแบบการเรียนรู้/กรอบแนวทางใน

การด าเนินงาน 3. จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามหลักสูตร/กิจกรรมการจัด

การศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 4. ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการด าเนินงาน

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 1,613 คน

             161,200           161,200             161,200           161,600             645,200  ย.4 สนง.กศน.

จ.น่าน

ส านักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ -               -             69,720          175,960      245,680        
1 โครงการการประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน

ของส านักงาน กศน. ประจ าปี พ.ศ.2564

1. ประชุมคณะท างานฯ 2. ด าเนินการ

ตามโครงการประชุมฯ 3. สรุปผลการ

ด าเนินงานประจ าปีและประเมินผล

โครงการ

1) ผู้บริหารและข้าราชการครู 14 

คน 2) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

(38 ค.) 2 คน 3) พนักงานราชการ

 107 คน 4) ครูอัตราจ้างเหมา

บริการ 23 คน 5) ลูกจ้างเหมา

บริการ 20 คน รวมท้ังส้ิน 166 คน

                    -                     -                 69,720             69,720             139,440  ย.3 สนง.กศน.

จ.บึงกาฬ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน กศน. จังหวัดบึง

กาฬ

1. ประชุมคณะท างานฯ 2. ด าเนินการ

ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ส านักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ 3. 

สรุปและประเมินผลโครงการ

1) ผู้บริหารและข้าราชการครู 14 

คน 2) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

(38 ค.) 2 คน 3) พนักงานราชการ

 107 คน 4) ครูอัตราจ้างเหมา

บริการ 23 คน 5) ลูกจ้างเหมา

บริการ 20 คน รวมท้ังส้ิน 166 คน

                    -                     -                       -             106,240             106,240  ย.3 สนง.กศน.

จ.บึงกาฬ

ส านักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 6,516,183      6,414,862    7,030,138      5,836,247    25,797,430    

1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1) ส ารวจจ านวนผู้ไม่รู้หนังสือทุก

หมู่บ้านในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 2) วาง

แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

หลักสูตร กศน.เพ่ือส่งเสริมประชาชน

ให้อ่านออกเขียนได้ 3) จัดการเรียน

การสอนให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 4)

 ติดตามและประเมินผล

1) ประชาชนท่ัวไป 2) 

ผู้ด้อยโอกาส 3) ผู้พิการ 4) 

ผู้สูงอายุ (ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ 

และผู้ลืมหนังสือ จ านวน 1,890 

คน)

             259,875           259,875             259,875           259,875           1,039,500 ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.บุรีรัมย์

2 โครงการการจัดการศึกษาต่อเน่ือง 1) ส ารวจความต้องการในการเข้ารับ

การศึกษาต่อเน่ือง 2) วางแผนการจัด

การศึกษาต่อเน่ือง ได้แก่ 2.1) การ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 2.2) 

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

2.3) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน 2.4) การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 3) การติดตามและ

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

1) ประชาชนท่ัวไป 2) ผู้ท่ีพลาด

โอกาส ขาดโอกาส และด้อย

โอกาสทางการศึกษา 3) 

ประชากรวัยแรงงาน อายุ15-59 ปี

 4) ผู้พิการ 5) ผู้สูงอายุ จ านวน 

18,900 คน

          1,606,028         1,070,685           1,070,685         1,119,352           4,866,750 ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.บุรีรัมย์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1) การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริม

การอ่าน 2) การจัดกิจกรรมบ้านหนังสือ

 3) การสร้างเครือข่ายการอ่าน 4) การ

บริการส่งเสริมการอ่านด้วยรถห้องสมุด

เคล่ือนท่ี 5) การจัดกิจกรรมห้องสมุด

สยามบรมราชกุมารี ฯ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 23,000 

คน

          1,000,000         1,005,000           1,005,000         1,000,000           4,010,000 ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.บุรีรัมย์

4 โครงการยกระดับ กศน.ต าบล 

(กศน.ต าบล 5ดี พรีเม่ียม)

1) ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความ

ต้องการทางการศึกษาและการเรียนรู้

ของประชาชน 2) สนับสนุนการจัดหา

หนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ครุภัณฑ์ต่าง 3) 

กศน.ต าบล มีกิจกรรมท่ีดี และมี

นวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีดีมีประโยชน์

กศน.ต าบล จ านวน 189 แห่ง              382,080           280,192             338,778           272,550           1,273,600 ย.4 สนง.กศน.

จ.บุรีรัมย์

5 โครงการก ากับ นิเทศ ติดตามการด าเนินงานกาจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1) การจัดท าแผนการนิเทศการศึกษา

ท้ังระบบ 2) การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงาน

สถานศึกษา จ านวน 23 แห่ง               34,500             48,750               43,750             23,000             150,000 ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.บุรีรัมย์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ในสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

1) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพของครูใน

การจัดการเรียนการสอนการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) 

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

งานสนับสนุนด้านงานการเงิน พัสดุ 

แผนงานและงานวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 3)

 จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ให้บุคลากรในหน่วยงาน 4) การศึกษาดู

งานฯ

บุคลากร กศน. จ านวน 615 คน              343,200           604,800             543,200           258,800           1,750,000 ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.บุรีรัมย์

7 โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1) การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายใน 2) การพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการประเมิน 3) 

การประเมินภายนอก 4) เสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรให้

ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการ

ประกันคุณภาพ เพ่ือประโยชน์ในการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาอย่างต่อเน่ือง

สถานศึกษา จ านวน 23 แห่ง 

กศน.ต าบล จ านวน 189 แห่ง

              69,000             97,500               77,500             56,000             300,000 ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.บุรีรัมย์

8 โครงการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษานอก

ระบบ

1) ส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษา

นอกระบบ เน้นการความเสมอภาคใน

โอกาสทางการศึกษาการกระจาย

โอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมและ

ท่ัวถึง 2) การก ากับ ติดตาม ประเมินผล

สถานศึกษาสังกัด จ านวน 23 แห่ง

 กศน.ต าบล จ านวน 189 แห่ง

             579,000           805,560             528,650           604,170           2,517,380 ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.บุรีรัมย์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

9 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายพิเศษคนพิการ

1) การจัดกิจกรรมส าหรับคนพิการ 2) 

พัฒนารูปแบบ และหลักสูตรให้

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 3) ก ากับ 

ติดตาม การด าเนินงาน

นักศึกษาพิการ จ านวน 330 คน           2,242,500         2,242,500           3,162,700         2,242,500           9,890,200 ย.3 สนง.กศน.

จ.บุรีรัมย์

ส านักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 871,078         926,530      871,080        1,161,659    3,830,347      
1 โครงการกิจกรรมส่งส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. จัดท าฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืม

หนังสือในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี 2. จัด

กิจกรรมการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการรู้

หนังสือ 3. จัดท า/พัฒนาหลักสูตร/ส่ือ

การ เรียนการสอนสาหรับจัดการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. ผู้ไม่รู้หนังสือหรือมีภาวะการ

ลืมหนังสือ จ านวน 533 คน 2. 

ครูอาสาสมัคร กศน. จ านวน 13 

คน

              73,287             73,288               73,288             73,287             293,150  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ปทุมธานี

2 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิตโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต 8

 ด้าน ได้แก่ 1) สุขภาพกาย - จิต 2) ยา

เสพติด 3) เพศศึกษา 4) คุณธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 5) ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 6) 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7)

 ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 8) ทักษะชีวิต

ผู้สูงอายุ

ประชาชน จ านวน 6,666 คน              191,647           191,648             191,648           191,647             766,590  ย.5 สนง.กศน.

จ.ปทุมธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน

ด าเนินงานตามโครงการฯ ด้วย

กระบวนการให้ประชาชนรวมกลุ่มเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน สร้าง

กระบวนการจิตสาธารณะ ช่วยเหลือซ่ึง

กันและกันในการพัฒนาสังคมและ

ชุมชนอย่างย่ังยืนโดยให้ความรู้ ความ

เข้าใจในเน้ือหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ หลัก

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การสร้างจิตสา

นึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น

พลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม จิตอาสา การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ในชุมชน การอนุรักษ์พลังงาน

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและ 

ชุมชนด้านอ่ืน ๆ

ประชาชน จ านวน 2,165 คน              216,500           216,500             216,500           216,500             866,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.ปทุมธานี

4 โครงการกิจกรรมจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินงานตามโครงการฯ ในรูปแบบ

การฝึกอบรมประชาชน ท่ีน ากรอบ

แนวคิดปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่

ประชาชนในทุกระดับ

ประชาชน จ านวน 1,440 คน              144,000           144,000             144,000           144,000             576,000  ย.1 สนง.กศน.

จ.ปทุมธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 1. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตาม

อัธยาศัยห้องสมุดประชาชน 2. 

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

แหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล

ประชาชน จ านวน 223,401 คน              245,644           245,644             245,644           245,644             982,576  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ปทุมธานี

6 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ส่งเสริมการ

เรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21

ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy)

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร

 กศน.อ าเภอเมืองปทุมธานี 

จ านวน 26 คน

                    -                     -                       -             122,701             122,701  ย.3 สนง.กศน.

จ.ปทุมธานี

7 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าส่ือและการ

จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ด านเนิการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน

การจัดท าส่ือและการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร

 กศน.อ าเภอธัญบุรี จ านวน 16 คน

                    -                     -                       -               74,360               74,360  ย.3 สนง.กศน.

จ.ปทุมธานี

8 โครงการ google application 

เพ่ือการศึกษา ส าหรับครู กศน.

ด าเนินการอบรมให้ความรู้ด้าน google

 application เพ่ือการศึกษา

บุคลากรครู กศน.อ าเภอ

ลาดหลุมแก้ว จ านวน 13 คน

                    -               55,450                     -                     -                 55,450  ย.3 สนง.กศน.

จ.ปทุมธานี

9 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าส่ือและการ

จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ด้านการจัดท าส่ือและการจัด

กระบวนการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผู้บริหารสถานศึกษา 

และบุคลากร กศน.อ าเภอ

ล าลูกกา จ านวน 22 คน

                    -                     -                       -               93,520               93,520  ย.3 สนง.กศน.

จ.ปทุมธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

213,750         532,290      530,440        216,000      1,492,480      
1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.การวางแผนด าเนินงาน 2. การ

ด าเนินงานตามแผน -จัดกิจกรรม

สุขภาพกาย-จิต, ยาเสพติด, เพศศึกษา,

 คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์, 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

,และประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 3.การ

ติดตามประเมินผล 4.การรายงานผล

และการพัฒนางาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 3,532 คน               34,500           111,090               99,590             46,000             291,180  ย.3 สนง.กศน.

จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ

2 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

1.การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

2.อบรมให้ความรู้เร่ืองไข้เลือดออด/ไข้

มาลาเรีย 3.กิจกรรมส่งเสริมความรู้

เกษตรธรรมชาติ 4.กิจกรรม

ประชาธิปไตยในชุมชน 5.ค่านิยม 12 

ประการ 6.การอนุรักษ์ประเพณี

วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวไทยเช้ือสาย

กะเหร่ียง

ประชากรในพ้ืนท่ีสูง จ านวน 20 

ครัวเรือน จ านวน 40 คน

                    -               10,000                     -               10,000               20,000  ย.1 สนง.กศน.

จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ

ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ

การใช้กระบวนการกลุ่ม การศึกษาจาก

สภาพจริง การปฏิบัติจริงและการ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 2.จัด

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 3. นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 4. 

สรุปประเมินผลและรายงานผลการ

ด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,369 คน               80,000           193,600             194,000             80,000             547,600  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ

4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.การวางแผนด าเนินงาน 2. การ

ด าเนินงานตามแผน -ส่งเสริมการ

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม,

ประชาธิปไตย,ส่ิงแวดล้อม,วิสาหกิจ

ชุมชน 3.การติดตามประเมินผล 4.การ

รายงานผลและการพัฒนางาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,488 คน               80,000           217,600             217,600             80,000             595,200  ย.5 สนง.กศน.

จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

1.ส ารวจและข้ึนทะเบียนผู้ไม่รู้หนังสือ

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 2. จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการรู้หนังสือโดยครู กศน.ต าบล

 /ครูอาสาสมัคร กศน./ ครูชาวบ้าน/ 

อาสาสมัครช่วยสอน 3. ประเมินผลการ

เรียน 4. ออกหลักฐานการจบ / มอบ

วุฒิบัตร

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืม

หนังสือ จ านวน 70 คน

              19,250                   -                 19,250                   -                 38,500  ย.3 สนง.กศน.

จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ

ส านักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี 794,845         -             795,910        -             1,590,755      
1 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จัดให้ประชาชนรวมกลุ่มเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน สร้าง

กระบวนการจิตสาธารณะ ช่วยเหลือซ่ึง

กันและกันในการพัฒนาสังคมและ

ชุมชนอย่างย่ังยืน โดยให้ ความรู้ ความ

เข้าใจในเน้ือหาด้านต่าง ๆ ได้แก่ หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การสร้าง

จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความ

เป็นพลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม จิตอาสาการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ในชุมชน การอนุรักษ์พลังงาน

 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชนด้านอ่ืน ๆ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปราจีนบุรี จ านวน 1,625 คน

             324,800                   -               325,200                   -               650,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ปราจีนบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต 8

 ด้าน ได้แก่ 1) สุขภาพกาย - จิต 2) ยา

เสพติด 3) เพศศึกษา 4) คุณธรรมและ

ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 5) ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 6) 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7)

 ประชาธิปไตยในวิถีชีวิต 8) ทักษะชีวิต

ผู้สูงอายุ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปราจีนบุรี 2827 คน

             162,495                   -               162,610                   -               325,105  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ปราจีนบุรี

4 โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ฝึกอบรมประชาชน ท่ีน ากรอบแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น

แนวทางในการด าเนินชีวิตให้แก่

ประชาชนในทุกระดับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปราจีนบุรี จ านวน 798 คน

             159,600                   -               159,600                   -               319,200  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ปราจีนบุรี

5 โครงการการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสือ - จัดท าฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืม

หนังสือในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี - จัด

กิจกรรมการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการรู้

หนังสือ - จัดท า/พัฒนาหลักสูตร/ส่ือ

การเรียนการสอนส าหรับจัดการศึกษา

เพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสือ

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ียังไม่รู้หนังสือ

 หรือลืมหนังสือ จ านวน 539 คน

             147,950                   -               148,500                   -               296,450  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ปราจีนบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,101,700      1,119,700    1,119,700      1,119,600    4,460,700      
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับคนไทย 1.พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมโดย

ใช้ครูเป็นฐาน 2.พัฒนาส่ือ หลักสูตร

แผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

บริบทและสภาพแวดล้อมของชุมชน 3.

สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม

ผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ 

จ านวน 98 คน

                    -               18,000               18,000             17,900               53,900  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พระนครศรีอยุธยา

2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ท่ี

สอดคล้องกับสภภาพความต้องการ

ประชาชน 2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ให้มีคุณภาพ 3.จัดหาส่ือ อุปกรณ์ ส่ิง

อ านวยความสะดวก และแหล่งเรียนรู้

ในการเสริมสร้างทักษะชีวิตท่ีดี

ประชาชนทุกช่วงอายุในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 5225 คน

             246,100           246,100             246,100           246,100             984,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พระนครศรีอยุธยา

3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1.จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ชุมชน การประชุมสัมมนา การจัดเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การสร้างชุมชนนัก

ปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชน

แต่ะลพ้ืนท่ี 2.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสม

ประชาชนทุกช่วงอายุในจังหงัด

พระนครศรียอุธยา

             558,000           558,000             558,000           558,000           2,232,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พระนครศรีอยุธยา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 2. ส่งเสริมการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน

ประชาชนทุกช่วงอายุในจังหวัด

พรนครศรีอยุธยา 2,976 คน

             297,600           297,600             297,600           297,600           1,190,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พระนครศรีอยุธยา

ส านักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 896,235         933,535      941,950        888,835      3,660,555      
1 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา 1. ส ารวจชุมชน 2. จัดท าแผนการ

ด าเนินงานในพ้ืนท่ี 3. จัดกิจกรรม

การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ประชาชนชาวไทยภูเขาในพ้ืนท่ี

จังหวัดพะเยา จ านวน 739 คน

              90,000             94,500             100,000             85,000             369,500  ย.4 สนง.กศน.

จ.พะเยา

2 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1. ส ารวจความต้องการเรียนรู้ของ

ประชาชนในชุมชน 2. ก าหนดรูปแบบ 

กรอบแนวทางในการด าเนินงาน 3. จัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน ตามปัญหาและความ

ต้องการของแต่ละพ้ืนท่ี 4. ติดตาม 

ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 3,398 คน

             336,000           343,600             343,600           336,000           1,359,200  ย.4 สนง.กศน.

จ.พะเยา

3 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. ส ารวจปัญหาของชุมชน 2. ก าหนด

รูปแบบการเรียนรู้/กรอบแนวทางใน

การด าเนินงาน 3. จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามหลักสูตร/กิจกรรมการจัด

การศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 4. ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการด าเนินงาน

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 3,127 คน

             300,000           325,200             328,000           297,600           1,250,800  ย.4 สนง.กศน.

จ.พะเยา

(งบรายจ่ายอ่ืน)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลผู้ไม่รู้

หนังสือ 2. จัดหาส่ือแบบเรียน 3. จัด

กระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 4. วัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ 5. 

นิเทศติดตามการด าเนินงาน 6. สรุป

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตาม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

กลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือในพ้ืนท่ีจังหวัด

พะเยา จ านวน 620 คน

              85,250             85,250               85,250             85,250             341,000  ย.4 สนง.กศน.

จ.พะเยา

5 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1. ส ารวจความต้องการเรียนรู้ของ

ประชาชนในชุมชน 2. ก าหนดรูปแบบ 

กรอบแนวทางในการด าเนินงาน 3. จัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิตท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมี

ความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิต

ของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 4. ติดตาม รายงานผลการ

ด าเนินงาน

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 2,957 คน

              84,985             84,985               85,100             84,985             340,055  ย.4 สนง.กศน.

จ.พะเยา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

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

จัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย -การ

วัดผลประเมินผล -นิเทศ ก ากับ 

ติดตามผล -สรุปผลการด าเนินการตาม

เป้าหมาย

นศ.ข้ันพ้ืนฐานได้รับการศึกษาตาม

เป้าหมาย จ านวนท้ังส้ิน 2,613 คน

             549,670           549,670             549,670           549,670           2,198,680  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พังงา

2 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1.ส ารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ 2.พัฒนา

ระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ 3.จัดหา

ส่ือแบบเรียน 4.พัฒนาครูให้มีทักษะ

การจัดกระบวนการเรียนการสอน 5.

ด าเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการรู้

หนังสือ 6.การติดตามประเมินผล 7.

การสรุป รายงานผล

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืม

หนังสือ จ านวน 248 คน

              34,100             34,100               34,100             34,100             136,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พังงา

3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1.จัดกระบวนการเรียนรู้ 1.1สุขภาพ

อนามัย 1.2ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 1.3ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 1.4คุณธรรมจริยธรรมและ

ค่านิยม 2.นิเทศติดตามผล

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,529 คน               43,930             43,930               43,930             43,930             175,720  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พังงา

4 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการ

 2.จัดท าหลักสูตร/โครงการฯ 3.จัด

อบรมตามโครงการฯ 4.คัดเลือกศูนย์

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

จ.พังงา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1.ประชุม/วางแผน 2.ส ารวจสภาพ

ปัญหาและความต้องการของประชาชน

 3.การจัดท าหลักสูตร 4.จัดท าโครงการ

 5.ด าเนินโครงการฝึกอบรม

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,310 คน              131,000           131,000             131,000           131,000             524,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พังงา

6 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๑ อ าเภอ ๑ อาชีพ

1. วางแผนการจัด 2.จัดกิจกรรมตาม

โครงการ 3.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล 

4. รายงานผล

ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทาง

การศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไป

 จ านวน 110 คน

              49,500             49,500               49,500             49,500             198,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พังงา

7 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ช่ัวโมง)

1.วางแผนการจัด 2.จัดกิจกรรมตาม

โครงการ 3.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล 

4.รายงานผล

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

จ.พังงา

8 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

(ช้ันเรียนวิชาชีพ ๓๑ ช่ัวโมงข้ึนไป)

1.วางแผนการจัด 2.จัดกิจกรรมตาม

โครงการ 3.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล 

4.รายงานผล

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

จ.พังงา

ส านักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง  852,880         844,595      1,698,140      -             3,395,615      
1 โครงการ ส่งเสริมการรู้หนังสือ ๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ

 ๒. จัดหาส่ือแบบเรียน ๓. พัฒนาครู

ให้มีทักษะการจัดกระบวนการเรียน

การสอน ๔. ด าเนินการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมการรู้หนังสือ ๕.การติดตาม

ประเมินผล ๖.การสรุป รายงานผล

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือจ านวน 33

 คน

                8,800                   -                  9,350                   -                 18,150  ย.3 สนง.กศน.

จ.พัทลุง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิต

๑.ส ารวจสภาพปัญหาและความ

ต้องการ ๒.จัดท าหลักสูตร/โครงการ 

๓.จัดอบรมตามโครงการ ๔.นิเทศ

ติดตามผล ๕. สรุปรายงานผล

ประชาชนท่ัวไป

จ านวน 6,211 คน

             178,480           178,595             357,190                   -               714,265  ย.3 สนง.กศน.

จ.พัทลุง

3 โครงการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน ๑.ส ารวจสภาพปัญหาและความ

ต้องการ ๒.จัดท าหลักสูตร/โครงการ 

๓.จัดอบรมตามโครงการ ๔.นิเทศ

ติดตามผล ๕. สรุปรายงานผล

ประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 4,866 คน

             486,400           486,800             973,200                   -             1,946,400  ย.3 สนง.กศน.

จ.พัทลุง

4 โครงการ ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.ส ารวจสภาพปัญหาและความ

ต้องการ ๒.จัดท าหลักสูตร/โครงการฯ 

๓.จัดอบรมตามโครงการฯ ๔.คัดเลือก

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ๕.นิเทศ/ติดตาม/

ประเมินผล ๖. รายงานผล

ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทาง

การศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไป

 จ านวน 1,792 บาท

             179,200           179,200             358,400                   -               716,800  ย.3 สนง.กศน.

จ.พัทลุง

ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 4,076,075      1,073,500    4,102,075      -             9,251,650      
1 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1. จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 10

ประการ 2. จัดกิจกรรมการจัดต้ัง

ชมรม/ชุมนุม 3. จัดกิจกรรมการ

ส่งเสริมด้านกีฬา 4. จัดกิจกรรม

ส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี 

ศิลปะการแสดง 5. การติดตามและ

ประเมินผล 6. การรายงานและ

พัฒนาการจัดกิจกรรม

ประชาชนท่ัวไป 4,2140 คน              242,075                   -               242,075                   -               484,150  ย.3 สนง.กศน.

จ.พิจิตร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. พัฒนาหลักสูตร ส่ือแบบเรียน 

ส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้สอสอดคล้อง

กับสภาพความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 2. จัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตร วัดผลประเมินผล และ

ติดตามผู้เรียน

ประชาชนท่ัวไป 1,872 คน              514,800                   -               514,800                   -             1,029,600  ย.3 สนง.กศน.

จ.พิจิตร

3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1.การวางแผนด าเนินงาน 2. การ

ด าเนินงานตามแผน -ส่งเสริมการ

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง -การเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.การติดตาม

ประเมินผล 4.การรายงานผลและการ

พัฒนา

ประชาชน 2,748              549,600                   -               549,600                   -             1,099,200  ย.3 สนง.กศน.

จ.พิจิตร

4 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ

การใช้กระบวนการกลุ่ม การศึกษาจาก

สภาพจริง การปฏิบัติจริงและการ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 2.จัด

กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน การ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 3. นิเทศติดตามผลการ

ด าเนินงาน 4. สรุปประเมินผลและ

รายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป 1,349 คน              269,600                   -               270,000                   -               539,600  ย.3 สนง.กศน.

จ.พิจิตร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดพิจิตร

ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ฯ 

ตามวาระ

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดพิจิตร -ผู้บริหาร 

กศน.อ าเภอ

                    -                     -                 25,600                   -                 25,600  ย.6 สนง.กศน.

จ.พิจิตร

6 โครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย -ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ 1.จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านในรูปแบบท่ี

หลากหลายตามความต้องการ 2.

พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ชุมชน/ส่งเสริมการอ่านกับรถห้องสมุด

เคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 3.จัดหน่วยบริการ

เคล่ือนท่ีพร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการ

อ่านและการเรียนรู้/กิจกรรมส่งเสริม

การอ่านวันเด็กแห่งชาติ 4. การอบรม

ให้ความรู้เร่ือง คิวอาร์โค้ด (QR Code )

 5. การคัดเลือกต้นแบบคนรักการ

อ่าน/6.นิเทศ ติดตาม เก็บข้อมูล การ

ด าเนินงานส่งเสริมการศึกษาตาม

อัธยาศัย 6.ค่าตอบแทนวัสดุใช้สอย

ประชาชนช่วงอายุ 15-59 ปี 

36,000คน

          2,500,000                   -             2,500,000                   -             5,000,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.พิจิตร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

7 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ส าหรับคนพิการ

1. ส ารวจผู้เรียน การวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ครู/ผู้สอนและผู้เรียน

ร่วมกันจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

เป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม ตามสภาพ

และบริบทของผู้เรียน 2.สถานศึกษา

ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แผนการจัดการ เรียนรู้ท่ีก าหนด -

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -การศึกษา

ต่อเน่ือง - การศึกษาตามอัธยาศัย 3. 

จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 

บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง

การศึกษา 4.สถานศึกษาจัดท าการวัด

และประเมินผลตามหลักสูตรท่ีก าหนด 

5.รายงานผลการจัดกิจกรรมให้

หน่วยงาน/สถานศึกษาทราบ

คนพิการ จ านวน 121 คน                     -             242,000                     -                     -               242,000  ย.4 สนง.กศน.

จ.พิจิตร

8 โครงการอบรมครู กศน.ต าบลจัดการเรียนการสอน

แบบ สะเต็มศึกษา (STEM Education)

อบรมพัฒนาครู กศน. บุคลากรครู กศน.และเจ้าหน้าท่ี 

181 คน

                    -             540,000                     -                     -               540,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.พิจิตร

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ในการจัดการ

เรียนการสอนด้วย Google Classroom

ฝึกอบรมการใช้งาน Google 

Classroom

ครูและบุคลากรสถานศึกษาสังกัด

 จ านวน 181 คน

                    -             291,500                     -                     -               291,500  ย.3 สนง.กศน.

จ.พิจิตร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 248,950         2,184,935    1,165,085      69,750        3,668,720      
1 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมอบรม

ทักษะชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย ท่ี

มุ่งเน้นให้ความรู้ เจตคติ และทักษะท่ี

จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต สามารถ

ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก

 จ านวน 4,078 คน

              14,950           219,535             219,535             14,950             468,970  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พิษณุโลก

2 โครงการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 1. พัฒนาห้องสมุดประชาชน "เฉลิม

ราชกุมารี" ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 2. จัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด

และห้องสมุดเคล่ือนท่ี 3. พัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

ให้ประชาชนในชุมชนอย่างท่ัวถึง 4.

โครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน 5. 

โครงการบรรณสัญจร 6. โครงการ

ชุมชนรักการอ่าน 7. โครงการจัดท า

ฐานข้อมูล กศน.ต าบล

- ส านักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

 จ านวน 1 แห่ง - ห้องสมุด

ประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" 

อ าเภอวังทอง จ านวน 1 แห่ง - 

ห้องสมุดประชาชนจังหวัด

พิษณุโลก จ านวน 1 แห่ง - 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ จ านวน

 7 แห่ง - กศน.ต าบล 93 ต าบล

 999980         1,200,000                     -                     -             1,200,000  ย.4 สนง.กศน.

จ.พิษณุโลก

3 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

1) สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 2) 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน

บัญชีครัวเรือน

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก

 จ านวน 1,516 คน

              52,800           250,400             284,400             18,800             606,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พิษณุโลก
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จัดกิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา

และการพัฒนาชุมชนและสังคม

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก

 จ านวน 2,591 คน

              36,000           482,000             482,400             36,000           1,036,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พิษณุโลก

5 โครงการการส่งเสริมการรู้หนังสือ จัดกิจกรรมส าหรับการรู้หนังสือ การคง

สภาพการรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะ

การรู้หนังสือ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก

 จ านวน 649 คน

             145,200             33,000             178,750                   -               356,950  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.พิษณุโลก

ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี 7,844,931      929,135      7,844,931      929,350      17,548,347    
1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1. ส ารวจความต้องการในการจัด

กิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 2. การจัด

กิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความ

ต้องการ 3. วัดและประเมินผลการจัด

กิจกรรม 4. นิเทศและติดตามผลการ

จัดกิจกรรม

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 3,639 คน              104,650           104,535             104,650           104,650             418,485  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

2 โครงการบ้านหนังสือชุมชน 1. การจัดหาส่ือ หนังสือ ให้กับบ้าน

หนังสือชุมชน 2. การส่งเสริม

การศึกษาตามอัธยาศัยให้กับคนใน

ชุมชน 3. การติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงาน

ผู้รับบริการการศึกษาตาม

อัธยาศัยท่ีจัดในบ้านหนังสือชุมชน

 จ านวน 8443 คน

                    -                     -                       -                     -                       -    ย.3 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด 1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 

“ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด” 

2. ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนท่ี แล้ว

ประสานงานภาคีเครือข่ายร่วม

ด าเนินการ 3. ด าเนินการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดเคล่ืำอนท่ี

ส าหรับชาวตลาด 4. ประเมินผลความ

พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 5. สรุปผล

การจัดกิจกรรม และก าหนดแนวทาง

ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาต่อยอด

ต่อไป

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,780 คน                     -                     -                       -                     -                       -    ย.3 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

4 โครงการส่งเสริมการอ่านเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

1. การให้บริการส่ือการเรียน 

การศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ต าบล

 และห้องสมุดประชาชน 2. การจัดมุม

ให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย ใน 

กศน.ต าบล 3. การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ ใน กศน.ต าบลได้งบประมาณใน

การก่อสร้าง 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริม

การอ่าน หน่วยบริการเคล่ือนท่ี (รถโม

บาย) 5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านโดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

นักศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี

จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 31,000 

คน

             188,000           188,000             188,000           188,000             752,000  ย.3 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

5 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านกีฬา 

นักศึกษา กศน.

จัดการแข่งขันกีฬาระดับต าบล และ

ระดับ โดยมีกีฬาประเภทสากล และ

ประเภทพ้ืนบ้าน

นักศึกษา กศน. จ านวน 1,694 คน              122,815           122,815             122,815           122,815             491,260  ย.3 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 333



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ

 ยุวกาชาด กศน.

1.อบรมเร่ืองการปฐมพยาบาล 2.อบรม

เร่ืองวิชาลูกเสือ 3.อบรมเร่ืองการ

เรียนรู้ภัยพิบัติต่าง ๆ

นักศึกษา กศน. จ านวน 726 คน               52,635             52,635               52,635             52,635             210,540  ย.3 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

7 โครงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส าหรับคนพิการ 1. ส ารวจข้อมูลและบันทึกข้อมูล

นักศึกษาผู้พิการลงระบบ 2. จัดท าแผน

 IEP ส าหรับนักศึกษาผู้พิการ 3. จัดหา

ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและ

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา

ส าหรับคนพิการ 4. จัดการเรียนการ

สอนให้กับนักศึกษาผู้พิการ ตาม

ศักยภาพของนักศึกษา

นักศึกษาผู้พิการ จ านวน 34 คน -

 ระดับประถมศึกษา 4 คน - 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 18 คน

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 

คน

             180,000                   -               180,000                   -               360,000  ย.4 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

8 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย

1. คัดเลือกแกนน าในการฝึกอบรมเร่ือง

การบริหารจัดการขยะ 2. ด าเนินการ

จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนในหลักสูตร

 "วัสดุศาสตร์" 3. วัดและประเมินผล

การฝึกอบรมฃ 4. สรุปผลการฝึกอบรม

 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะใน

การด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป 2,790 คน               69,750             69,750               69,750             69,750  ย.5 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

9 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

1. ปฐมนิเทศนักศึกษา 2. จัดการเรียน

การสอนการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3. สอนเสริมปรับ

พ้ืนฐาน 4. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 5. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

นักศึกษาการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน

 12,328คน - ระดับประถมศึกษา

 578 คน - ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 4530 คน - ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 7220 คน

          6,623,976                   -             6,623,976                   -           13,247,952  ย.3 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 334



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

10 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับคนไทย 1. ส ารวจประชาชนท่ีเป็น

กลุ่มเป้าหมายท่ียังอ่านไม่ออก เขียน

ไม่ได้ 2. จัดท าส่ือ หลักสูตรกรจัดการ

เรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3. 

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับคนไทย 4. 

วัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอน

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ จ านวน 81

 คน

              22,000                   -                 22,000                   -                 44,000  ย.3 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

11 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1. ส ารวจความต้องการฝึกอบรม

เก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

 2. ด าเนินการจัดการฝึกอบรมตาม

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3. วัด

และประเมินผลการฝึกอบรม 4. 

สรุปผลการด าเนินงานและติดตามผลผู้

ผ่านการฝึกอบรม

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 2,483 คน              248,400           248,400             248,400           248,400             993,600  ย.3 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

12 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. ส ารวจความต้องการของประชาชน

ในการจัดการฝึกอบรมการเรียนรู้ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. 

ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชน

 3. วัดและประเมินผลการฝึกอบรม 4. 

สรุปผลการฝึกอบรม ปัญหาอุปสรรค

และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,057 คน              105,600           106,000             105,600           105,600             422,800  ย.4 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 335



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

13 โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 1 ความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร 2 

ความรู้เร่ืองอาชีพในพ้ืนท่ี 3 การใช้

เทคโนโลยีเพ่ืออาชีพ 4 การใช้

เทคโนโลยีและการส่ือสาร 5 เทคนิค

การถ่ายภาพ/วีดีโอ 6 คุณภาพสินค้า

และความปลอดภัยของผู้บริโภค

ประชาชน จ านวน 164 คน               90,105                   -                 90,105                   -    ย.3 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

14 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน

ในเขตภูเขา

1. การส ารวจความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 2. ออกแบบกิจกรรม

เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 3. วัดและประเมินผล

การจัดกิจกรรมพร้อมกับนิเทศติดตาม

การด าเนินงาน

ประชาชนในเขตภูเขาชุมชนปา

เกอะญอ บ้านป่าเด็งใต้ และบ้าน

โป่งลึก บางกลอย จ านวน 297 คน

              37,000             37,000               37,000             37,500             148,500  ย.4 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี

ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 300,000         -             -              -             300,000        
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินการตาม

นโยบายและการจัดการบริหารงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ 2564

1.ประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้อง ค ารับรอง

รายบุคคล ค ารับรองการเร่งรัดการ

ด าเนินงาน กศน. และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

 การจัดท าแผนปฏิบัติการเร่งรัดการ

ด าเนินงาน กศน. และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564

 3.ติดตามผล รายงานและสรุปผล

1) ผู้บริหารจังหวัด/อ าเภอ จ านวน

 13 คน 2) ศึกษานิเทศก์ช านาญ

พิเศษ จ านวน 2 คน 3) เจ้าหน้าท่ี

แผน/การเงิน/พัสดุ กศน.อ าเภอ 

จ านวน 29 คน 4) เจ้าหน้าท่ี

ด าเนินโครงการฯ สนง.กศน.

จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 12 คน 

รวมท้ังส้ิน 56 คน

             300,000                   -                       -                     -               300,000  ย.3 สนง.กศน.จ.

เพชรบูรณ์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดแพร่ 4,258,499      5,659,193    5,681,192      4,258,500    19,857,384    
1 โครงการการจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

1. จัดหาหนังสือเรียน ส่ือการเรียนรู้ 2.

 พัฒนาบุคลากร กศน ทุกระดับทุก

ประเภทให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 3. จัด ส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 4. พัฒนาหลักสูตร

ให้สอดคล้องกับบริบท 4. นิเทศ 

ติดตาม ประเมินผล 5. รายงานผลใน

ระบบ DMIS

สถานศึกษา 8 แห่ง บุคลากร 

กศน. 140 คน ประชาชนท่ัวไป ผู้

ด้อย ผู้พลาด จ านวน 5,400 คน

          2,879,248         4,076,459           4,076,458         2,879,249         13,911,414  ย.3 สนง.กศน.จ.แพร่

2 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1.ศึกษา /จัดท าหลักสูตรตามกรอบ

แนวทางการจัดการศึกษา กิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปี 2563 14 

หัวข้อกิจกรรม 2. วางแผน / 

ด าเนินการการจัดกิจกรรม 3. นิเทศ 

ติดตาม ประเมินผล 5. รายงานผลใน

ระบบ DMIS

นักศึกษา กศน. อ าเภอ 8 แห่ง 

จ านวน 5,400 คน

             284,566           426,849             426,849           284,566           1,422,830  ย.3 สนง.กศน.จ.แพร่

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 337



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 1.การวางแผนการด าเนินงาน 

สถานศึกษาช้ีแจงสร้างความเข้าใจให้

บุคลากรที ร่วมกันวางแผน เก่ียวกับ

หลักสูตร เอสาร ส่ือ แหล่งเรียน 

งบประมาณ 2.สถานศึกษาด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับการจัด

การศึกษา 3.ส ารวจผู้เรียน การ

วางแผนการจัดการเรียนรู้ครู/ผู้สอน

และผู้เรียนร่วมกันจัดท าแผนการจัดการ

เรียนรู้ เป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม ตาม

สภาพและบริบทของผู้เรียน 4.

สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแผนการจัดการ เรียนรู้ท่ี

ก าหนด 5.สถานศึกษาจัดท าการวัด

และประเมินผลตามหลักสูตรท่ีก าหนด 

6. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้สถานศ

892 คน -ประชาชนชาวไทยท่ีไม่รู้

หนังสือไทย -ประชาชนไทยท่ีลืม

หนังสือไทย -ประชาชนชาวไทย

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะบางกลุ่มทีไม่

ใช้

             122,650           122,650             122,650           122,650             490,600  ย.4 สนง.กศน.จ.แพร่

4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1.จัดเวทีประชาคม 2. ด าเนินการจัด

กระบวนการเรียนรู้ในทักษะท่ีจ าเป็นท่ี

จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายด ารงชีวิตอยู่ใน

สังคมปัจจุบันได้ 3. รายงานผลการจัด

กิจกรรม 4. นิเทศติดตาม ประเมินผล

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 3052 คน               87,745             87,745               87,745             87,745             350,980  ย.3 สนง.กศน.จ.แพร่

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 338



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1.จัดเวทีประชาคม 2. ด าเนินการจัด

กระบวนการเรียนรู้ และ บูรณาการ

ความรู้และทักษะจากการศึกษาท่ี

กลุ่มเป้าหมายมีอยู่ น าไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและ

ชุมชนอย่างย่ังยืน 3. รายงานผลการจัด

กิจกรรม 4. นิเทศติดตาม ประเมินผล

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,949 คน              192,000           198,000             197,600           192,000             779,600  ย.3 สนง.กศน.จ.แพร่

6 โครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

1.จัดเวทีประชาคม 2. ด าเนินการจัด

กระบวนการเรียนรู้ และ บูรณาการ

ความรู้และทักษะจากการศึกษาท่ี

กลุ่มเป้าหมายมีอยู่ น าไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและ

ชุมชนอย่างย่ังยืน 3. รายงานผลการจัด

กิจกรรม 4. นิเทศติดตาม ประเมินผล

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,077 คน               80,000           135,200             135,600             80,000             430,800  ย.3 สนง.กศน.จ.แพร่

7 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา 1.ครูและชาวบ้านศึกษาข้อมูลทางสังคม

 การปกครอง ศิลปวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดล้อม 2. ครูและชาวบ้านร่วมกัน

วิเคราะห์ข้อมูล 3. จัดเวทีชุมชน

น าเสนอข้อมูล 4.จัดต้ังกลุ่มจัดกิจกรรม

ตามความสมัครใจและสนใจ 5.จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพและความ

เหมาะสม 3. รายงานผลการจัด

กิจกรรม 4. นิเทศติดตาม ประเมินผล

ประชาชนบนพ้ืนท่ีสูง จ านวน 500

 คน

              62,500             62,500               62,500             62,500             250,000  ย.3 สนง.กศน.จ.แพร่

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 339



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

9 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ใน “ห้องสมุดประชาชน”

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่าง

หลากหลาย 2. จัดหา ส่ือ กิจกรรม / 3.

 พัฒนาปรับปรุงกิจกรรมให้ทันสมัย

สามารถ เรียนรู้ได้ทุกท่ี 4. จัดภูมิทัศน์ 

ปรับปรุงห้องสมุดให้น่าอยู่ น่าน่ัง น่า

เรียนรู้ เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

5. แสวงหาภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม

 สนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่าน 6. หมุนเวียนหนังสือจากห้องสมุด

ไปยังบ้าน หนังสือชุมชน 5. จัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือ

 ชุมชน 4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

5. รายงานผลในระบบ DMIS

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 110,000

 คน ห้องสมุดประชาชน จังหวัด

แพร่ 44,000 คน ห้องสมุด”เฉลิม

ราชกุมารี”อ าเภอลอง 44,000 คน

 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ6 

อ าเภอละ 22,000 คน

             504,790           504,790             504,790           504,790           2,019,160  ย.3 สนง.กศน.จ.แพร่

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 340



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

10 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ส าหรับคนพิการ

1. ส ารวจผู้เรียน การวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ครู/ผู้สอนและผู้เรียน

ร่วมกันจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

เป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม ตามสภาพ

และบริบทของผู้เรียน 4.สถานศึกษา

ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แผนการจัดการ เรียนรู้ท่ีก าหนด -

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน -การศึกษา

ต่อเน่ือง - การศึกษาตามอัธยาศัย 5. 

จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 

บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง

การศึกษา 6.สถานศึกษาจัดท าการวัด

และประเมินผลตามหลักสูตรท่ีก าหนด 

7. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้

หน่วยงาน/สถานศึกษาทราบ

คนพิการ จ านวน 11 คน               45,000             45,000               67,000             45,000             202,000  ย.4 สนง.กศน.จ.แพร่

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 341



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต 250,125         250,125      250,125        250,125      1,000,500      
1 โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง 

กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิต ภายใต้ทักษะชีวิต 10 ประการ

ประชาชนวัยท างานและผู้

ประกอบอาชีพ จ านวน 850 คน

              23,345             23,345               23,345             23,345               93,380  ย.3 สนง.กศน.จ.ภูเก็ต

2 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส าหรับห้องสมุดประชาชน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ

เรียนรู้ดังน้ี - ห้องสมุดประชาชน - 

บ้านหนังสือชุมชน - หน่วยบริการ

เคล่ือนท่ี (รถโมบาย) - อาสาสมัคร

ส่งเสริมการอ่าน - ห้องสมุดเคล่ือนท่ี

ส าหรับชาวตลาดตามพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพ ฯ

ประชาชนทุกช่วงวัย จ านวน 

24,000 คน

              82,690             82,690               82,690             82,690             330,760  ย.4 สนง.กศน.จ.ภูเก็ต

3 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ส าหรับ กศน.ต าบล

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ

เรียนรู้กับ กศน.ต าบล

ประชาชนทุกช่วงวัย จ านวน 

14,000 คน

              43,115             43,115               43,115             43,115             172,460  ย.4 สนง.กศน.จ.ภูเก็ต

4 โครงการการส่งเสริมและการจัดการศึกษา

ส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ

1.ส ารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือไทย และ

ลืมหนังสือ 2.จัดท าข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ 

3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับ

ผู้ไม่รู้หนังสือไทยและป้องกันการลืม

หนังสือ 4.ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ประชากรวัยแรงงานผู้ไม่รู้หนังสือ 

และประชากรกลุ่มท่ีลืมหนังสือ 

จ านวน 75 คน

              10,175             10,175               10,175             10,175               40,700  ย.3 สนง.กศน.จ.ภูเก็ต

5 โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง กิจกรรมการศึกษา

เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน ประชาชนวัยท างานและผู้

ประกอบอาชีพ จ านวน 680 คน

              63,600             63,600               63,600             63,600             254,400  ย.3 สนง.กศน.จ.ภูเก็ต

6 โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง กิจกรรมการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนวัยท างานและผู้

ประกอบอาชีพ จ านวน 272 คน

              27,200             27,200               27,200             27,200             108,800  ย.1 สนง.กศน.จ.ภูเก็ต
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม 13,927,683     12,120,243  13,927,682    12,120,242  52,095,850    
1 โครงการส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ - จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ

ในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังพัฒนาให้

ประชาชนมีทักษะ ในการใช้ส่ือ

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ / ผู้ลืม

หนังสือ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม

 จ านวน 1087 คน

             298,925                   -               298,925                   -               597,850  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ. 

มหาสารคาม

2 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

1.จัดหาส่ือ หนังสือเรียน ส าหรับ

นักศึกษา 2.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 3.จัดการเรียนการสอนให้กับ

นักศึกษา

นักศึกษา กศน. ในเขตจังหวัด

มหาสารคาม ภาคเรียนท่ี 1/2563

 1. ประถม 508 คน 2. ม.ต้น 

8109 คน 3. ม.ปลาย 11960 คน

 รวม 20,577 คน

         11,009,338       11,009,338         11,009,337       11,009,337         44,037,350  ย.4 สนง.กศน.จ. 

มหาสารคาม

3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคน

พิการ ผู้สูงอายุ ท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคล และ

มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการ

ด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบ

อาชีพพ่ึงพาตนเองได้ มีความรู้

ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต

ของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์

ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาวันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อม

สาหรับการปรับตัวให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของข่าวสารข้อมูลและ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต โดยจัด

กิจกรรมท่ีมีเน้ือหาส าคัญ

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปใน

เขตจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 

5120 คน

             294,515                   -               294,515                   -               589,030  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ. 

มหาสารคาม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัด

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน

รูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม 

สัมมนา การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้าง

ชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบท

ของชุมชน

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปใน

เขตจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 

3762 คน

             752,400                   -               752,400                   -             1,504,800  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ. 

มหาสารคาม

5 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ 

ให้กับประชาชน เพ่ือเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง

ม่ันคง และมีการบริหารจัดการความ

เส่ียงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการ

พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปใน

เขตจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 

2308 คน

             461,600                   -               461,600                   -               923,200  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ. 

มหาสารคาม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

6 โครงการ การจัดศึกษาตามอัธยาศัย ๑) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ

เรียนรู้ในระดับตาบล เพ่ือการถ่ายทอด

องค์ความรู้ และจัดกิจกรรม เพ่ือ

เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่าง

ท่ัวถึง ๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนา

ความสามารถในการอ่าน และ

ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุก

กลุ่มเป้าหมาย ๓) ส่งเสริมให้มีการ

สร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือ

ต่อการอ่านให้เกิดข้ึนในสังคมไทย โดย

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้

เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เช่น 

พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

กศน.ต าบล ท่ีได้รับงบประมาณ

ก่อสร้างในปี 2554 จ านวน 16 

แห่ง กศน.ต าบล 133 แห่ง 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 11 แห่ง

 ห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราช

กุมารี" 2 แห่ง

          1,110,905         1,110,905           1,110,905         1,110,905           4,443,620  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ. 

มหาสารคาม

ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร -               69,600        -              -             69,600          
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน (1) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(2) การศึกษาต่อเน่ือง (3) การศึกษา

ตามอัธยาศัย

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ครูเเละบุคลากรทาง

การศึกษาในสังกัดส านักงาน 

กศน.จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 

145 คน

                    -               69,600                     -                     -                 69,600  ย.6 สนง.กศน.จ.

มุกดาหาร

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 345



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 773,637         7,562          773,637        7,564          1,562,400      
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับคนไทย 1.ส ารวจเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ 2.จัด

กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือพัฒนา

ทักษะด้านการอ่าน การเขียนและการ

คิดวิเคราะห์ 3.ประเมินผลการพัฒนา

ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การคิด

วิเคราะห์ 4.รายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป 55 คน                 7,562              7,562                7,562              7,564               30,250  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ยโสธร

2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1.ส ารวจความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 2.จัดกิจกรรมพัฒนา

ทักษะชีวิตในรูปแบบอาชีพระยะส้ัน 

และรูปแบบกลุ่มสนใจ และกิจกรรม

พัฒนาทักษะชีวิต 3.ประเมินผล

โครงการ 4.รายงานผลโครงการ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 3090 คน              177,675                   -               177,675                   -               355,350  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ยโสธร

3 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

1.ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ 2.

จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย

กระบวนการบัญชีครัวเรือนให้นักศึกษา

และประชาชนท่ัวไป 3.ติดตาม/

รายงานผลการด าเนินงาน/รายงานผล

การจัดกระบวน การเรียนการสอน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 967 คน              193,600                   -               193,600                   -               387,200  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ยโสธร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน - การอบรม - การ

ประชุมสัมมนา - การจัดเวทีแลกเปล่ียน

เรียนรู้ - การจัดเวทีชาวบ้าน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1974 คน              394,800                   -               394,800                   -               789,600  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ยโสธร

ส านักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด -               280,776      210,167        1,039,122    1,530,065      
1 โครงการจัดท าข้อมูลด้านแผนงานในระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ กศน.ต าบล DMIS

1. เตรียมการ 2. ด าเนินงานจัด

โครงการจัดท าข้อมูลด้านแผนงานใน

ระบบสารสนเทศ DMIS 3. สรุปผลการ

ด าเนินงาน

ครู กศน.ต าบล จ านวน 267 คน                     -             280,776                     -                     -               280,776  ย.3 สนง.กศน.

จ.ร้อยเอ็ด

2 โครงการอบรมการบริหารความเส่ียง

การปฏิบัติงานด้าน การเงิน บัญชี พัสดุ

1. จัดเตรียมโครงการ 2. ด าเนินการจัด

โครงการอบรมบริหารความเส่ียงฯ 3. 

สรุปผลโครงการ

ครุ กศน. ท่ีปฏิบัติงานด้านการเงิน

 พัสดุ แผนงาน จ านวน 80 คน

                    -                     -               210,167                   -               210,167  ย.3 สนง.กศน.

จ.ร้อยเอ็ด

3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ี

ห้องสมุดประชาชน

1. จัดเตรียมโครงการ 2. จัดด าเนินการ

โครงการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ฯ

 3. สรุปผลการด าเนินงาน

บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าท่ี

ห้องสมุด จ านวน 22 คน

                    -                     -                       -             114,820             114,820  ย.3 สนง.กศน.

จ.ร้อยเอ็ด

4 โครงการสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และ

จุดเน้นการด าเนินงาน กศน.

1. จัดเตรียมโครงการ 2. ด าเนินการจัด

โครงการสรุปผลการด าเนินงานฯ 3. 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ

ครู กศน. 416 คน                     -                     -                       -             924,302             924,302  ย.3 สนง.กศน.

จ.ร้อยเอ็ด
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดระนอง 230,948         179,757      232,648        192,227      835,580        
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1.พัฒนาฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ 2. 

พัฒนาส่ือแบบเรียน 3.พัฒนา ครู กศน.

 /ครูชาวบ้านให้มีศักยภาพในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 4.พัฒนาผู้เรียนให้

มีทักษะคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู้

1. ผู้ไม่รู้หนังสือ 2. ครูอาสาสมัคร

 กศน. 3. ครู กศน. ต าบล 4. ภาคี

เครือข่าย รวมจ านวน 188 คน

              25,850             25,850               25,850             25,850             103,400  ย.1 สนง.กศน.

จ.ระนอง

2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1. ปลูกฝังประชาธิปไตยในชุมชน 2. 

ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3.

 ฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน 4. ให้ความรู้เร่ืองประชาคม

อาเซียน

นักศึกษา กศน. และประชาชน

ท่ัวไป กศน. อ าเภอ 5 แห่ง 750 

คน

              75,000             75,000               75,000             75,000             300,000  ย.1 สนง.กศน.

จ.ระนอง

3 โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปี

งบประมาณ 2564

1.เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 2.

ประชุมคณะกรรมการ 3. ด าเนินการ

จัดกิจกรรม - นิเทศ กศน.อ าเภอ5 แห่ง

 - นิเทศ กศน.ต าบล 33 แห่ง 4. สรุป

รายงานผลการด าเนินงาน

- กศน.อ าเภอ จ านวน 5 แห่ง - 

กศน.ต าบล จ านวน 33 แห่ง

              11,888              9,417                9,418             21,887               52,610  ย.1 สนง.กศน.

จ.ระนอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการเสริมสร้างทักษะทางกีฬา ครู ผู้เรียน ต้าน

ยาเสพติด “กศน.เกมส์ ระดับประเทศ

1. วางแผนและประชุมช้ีแจง

คณะท างานและเสนอโครงการเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 2. ด าเนินการ

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 3.

 จัดเตรียมทรัพยากรในการด าเนินงาน

โครงการฯ 4. จัดการแข่งขันกีฬา 

“กศน.เกมส์” ระดับประเทศ 5. 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวมท้ังส้ิน 

10 คน - ผู้บริหารการศึกษา - 

ผู้บริหารสถานศึกษา - ข้าราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา - 

ลูกจ้างประจ า - พนักงานราชการ

 - พนักงานจ้างเหมาบริการ

              28,520                   -                       -                     -                 28,520  ย.3 สนง.กศน.

จ.ระนอง

5 โครงการเสริมสร้างทักษะทางกีฬา ครู ผู้เรียน ต้าน

ยาเสพติด “กศน.เกมส์ ระดับภาคใต้

1. วางแผนและประชุมช้ีแจง

คณะท างานและเสนอโครงการเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 2. ด าเนินการ

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.จัดเตรียมทรัพยากรในการด าเนินงาน

โครงการฯ 4.จัดการแข่งขันกีฬา “กศน.

เกมส์” ระดับภาคใต้ 5.รายงานสรุปผล

การด าเนินงานโครงการ

เป้าหมายเชิงปริมาณ รวมท้ังส้ิน 

57 คน - ผู้บริหารการศึกษา - 

ผู้บริหารสถานศึกษา - ข้าราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา - 

ลูกจ้างประจ า - พนักงานราชการ

 - พนักงานจ้างเหมาบริการ - 

นักศึกษา กศน.

              20,200                   -                       -                     -                 20,200  ย.3 สนง.กศน.

จ.ระนอง

6 โครงการเสริมสร้างทักษะทางกีฬา ครู ผู้เรียน ต้าน

ยาเสพติด “กศน.ระนองเกมส์

1. วางแผนและประชุมช้ีแจง

คณะท างานและเสนอโครงการเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ 2. ด าเนินการ

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.จัดเตรียมทรัพยากรในการด าเนินงาน

โครงการฯ 4.ประชุมวิชาการและ

แข่งขันกีฬาตามก าหนด 5.รายงาน

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย) 

จ านวน 70 คน ได้แก่ - ผู้บริหาร

การศึกษา จ านวน 2 คน - 

ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 5 

คน - ข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา จ านวน 3 คน - 

ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 คน - ครู

อาสาสมัครฯ จ านวน 3 คน - ครู 

กศน.ต าบล จ านวน 28 คน - ครู 

ศรช. จ านวน 2 คน - บรรณารักษ์

 จ านวน 7 คน - นักวิชาการเงิน

                    -                     -                 52,890                   -                 52,890  ย.3 สนง.กศน.

จ.ระนอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

7 โครงการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1.ปลูกฝังแนวคิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 2. อบรมให้ความรู้ 

3. ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว

ร้ัวกินได้ 4.การท าบัญชีครัวเรือน

1.นักศึกษา กศน. และประชาชน

ท่ัวไป 400 คน 2.กศน. อ าเภอ 5 

แห่ง

              32,000             32,000               32,000             32,000             128,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.ระนอง

8 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1.จัดกิจกรรมคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพ

ติด 2.กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เร่ือง

เพศศึกษาและป้องกันตนเองให้

ปลอดภัยจากเอดส์ 3.กิจกรรมกีฬา

เช่ือมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคี 

4.สรุปรายงานผล

นักศึกษา กศน. และประชาชน

ท่ัวไป 1304 คน

              37,490             37,490               37,490             37,490             149,960  ย.3 สนง.กศน.

จ.ระนอง

ส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง 452,500         1,371,055    715,700        475,590      3,014,845      

1 โครงการการจัดการศึกษาต่อเน่ือง ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชาชนท่ัวไป 5314 คน              197,000           327,575             320,600           475,590           1,320,765  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ระยอง

2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน กศน.ต าบล 

ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

อบรมให้ความรู้ 1. ผู้บริหารจังหวัด/สถานศึกษา 8

 คน 2. ครู กศน. ต าบล จ านวน 

58 คน 3. ผู้เก่ียวข้อง 6 คน

                    -             382,800                     -                     -               382,800  ย.4 สนง.กศน.

จ.ระยอง

3 โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดท าส่ือการเรียนการ

สอนออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าส่ือการเรียน

การสอนออนไลน์

ครู กศน.ต าบล/ครูอาสาสมัครฯ 

จ านวน 70 คน

             255,500                   -                       -                     -               255,500  ย.1 สนง.กศน.

จ.ระยอง

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

อบรม ผู้บริหารจังหวัด/สถานศึกษา 

จ านวน 8 คน ครู กศน. ต าบล 

จ านวน 58 คน อาสาสมัคร

ส่งเสริมการอ่าน จ านวน 58 คน 

ผู้เก่ียวข้อง จ านวน 6 คน รวม 

130 คน

                    -               69,560                     -                     -                 69,560  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.ระยอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้ความสามารถ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน.

ศึกษาดูงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 20 คน

                    -               91,120                     -                     -                 91,120  ย.2 สนง.กศน.

จ.ระยอง

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ

ภาคีเครือข่ายการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตาม อัธยาศัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายแต่ละ

อ าเภอ จ านวน 80 คน

                    -             500,000                     -                     -               500,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.ระยอง

7 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัด

ระยอง จ านวน 130 คน

                    -                     -               395,100                   -               395,100  ย.3 สนง.กศน.

จ.ระยอง

ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี 913,570         2,493,155    2,643,305      763,420      6,813,450      
1 โครงการงานบริหารส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี บริหารจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน 

กศน.จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย - งบ

บริหาร - ค่าเช่าบ้าน - ค่าเช่ารถยนต์ -

 ค่าจ้างเหมาบริการ - ประกันสังคม

พนักงานราชการ - ค่าสาธารณูปโภค

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดราชบุรี จ านวน 232 คน

             763,420           763,420             763,420           763,420           3,053,680  ย.6 สนง.กศน.

จ.ราชบุรี

2 โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาอาชีพ(กลุ่ม

สนใจ)

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

2. จัดหา รวบรวมและจัดท าหลักสูตรท่ี

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 3. 

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนท่ี

ก าหนด 4. ติดตาม ประเมินผลและ

สรุปผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไปจ านวน 2,134 คน                     -             746,900             746,900                   -             1,493,800  ย.4 สนง.กศน.

จ.ราชบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

2. จัดหา รวบรวมและจัดท าหลักสูตรท่ี

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 3. 

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนท่ี

ก าหนด 4. ติดตาม ประเมินผลและ

สรุปผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,276 คน                     -             255,200             255,200                   -               510,400  ย.4 สนง.กศน.

จ.ราชบุรี

4 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. ส ารวจ ทบทวน และจัดท าระบบ

ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ 2. ประเมินระดับ

การไม่รู้หนังสือของกลุ่มเป้าหมาย 3. 

จัดหาแบบเรียน พัฒนาส่ือ และ

เคร่ืองมือวัดผล 4. พัฒนาครูผู้สอน 5. 

ด าเนินการจัดการเรียนรู้และบันทึก

ข้อมูลของผู้เรียน 6. นิเทศ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผล

ผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืมหนังสือ จ านวน

 426 คน

             117,150                   -               117,150                   -               234,300  ย.4 สนง.กศน.

จ.ราชบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการบ้านหนังสือชุมชน 1.ส ารวจความต้องการด้านการอ่าน 

ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน

ตลอดจนถึงศึกษาสภาพการเข้าถึง 

โอกาสทางการเรียนรู้ของผู้รับบริการ 

2.จัดต้ังบ้านหนังสือชุมชนและจัดหา

หนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายปักษ์

รายสัปดาห์ และส่ืออ่ืนๆให้กับบ้าน

หนังสือชุมชน 3.ด าเนินการจัดกิจกรรม

ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

ในการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน

ให้ท่ัวถึงทุกชุมชน 4.นิเทศ ติดตาม 

เย่ียมบ้านหนังสือชุมชน สรุปและ

รายงานผลการด าเนินงาน

1. มีบ้านหนังสือชุมชนครบทุก

ต าบลของจังหวัดราชบุรี จ านวน 

312 แห่ง 2. นักศึกษา/ประชาชน

มีพัฒนาการและมีนิสัยรักการอ่าน

เพ่ิมมากข้ึน 3. มีผู้รับบริการ,

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 8,490 

คน

                    -                     -                       -                     -                       -    ย.4 สนง.กศน.

จ.ราชบุรี

6 โครงการส่งเสริมห้องสมุดประชาชนให้เป็น

ศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. บริหารจัดการ ให้บริการค้นคว้า

หนังสืออินเตอร์เน็ตและบริการยืม-คืน

ส่ือ 2. จัดหาส่ือ หนังสือ หนังสือพิมพ์

และวารสาร 3. ประสานความร่วมมือ

กับเครือข่ายในการสนับสนุนการ

ด าเนินงานของห้องสมุดประชาชน 4. 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในและ

ภายนอกห้องสมุด 5. จัดกิจกรรมเรียนรู้

 นิทรรศการ และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 6. สร้าง

บรรยากาศของห้องสมุดประชาชนท่ี

เอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้

- ห้องสมุดประชาชนจังหวัด 1 

แห่ง - ห้องสมุดประชาชน “เฉลิม

ราชกุมารี” 2 แห่ง - ห้องสมุด

ประชาชนอ าเภอ 8 แห่ง - มีผู้เข้า

รับบริการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน 20,625 คน

 0                   -                       -                     -                       -    ย.4 สนง.กศน.

จ.ราชบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

7 โครงการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัด 1. แต่งต้ังคณะกรรมการ กศน.จังหวัด 

2. ประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัด 

3. สร้างความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรม

 กศน. 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน และพัฒนาเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของชุมชน 5. พัฒนา กศน.ต าบล

 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

คณะกรรมการ กศน.จังหวัด 16 คน                     -                     -                       -                     -                       -    ย.6 สนง.กศน.

จ.ราชบุรี

8 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา 1. ส ารวจความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 2. พัฒนาหลักสูตร

รูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง

กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 3. 

จัดกระบวนการเรียนรู้ 4. นิเทศ ติดตาม

 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน

ประชาชนบนพ้ืนท่ีสูง ศูนย์การ

เรียนชุมชน “แม่ฟ้าหลวง” บ้าน

หนองตาด้ัง และบ้านพุระก า ต.

ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ านวน 132 

คน

              33,000                   -                 33,000                   -                 66,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.ราชบุรี

9 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 1 วางแผนการด าเนินการจัดกิจกรรมท่ี

สอดคล้องกับชุมชน 2 ประสานงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ท่ีเก่ียวข้องใน

การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 3 

ด าเนินงานฝึกอบรม 4 ประเมินผลและ

สรุปผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไปจ านวน 2,599 คน                     -             519,600             519,600                   -             1,039,200  ย.4 สนง.กศน.

จ.ราชบุรี

10 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิต

ประชาชนท่ัวไป 3,618 คน                     -             208,035             208,035                   -               416,070  ย.4 สนง.กศน.

จ.ราชบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 5,271,667      637,148      7,589,185      637,405      14,135,405    
1 โครงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ 1. 

โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 2. 

โครงการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่

ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3. 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. ผู้ไม่รู้หนังสือ จ านวน 248 คน 

2. นักศึกษา กศน. จ านวน 

10,839 คน 3. ประชาชนท่ัวไป 

ในพ้ืนท่ี กศน.อ าเภอ จ านวน 11 

แห่ง

          4,668,620             34,100           6,985,880             34,100         11,722,700  แผนงาน

ยุทธศาสตร์สร้าง

ความเสมอภาคทาง

การศึกษา

สนง.กศน.จ.ลพบุรี

2 โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง ด าเนินกิจกรรม/โครงการ 1.โครงการ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 2.

โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน 3.โครงการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต

ในพ้ืนท่ี กศน.อ าเภอ จ านวน 11 

แห่ง จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 1. 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

(ท้ังปี) จ านวน 4,747 คน 2. 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ชุมชน (ท้ังปี) จ านวน 3,410 คน 

3. การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (ท้ังปี) จ านวน 

1,257 คน

             603,047           603,048             603,305           603,305           2,412,705  แผนงานพ้ืนฐาน

ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์

สนง.กศน.จ.ลพบุรี

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง 3,546,285      3,546,285    3,546,285      3,546,285    14,185,140    
1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา 1.จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน

บนพ้ืนท่ีสูง ถ่ินทุรกันดาร และพ้ืนท่ี

ชายขอบ

ประชาชนบนพ้ืนท่ีสูง ถ่ิน

ทุรกันดาร และพ้ืนท่ีชายขอบ 

จ านวน 2,500 คน

             312,500           312,500             312,500           312,500           1,250,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ.ล าปาง

งบรายจ่ายอ่ืน

งบรายจ่ายอ่ืน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ส านักงาน กศน.

จังหวัดล าปางและสถานศึกษาในสังกัด

1. การพัฒนาส านักงาน กศน.จังหวัด

ล าปาง สถานศึกษาในสังกัดและ

บุคลากร 2. การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ/การน าองค์ความรู้และ

ฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหาร

จัดการ

สถานศึกษาในสังกัด 13 แห่ง 

ส านักงาน กศน.จังหวัด 1 แห่ง 

ผู้บริหารและบุคลากร 200 คน

             763,495           763,495             763,495           763,495           3,053,980  ภาระกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ.ล าปาง

3 โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง 1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 2.ส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

สังคมและสังคม 3.จัดกระบวนการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป -ทักษะ

ชีวิต 4,300 คน -สังคมและชุมชน

 5,147 คน -เศรษฐกิจพอเพียง 

3,015 คน

             939,825           939,825             939,825           939,825           3,759,300  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ.ล าปาง

4 โครงการส่งเสริมการอ่านและเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ

ของคนไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้

1.ส ารวจและประเมินระดับการรู้

หนังสือไทย 2.จัดการศึกษาให้ผู้ไม่รู้

หนังสือ 3.พัฒนาสมรรถนะของครูท่ี

ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนหนังสือไทย 4.

จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสืออายุ 15 – 

59 ปี จ านวน 936 คน

             128,700           128,700             128,700           128,700             514,800  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ.ล าปาง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการล าปาง : เมืองแห่งการเรียนรู้

และสร้างสรรค์

1. พัฒนาห้องสมุดประชาชน 2. จัด

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด

ประชาชน 3. จัดบริการส่งเสริมการ

อ่านเคล่ือนท่ี 4. ห้องสมุดเคล่ือนท่ี

ส าหรับชาวตลาดตามแนวพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 5. 

โครงการล าปางนครแห่งการอ่าน/

โครงการเมืองนักอ่าน 5. การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรท่ีรับผิดชอบการ

บริการของห้องสมุด 6. การแสวงหา

ภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมจัดและสนับสนุน

 7. ชุมชนอ่านสร้างสุขอ าเภอ 8. 

นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุดประชาชน 14 แห่ง จัด

กิจกรรม อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อ

เดือน จัดบริการห้องสมุดเคล่ือนท่ี

 อย่างน้อย 4 กิจกรรมต่อปี 

บุคลากรห้องสมุด 14 แห่ง ภาคี

เครือข่าย ห้องสมุดประชาชน 14 

แห่ง

          1,151,265         1,151,265           1,151,265         1,151,265           4,605,060  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ.ล าปาง

6 โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาเรียนรู้

ของชุมชน (กศน.ต าบล)

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2. 

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 

3. อบรมพัฒนาอาสาสมัครส่งเสริมการ

อ่าน 4. กิจกรรมบรรณสัญจร : Book 

Voyage 5. จัดบริการบ้านหนังสือ

ชุมชน 6. ท าเนียบศูนย์เรียนรู้

กศน.ต าบล 100 แห่ง - กศน.

ต าบล จัดกิจกรรม อย่างน้อย

เดือนละ 1 กิจกรรม - นักศึกษา/

ประชาชนท่ัวไป 30,000 คน 

(ต าบลละ 300) - แหล่งเรียนรู้ 

ครอบคลุม 100 ต าบล - มี

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านใน

หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบลละ 2 คน - 

บรรณสัญจร : Book Voyage 

100,000 เล่ม (ต าบลละ 1,000 

เล่ม) - บ้านหนังสือชุมชน 498 

แห่ง - รถโมบายส่งเสริมการอ่าน 

10,000 คน

             250,500           250,500             250,500           250,500           1,002,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ.ล าปาง

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 357



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน 238,830         403,260      25,550          211,750      
1 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงาน ตามนโยบายและ

จุดเน้น ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2564

1.กิจกรรมประชุมช้ีแจงมอบนโยบาย 

และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน 

กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2564 2.

กิจกรรม การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 3.กิจกรรม

ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.

จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 

2564 (ไตรมาสท่ี 1 – 2) 4.กิจกรรม

ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.

จังหวัดล าพูน ประจ าปี งบประมาณ 

2564 5.กิจกรรมการใช้งานโปรแกรม

ระบบบริหารจัดการงบประมาณ ปี 

2564 (e-budget) และระบบ

ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดกา

1. ผู้บริหารหน่วยงานและ

สถานศึกษา จ านวน 10 คน 2. 

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาประจ าสถานศึกษา 

จ านวน 110 คน 3. บุคลากร

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน 

จ านวน 17 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน

 137 คน

              51,330                   -                 25,550           211,750             288,630  ย.6 สนง.กศน.จ.ล าพูน

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

ครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม 

สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน

ประจ าปีงบประมาณ 2564

เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน 

จ านวน 60 คน

                    -             244,200                     -                     -               244,200  ย.6 สนง.กศน.จ.ล าพูน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 358



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการเสริมศักยภาพการเป็นวิทยากรจัด

กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ

พระมหากษัตริย์ไทย ประจ าปีงบประมาณ 2564

โครงการเสริมศักยภาพการเป็น

วิทยากรจัดกระบวนการเรียนการสอน 

เพ่ือการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

เชิงปริมาณ 1) ผู้บริหาร และ ครู 

กศน. ในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดล าพูน จ านวน 152 คน

                    -               78,000                     -                     -                 78,000  ย.1 สนง.กศน.จ.ล าพูน

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ 

และเจ้าหน้าท่ีงานการศึกษาตามอัธยาศัย 

ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านเชิงปฏิบัติการ

ให้แก่ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป

ในจังหวัดล าพูน

3.จัดกิจกรรมตามโครงการฯ - ศึกษา

เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ และ

วัฒนธรรมท้องถ่ินในต่างจังหวัด - 

ศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด

ประชาชน กิจกรรมหลัก นวัตกรรม

ส่งเสริมการอ่าน ท่ีได้มีการจัดประกวด

ในระดับประเทศ

เชิงปริมาณ 1) ผู้บริหาร

สถานศึกษาท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 2 

คน 2) เจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้อง

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน 

จ านวน 3 คน 3) บรรณารักษ์

ห้องสมุด จ านวน 9 คน 4) 

พนักงานขับรถ จ านวน 2 คน

                    -               81,060                     -                     -                 81,060  ย.6 สนง.กศน.จ.ล าพูน

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริม

สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในยุคดิจิทัล 

ประมาณประจ าปี 2564 ส านักงาน กศน.จังหวัด

ล าพูน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

การส่งเสริม สนับสนุน การจัด

กระบวนการเรียนรู้การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในยุค

ดิจิทัล ประมาณประจ าปี 2564 

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน 1.จัด

ประชุม/สัมมนา หัวข้อ “กศน.ล าพูน

กับการเรียนรู้ยุคดิจิทัล” 2.ศึกษาดูงาน

ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการ การ

จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในยุค

ดิจิทัล

5.1 เชิงปริมาณ บุคลกรใน

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน 

จ านวน 25 คน

             187,500                   -                       -                     -               187,500  ย.6 สนง.กศน.จ.ล าพูน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 359



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 9,806,240      -             -              -             9,806,240      
1 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับ

นักศึกษา กศน.และประชาชนในพ้ืนท่ี

เป้าหมาย

นักศึกษา กศน.และประชาชน           1,087,450                   -                       -                     -             1,087,450  ย.3 สนง.กศน.จ.เลย

2 โครงการการจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ 16453 คน           6,865,700                   -                       -                     -             6,865,700  ย.4 สนง.กศน.จ.เลย

3 โครงการการศึกษเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี

2036 คน              234,140                   -                       -                     -               234,140  ย.3 สนง.กศน.จ.เลย

4 โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

716 คน              286,400                   -                       -                     -               286,400  ย.3 สนง.กศน.จ.เลย

5 โครงการค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนในกับคนพิการ 8 คน              720,000                   -                       -                     -               720,000  ย.4 สนง.กศน.จ.เลย

6 โครงการการส่งเสริมการรู้หนังสือ กิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเน่ือง 169 คน               92,950                   -                       -                     -                 92,950  ย.3 สนง.กศน.จ.เลย

7 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน

ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

1299 คน              519,600                   -                       -                     -               519,600  ย.2 สนง.กศน.จ.เลย

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 360



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ -               126,130      -              -             126,130        
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู “ด้านการจัด

กระบวนการเรียนรู้ กศน.ด้วยส่ือออนไลน์ (Google 

Classroom)”

1.ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ โดยใช้ระบบ LMS : 

Learning Management System 2.

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ของ ครู กศน. 3.จัดกระบวนการเรียน

การสอนด้วยส่ือออนไลน์ (Google 

Classroom) 4.ด าเนินการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์โดยใช้ SIKET Model

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ข้าราชการครู/ครู กศน.ต าบล) 

จ านวน 235 คน

                    -               92,200                     -                     -                 92,200  ย.3 สนง.กศน.

จ.ศรีสะเกษ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.สร้างความรู้ ความเข้าใจด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.ประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.ส่งเสริม/

สนับสนุนให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีหลากหลาย เช่น LINE, 

Facebook,Google

เจ้าหน้าท่ีสารสนเทศของ

หน่วยงานสถานศึกษาและ

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 72 คน

                    -               33,930                     -                     -                 33,930  ย.3 สนง.กศน.

จ.ศรีสะเกษ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 361



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร 3,251,620      1,622,185    1,630,235      -             6,504,040      
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้

ไม่รู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือ โดยใช้

หลักสูตรการรู้หนังสือไทย ของ

ส านักงาน กศน.

ผู้ไม่รู้หนังสือจากการส ารวจและ

ประเมินระดับการรู้หนังสือไทย 

จ านวน 612 คน

             168,300                   -               168,300                   -               336,600  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ.

สกลนคร

2 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย 

โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ ฝึกปฏิบัติ

ให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต 10 ประการ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 4,778 คน              274,735                   -               274,735                   -               549,470  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ.

สกลนคร

3 โครงการการศักษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จัดกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มสนใจ หรือ 

หลักสูตรฝึกอบรมประชาชนผ่าน

กิจกรรมดังน้ี 1.การส่งเสริมการด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ได้แก่ - เรียนรู้ตามรอยพระ

ยุคลบาท - การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม่ -การท าบัญชีครัวเรือน - 

วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ 2. การใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 4,211 คน              842,000                   -               842,400                   -             1,684,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ.

สกลนคร

4 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

อบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน การ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,723 คน              344,400                   -               344,800                   -               689,200  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ.

สกลนคร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 1.ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ใน กศน.

ต าบล 2 ส่งเสริมการจัดและให้บริการ

หนังสือ ส่ือ หนังสือพิมพ์ วารสาร ใน 

กศน.ต าบลและห้องสมุดประชาชน 3. 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายใน

รูปแบบต่าง ๆ 4. ส่งเสริมการแสวงหา

ภาคีเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา

ประชาชนในพ้ืนท่ี จ านวน 

360,964 คน

          1,622,185         1,622,185                     -                     -             3,244,370  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.จ.

สกลนคร

ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 102,378         409,514      309,556        202,337      1,023,785      
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับผู้

ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ

ผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ 

จ านวน 88 คน

                4,840             19,360               16,940              7,260               48,400  ย.4 สนง.กศน.

จ.สงขลา

2 โครงการส่งเสริมการอ่าน -เมืองนักอ่าน -ห้องสมุด -บ้านหนังสือ

ชุมชน -หน่วยบริการเคล่ือนท่ี (รถโม

บาย,มินิโมบาย) -อาสาสมัครส่งเสริม

การอ่าน -ห้องสมุดเคล่ือนส าหรับชาว

ตลาด ตามพระราชด าริของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

ประชาชนท่ัวไป 529,713 คน                     -                     -                       -                     -                       -    ย.4 สนง.กศน.

จ.สงขลา

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

- กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ - 

กิจกรรมการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ - 

กิจกรรมส่งเสริมการออมและการท า

บัญชีครัวเรือน - ขับเคล่ือนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนท่ัวไป 1,168 คน               46,720           186,880             140,160             93,440             467,200  ย.3 สนง.กศน.

จ.สงขลา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต -กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ -กิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือ

สุขภาพ -กิจกรรมโภชนาการเพ่ือ

สุขภาพ -กิจกรรมความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน -กิจกรรมขับข่ี

ปลอดภัยในใส่ใจวินัยจราจร

ประชาชนท่ัวไป จ านวนว 4,419 

คน

              50,818           203,274             152,456           101,637             508,185  ย.3 สนง.กศน.

จ.สงขลา

ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล 416,230         416,230      416,230        416,230      1,664,920      
1 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2. 

กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ใน

ระดับต าบล

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 141,900

 คน

             221,065           221,065             221,065           221,065             884,260  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.สตูล

2 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน ประชาชนในจังหวัดสตูล จ านวน 

899 คน

              89,800             89,800               89,800             89,800             359,200  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.สตูล

3 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ประชาขนในจังหวัดสตูล จ านวน 

1565 คน

              44,965             44,965               44,965             44,965             179,860  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.สตูล

4 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ สอนหนังสือให้กับผู้ไม่รู้และลืมหนังสือ ผู้ไม่รู้และลืมหนังสือ จ านวน 160

 คน

              22,000             22,000               22,000             22,000               88,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.สตูล

5 โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนท่ัวไปในจังหวัดสตูล 

จ านวน 384 คน

              38,400             38,400               38,400             38,400             153,600  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.สตูล

งบรายจ่ายอ่ืน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ -               767,680      -              272,795      1,040,475      
1 โครงการส่งเสริมการอ่าน ส านักงาน กศน.จังหวัด

สมุทรปราการ (เชิงรุก)

1. ส านักงาน กศน.จังหวัด

สมุทรปราการ เชิญผู้รับผิดชอบงาน

อัธยาศัย อ าเภอ บรรณารักษ์ร่วม

ประชุม 3 วัน 2. ด าเนินการจัด

กิจกรรมตามโครงการฯ 3. สรุปผลการ

จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 3 วัน

1. กศน.อ าเภอเมืองฯ จ านวน 

13,500 คน 2. กศน.อ าเภอพระ

ประแดง จ านวน 1,140 คน 3. 

กศน.อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

จ านวน 4,000 คน 4. กศน.

อ าเภอบางพลี จ านวน 475 คน 5.

 กศน.อ าเภอบางบ่อ จ านวน 

2,000 คน 6. กศน.อ าเภอบางเสา

ธง จ านวน 2,400 คน

                    -                     -                       -             138,695             138,695  ย.3 สนง.กศน.จ.

สมุทรปราการ

2 โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

1.ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

 เชิญบรรณารักษ์ร่วมประชุม 1 วัน 2.

จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครส่งเสริม

การอ่าน 50 ต าบล 100 คน แบ่งเป็น 2

 รุ่น รุ่นละ 2 วัน รุ่นละ 50 คน 3.

ติดตามและประเมินผล

- คณะผู้บริหาร 8 คน - 

บรรณารักษ์ 6 คน - บุคลากร

ส านักงาน กศน.จังหวัด 5 คน - 

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านต าบล

ละ 2 คน 50 ต าบล รวม 100 คน

 0                   -                       -             134,100             134,100  ย.3 สนง.กศน.จ.

สมุทรปราการ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 365



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู ท าได้ขายเป็น บนตลาด

ออนไลน์ ในสังคมดิจิทัล ยุค 4.0

1. ประชุมเตรียมความพร้อมและ

วางแผนรูปแบบการด าเนินโครงการ 2. 

เสนอโครงการ /ค าส่ังแต่งต้ัง

คณะท างาน เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร

ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ 

3. ประชุมวางแผน มอบหมายงานตาม

หน้าท่ีรับผิดชอบตามค าส่ัง 4. 

ด าเนินการโครงการ 5. ประเมินผลหลัง

การด าเนินโครงการ 6. สรุปและ

รายงานผลการด าเนินโครงการ

1. ครู กศน. ต าบล จ านวน 58 คน

 2. วิทยากร (ต าบล ละ 1 คน) 

จ านวน 50 คน

                    -             101,680                     -                     -               101,680  ย.3 สนง.กศน.จ.

สมุทรปราการ

4 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 

ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ สู่ความเป็นเลิศ

1.ประชุมช้ีแจงและเสนอโครงการให้

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 2.แต่งต้ัง

คณะท างานและผู้รับผิดชอบด้านต่างๆ

 3.ประสานงานวิทยากร 4.ประสานงาน

เก่ียวกับสถานท่ีและจัดเตรียมการจัด

โครงการ 5.จัดเตรียมเอกสารประกอบ

โครงการและจัดซ้ือวัสดุส าหรับ

โครงการ 6.ด าเนินการจัดโครงการ 7.

ประเมินผลการจัดโครงการ 8.สรุปและ

รายงานผลการจัดโครงการ

1) ข้าราชการ จ านวน 15 คน 2) 

ครูอาสาสมัคร กศน. จ านวน 10 

คน 3) ครู กศน.ต าบล จ านวน 58

 คน 4) ครู ศรช. จ านวน 46 คน 

5) ครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 2 

คน 6) พนักงานราชการบน กศน.

จังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 13 

คน 7) วิทยากร จ านวน 1 คน

                    -             666,000                     -                     -               666,000  ย.3 สนง.กศน.จ.

สมุทรปราการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม 122,300         27,500        27,500          27,500        204,800        
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่ กศน. WOW

1.ประชุมวางแผน 2.ด าเนินการประชุม

 3.ถอดบทเรียน 4.ติดตามประเมินผล

บรรณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีงาน

อัธยาศัย จ านวน 30 คน

              27,500             27,500               27,500             27,500             110,000  ย.2 สนง.กศน.จ.

สมุทรสงคราม

2 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจ เก่ียวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

แก่บุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

สมุทรสงคราม ประจ าปี 2564

1.วางแผนการจัดโครงการ 2.เสนอ

อนุมัติโครงการ 3.ประชุมช้ีแจง

โครงการและมอบหมายงาน 4.ส่ง

หนังสือเชิญผู้บริหารและผู้เข้ารับการ

อบรมรวมถึงวิทยากร 5.ผลิตส่ือ

ประกอบโครงการ/วัสดุอุปกรณ์/

จัดเตรียมสถานท่ี 6.ด าเนินการตาม

โครงการฯ 7.ประเมินโครงการ/สรุป

และรายงานผลการด าเนินโครงการ

ผู้บริหาร ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า ครูอาสา ครู กศน.

ต าบล เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ด้าน

การเงิน บัญชี พัสดุ และผู้ท่ี

เก่ียวข้อง จ านวน 70 คน

              94,800                   -                       -                     -                 94,800  ย.3 สนง.กศน.จ.

สมุทรสงคราม

ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร 825,402         36,900        1,011,452      593,786      2,467,540      
1 โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมพัฒนางานและการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ การปฏิบัติงานและการจัดการ

เรียนการสอน

บุคลากรได้รับการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ผู้บริหาร 

ข้าราชการ ครู อาสาฯ ครู กศน.

ต าบล ครู ศรช. ลูกจ้าง 120 คน

                    -                     -                       -             556,886             556,886  ย.1 สนง.กศน.จ.

สมุทรสาคร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในภายนอกสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ 2564

กิจกรรมหลัก 1.แต่งต้ังคณะกรรมการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 2.ประชุม

ปฏิบัติการในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพ 3.

การประชุมทบทวนผลการประเมิน

ตนเองในแต่ละมาตรฐานกับผู้เก่ียวข้อง

 4.ติดตามตรวจสอบการด าเนินการ

ประกันในระดับ กศน.ต าบล 5.ประชุม

ติดตามตรวจสอบ ทบทวนวิเคราะห์

ข้อมูล

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย บุคลากร 

กศน. อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

กศน. อ าเภอกระทุ่มแบน กศน. 

อ าเภอบ้านแพ้ว จ านวนเป้าหมาย

 120 คน

              12,500             12,500               12,500             12,500               50,000  ย.1 สนง.กศน.จ.

สมุทรสาคร

3 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมบ้านหนังสือ

ชุมชน

กิจกรรมหลัก 1. รับบริจาคหนังสือจาก

ประชาชน ห้างร้าน และหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 2. น าหนังสือ 

วารสาร จดหมาย ส่ือต่างๆ ใส่ในกล่อง

 หรือตู้ช้ันหนังสือ ให้บริการตาม 

ร้านค้า แหล่งชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 

และบ้านหนังสือชุมชน มีระยะเวลาใน

การเปล่ียนหนังสือ 2 เดือน / คร้ัง

ประเภท 1. เด็ก นักเรียน 

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 2. 

บ้านหนังสือชุมชน จ านวน

เป้าหมาย 1. อ าเภอเมืองฯ 18 

แห่ง 2.อ าเภอกระทุ่มแบน 34 

แห่ง 3. อ าเภอบ้านแพ้ว 12 แห่ง

                    -                     -                       -                     -                       -    ย.2 สนง.กศน.จ.

สมุทรสาคร

4 เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี

งบประมาณ 2564

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง -การเกษตร

ทฤษฏีใหม่ -การท าบัญชีครัวเรือน -

สาธิตการท าน้ าหมักชีวภาค -

การศึกษาดูงาน -การท าบัญชีครัวเรือน

1.ประชาชนท่ัวไป 2.ผู้ว่างงาน 3.

เจ้าหน้าท่ีเครือข่าย -อ าเภอเมืองฯ

 216 คน -อ าเภอกระทุ่มแบน 

120 คน -อ าเภอบ้านแพ้ว 144 

คน รวม 480 คน

             114,000                   -               114,000                   -               228,000  ย.2 สนง.กศน.จ.

สมุทรสาคร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมรักการอ่าน

และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

1.กิจกรรมวันเด็ก 2.กิจกรรส่งเสริมรัก

การอ่านและเสริมสร้างการเรียนรู้ 3.

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

4.กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ี

เด็ก นักศึกษา และประชาชน

ท่ัวไปในเขตอ าเภอกระทุ่มแบน 

อ าเภอเมืองฯ อ าเภอบ้านแพ้ว 

อ าเภอเมืองฯ 13,625 คน อ าเภอ

กระทุ่มแบน 17,900 คน อ าเภอ

บ้านแพ้ว 25,400 คน

             449,702                   -               449,702                   -               899,404  ย.5 สนง.กศน.จ.

สมุทรสาคร

6 โครงการแการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 1.การ

จัดการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับโรค

ไข้เลือดออก 2.การจัดอบรมให้ความรู้

เร่ืองเพศศึกษา 3.การจัดอบรมให้

ความรู้การดูแลสุขภาพ 4.การจัดอบรม

ให้ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด 5.การ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ - 

อบรมให้ความรู้ เร่ืองประชาธิปไตยเร่ือง

 ยาเสพติดเร่ืองใช้รถใช้ถนนเร่ืองโรค

เอดส์ ร่ืองเอดส์และ สคบ.เร่ืองการ

ป้องกันสาธารณภัย

-ประชาชนท่ัวไป -นักศึกษา -

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 1033 คน

 -อ าเภอกระทุ่มแบน 434 คน -

อ าเภอบ้านแพ้ว 533 คน รวม

จ านวน 2,000 คน

 104650                   -               104,650                   -               104,650  ย.1 สนง.กศน.จ.

สมุทรสาคร

7 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1.การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.การ

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

เป้าหมายเชิงปริมาณ - ประชาชน

ท่ัวไปในเขตจังหวัดสมุทรสาคร 

จ านวน 1,246 คน

             249,200                   -               249,200                   -               498,400  ย.5 สนง.กศน.จ.

สมุทรสาคร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

8 โครงการการจัดการศึกษาต่อเน่ืองส่งเสริม

การรู้หนังสือ

1. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้

เรียนรู้ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 2. 

กิจกรรมให้คนไทยรักวัฒนธรรมการ

อ่านภาษาไทย 3.ส่งเสริมการรู้หนังสือ

และยกระดับการศึกษาให้แก่ประชาชน

- เครือข่าย มูลนิธิ ฯลฯ - กลุ่ม

ประชาชนท่ัวไป - คนไร้สัญชาติ

ไทย -อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จ านวน 98 คน -อ าเภอกระทุ่ม

แบน จ านวน 14 คน -อ าเภอบ้าน

แพ้ว จ านวน 124 คน รวม 236 

คน

 81400                   -                 81,400                   -                 81,400  ย.1 สนง.กศน.จ.

สมุทรสาคร

9 โครงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

(จัดการเรียนการสอน)

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ 

ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 2. จัด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. 

จัดหาหนังสือเรียน 4. จัดการเทียบ

ระดับการศึกษา

เป้าหมายเชิงปริมาณ - นักศึกษา

ระดับประถมศึกษา จ านวน 266 

คน - นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น จ านวน 1,552 คน - 

นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จ านวน 2,119 คน - ปวช. 

จ านวน

                    -                     -                       -                     -                       -    ย.1 สนง.กศน.จ.

สมุทรสาคร

10 โครงการการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัด

สมุทรสาคร ประจ าปีงบประมาณ 2564

รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและ

จัดท ารายงานการประเมินโครงการ 4.2

 ประชุมคณะท างานเพ่ือน าข้อมูลจาก

การประเมินโครงการไปใช้ปรับปรุง

แก้ไข และพัฒนาด าเนินโครงการต่อไป

คณะกรรมการ กศน.จังหวัด

สมุทรสาคร จ านวน 21 คน

                    -               24,400                     -               24,400               48,800  ย.4 สนง.กศน.จ.

สมุทรสาคร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว 400,000         -             -              -             400,000        
1 โครงการการเขียนหนังสือราชการและการเขียน

โครงการ

อบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้บริหาร ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 

ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน 

ครูผู้สอนคนพิการ บรรณารักษ์ 

และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 150 คน

             400,000                   -                       -                     -               400,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.สระแก้ว

ส านักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี 5,617,692      7,382,467    7,846,732      5,154,492    26,001,383    
1 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

1.จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 2.จัด

กิจกรรมการต้ังชมรม/ชุมนุม 3.จัด

กิจกรรมการส่งเสริมด้านกีฬา 4.จัด

กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี 

ศิลปะการแสดง 5.จัดกิจกรรมส่งเสริม

ความสามารถพิเศษต่างๆ 6.กิจกรรม

ดิจิทัลชุมชน 7.อ่ืนๆ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 4243 คน               63,825           180,090             180,205             63,825             487,945  ย.4 สนง.กศน.

จ.สระบุรี

2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

รูปแบบการใช้กระบวนการกลุ่ม 

การศึกษาจากสภาพจริง การปฏิบัติ

จริงและการประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้

ประชาชนท่ัวไปได้พัฒนาคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 3.นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 4.

สรุปประเมินผลและรายงานผลการ

ด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1186 คน              229,200                   -               229,600                   -               458,800  ย.4 สนง.กศน.

จ.สระบุรี

งบรายจ่ายอ่ืน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.การวางแผนด าเนินงาน 2.การ

ด าเนินงานตามแผน - ส่งเสริมการ

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง - การเรียนรู้การใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 3.การติดตาม

ประเมินผล 4.การรายงานผลและการ

พัฒนางาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 2964 คน              244,000           379,200             623,200                   -             1,246,400  ย.4 สนง.กศน.

จ.สระบุรี

4 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

1.กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

2.จัดหาหนังสือแบบเรียน 3.จัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4.กิจกรรม

จัดการสอบ E-Exam

ประชาชนผู้ขาดโอกาสและพลาด

โอกาสทางการศึกษา จ านวน 

14,931 คน

          5,080,667         6,792,927           6,782,927         5,090,667         23,747,188  ย.3 สนง.กศน.

จ.สระบุรี

5 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ประจ าปีงบประมาณ 

2564

1.ส ารวจและข้ึนทะเบียนผู้ไม่รู้หนังสือ

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 2.จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการรู้หนังสือโดยครู กศน.

ต าบล/ครูอาสาสมัคร กศน./ครู

ชาวบ้าน/อาสาสมัครช่วยสอน 3.

ประเมินผลการเรียน 4.ออกหลักฐาน

การจบ/มอบวุฒิบัตร

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืม

หนังสือ จ านวน 111 คน

                    -               30,250               30,800                   -                 61,050  ย.3 สนง.กศน.

จ.สระบุรี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 372



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี 761,180         866,706      292,930        201,700      2,122,516      
1 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"

อ าเภอท่าช้าง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรครบวงจร

1.ข้ันวางแผน 2.ข้ัน่ด าเนินงาน -

ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด -ศึกษาดูงาน

สมุนไพร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเศร -ปลูกพืชสมุนไพรบิริเวณ

รอบห้องสมุด -เปิดสอนการให้

สมุนไพรประเภทต่างๆ -ผลิตส่ือความรู้

 -แปรรูปสมุนไพร -สร้างศูนยืการ

เรียนรู้ภายในห้องสมุด -ใช้พ้ืนท่ีท าเป็น

ตลาดนัดสีเขียว 3.ข้ันตรวจสอบ ถอด

ทบเรียนความส าเร็จของพ้ืนท่ี

ด าเนินงาน 4.ข้ันปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามและประเมินปลการด าเนินงาน

เชิงปริมาณ -ห้องสมุดประชาชน 

"เฉลิมราชกุมารี" อ าเภอท่าช้าง 1 

แห่ง เชิงคุณภาพ -ห้องสมุด

ประชาขน "เฉลิมราชกุมารี" 

อ าเภอท่าช้าง เป็นศูนย์เรียนรู้

สมุนไพรครบวงจร แก่ครอบครัว

ชุมชน สังคม และเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว ของอ าเภอท่าช้าง 

เพ่ือให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ

ภายในบริเวณห้องสมุดได้มากข้ึน

             231,800           500,000               50,000             50,000             831,800  ย.4 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

2 โครงการประชุมผู้บริหารและบุคลากรส านักงาน 

กศน.จังหวัดสิงห์บุรีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรใน

สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี 2.

สรุป/รายงานการประชุม

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 100 คน

              57,000             57,000               57,000             57,000             228,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

3 โครงการอบรมหลักสูตร การเงิน บัญชี และพัสดุ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดส านักงาน 

กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

1.จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด

สิงห์บุรี 2.ส่งหนังสือเชิญผู้บริหาร ผู้เข้า

รับการอบรม รวมไปถึงวิทยากรมาร่วม

โครงการ 3.ประชุมช้ีแจงโครงการต่อ

ผู้เก่ียวข้องและมอบหมายงาน 4.จัดเต

รีมอุปกรณ์และจัดสถานท่ี 5.

ด าเนินงานตามโครงการฯ 6.ประเมิน

โครงการ/สรุปโครงการ/รายงานผล

ด าเนินโครงการ

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 100 คน

                    -               43,400                     -                     -                 43,400  ย.6 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 373



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาและ

ส านักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรีประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2564

1.สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 2.ประชุม

เตรียมความพร้อมในการจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 3.การประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 4.การจัดท า

เล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.ของส านักงาน กศน.จังหวัด

สิงห์บุรี 5.การสรุปผลโครงการ

บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัด

สิงห์บุรี จ านวน 100 คน

             408,200                   -                       -                     -               408,200  ย.6 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลประเมินผล

รายวิชาเลือกเสรี

1.ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรม

 เพ่ือวิเคราะห์กิจกรรมและ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ 2.

จัดท าโครงการ เพ่ือขอความเห็นชอบ

และอนุมัติ 3.ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 

4.อบรมเชิงปฏิบัติการ 5.จัดท า

เคร่ืองมือวัดผล 6.สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ

ครู กศน.ต าบล ครูอาสาสมัคร 

และครู ศรช. จ านวน 54 คน

                    -                     -                 64,180                   -                 64,180  ย.3 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

6 โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

1.ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรม

 เพ่ือวิเคราะห์กิจกรรมและ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ 2.

จัดท าโครงการ เพ่ือขอความเห็นชอบ

และอนุมัติ 3.ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 

4.จัดประชุมช้ีแจง 5.สรุปผลการด าเนิน

โครงการ

ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู กศน.

ต าบล ครูอาสาสมัคร และครู ศรช.

 จ านวน 80 คน

                    -                     -                 42,400                   -                 42,400  ย.3 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 374



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

7 โครงการพัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา 1.ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรม

 เพ่ือวิเคราะห์กิจกรรมและ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ 2.

จัดท าโครงการ เพ่ือขอความเห็นชอบ

และอนุมัติ 3.ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 

4.อบรมปฏิบัติการ 5.สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการ

ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู

อาสาสมัคร และผู้เก่ียวข้อง 

จ านวน 35 คน

                    -                     -                 38,350                   -                 38,350  ย.3 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

8 โครงการพัฒนาเว็บไซต์และผลิตส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปพ้ืนฐาน

1.ให้ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 2.

ให้ความรู้และลงมือปฏิบัติพัฒนา

เว็บไซต์ กศน.ต าบล/กศน.อ าเภอ/

ห้องสมุด 3.จัดท าบทเรียนออนไลน์

รูปแบบต่างๆ 4.ลงมือปฏิบัติผลิตส่ือ 

ในการจัดการเรียนการสอนของ กศน.

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเช่น video 

editor/Coral vodeo เป็นต้น

ครูและบุคลากรส านักงาน กศน.

จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 30 คน

                    -               30,000                     -                     -                 30,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 375



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

9 โครงการอบรมการลด คัด แยก ก าจัดขยะมูลฝอย

ตามหลัก 3 Rs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของส านักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

1.ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรม

 2.ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนด

รูปแบบกิจกรรม 3.จัดท าโครงการ เพ่ือ

ขอความเห็นชอบและอนุมัติ 4.

ประสานงานผู้เก่ียวข้อง 5.อบรมเชิง

ปฏิบัติการ สาธิตการคัดแยกขยะ การ

ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่ิงประดิษฐ์จากเศษ

วัสดุฯ 6.การจัดการขยะมูลฝอยตาม

หลัก 3 Rs การลดใช้พลาสติกและโฟม

 การจัดต้ังธนาคารขยะ กิจกรรมท าถัง

ขยะอินทรีย์ ถังขยะเปียกครัวเรือน 

กิจกรรมตอบค าถามเก่ียวกับคามรู้เร่ือง

ขยะ การแจกเอกสารและส่ือท่ีเก่ียวข้อง

 7.สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

ครู กศน.ต าบล ครูอาสาสมัคร 

และครู ศรช. จ านวน 54 คน

              64,180                   -                       -                     -                 64,180  ย.3 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 376



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงาน กศน.

จังหวัดสิงห์บุรี

1.การวางแผนด าเนินกงาน ประชุม 

ปรึกษาหารือร่วมกัน 2.เขียนโครงการ/

อนุมัติ 3.แต่งต้ังมอบหมายหน้าท่ีบุตลา

กร 4.ประสานงานกับเครือข่ายหรือผู้ท่ี

เก่ียวข้อง(ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง บ้านพ่อ แหล่งท่องเท่ียว แห่ง

ใหม่อยุธยา) 5.ศึกษาดูงานตาม

โครงการและวัตถุประสงค์ 6.บุคลากร

จัดท ารายงานสรุป และผลรวมท้ัง

องค์กรความรู้และการน าความรู้ไปใช้

ในองค์กรหรือปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้ 7.ประเมินผลกโครงการจาก

แบบสอบถาม และรายงานท่ีก าหนด

เชิงปริมาณ -ผู้บริหาร จ านวน 2 

ท่าน -ข้าราชการ จ านวน 1 ท่าน

 -บุคลากร ส านักงาน กศน.

จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 18 คน 

เชิงคุณภาพ -บุคลากรเป้าหมายมี

ตระหนักเกิดแนวคิด และมุมมอง

ใหม่ในการท างานตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

                    -                     -                 11,000                   -                 11,000  ย.1 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าระบบการ

ควบคุมภายในและแผนบริหารความเส่ียงของ

หน่วยงานสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 ส านักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

1.การออกแบบและวางแผนการจัด

กิจกรรม 2.จัดท าโครงการ เพ่ือขอความ

เห็นชอบและอนุมัติ 3.ประสานงาน

ผู้เก่ียวข้อง 4.อบรมเชิงปฏิบัติการ 5.

จัดท าคู่มือระบบการควบคุมภายใน

และแผนบริหารความเส่ียง 6.สรุปผล

การด าเนินงานโครงการ

ข้าราชการ ครู กศน.ต าบล ครู

อาสาสมัคร และครู ศรช. จ านวน 

60 คน

                    -               45,500                     -                     -                 45,500  ย.6 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 377



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

12 โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่ กศน.WOW

1.ข้ันวางแผน -ประชุมวางแผน -

แต่งต้ังคณะท างาน -จัดท าโครงการ

และขออนุมัติโครงการ 2.ด าเนินการ

จัดการปรับปรุงห้องสมุดประชาชน

จังหวัดสิงห์บุรี และกศน.ต าบล 8 แห่ง 

3.ข้ันตรวจสอบ ถอดบทเรียน

ความส าเร็จของพ้ืนท่ีด าเนินงาน 4.ข้ัน

ปรับปรุงแก้ไข ติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน

1.เชิงปริมาณ -ประชาชนท่ัวไป 

1000 คน -บรรณารักษ์ ครู กศนง

ต าบลและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 20

 คน 2.เชิงคุณภาพ -

กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและมี

นิสัยรักการอ่าน -กลุ่มเป้าหมายมี

ประสบการณ์การใช้ห้องสมุด

ให้แก่กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นการ

พัฒนาความสนใจ และสามารถ

น าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาตนเองและ

ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้

                    -               30,000               30,000                   -                 60,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

13 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด 1.การประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง 2.

แต่งต้ังคณะท างาน 3.จัดเตรียมความ

พร้อมของโครงการ 4.จัดโครงการ 5.

สรุปโครงการ

นักศึกษา กศน.,นักเรียนในระบบ

,ประชาชน จ านวน 1000 คน

                    -               42,306                     -                     -                 42,306  ย.4 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

14 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง  ์1.จัดท าโครงการ 2.ประชุมและแต่งต้ัง

คณะท างานโครงการ 3.ประสานงาน

ผู้เก่ียวข้อง 4.พัฒนาหลักสูตรมวยไทย

สิงห์บุรี -ประชุมปฏิบัติการ ระยะ 1 

ปรับปรุงหลักสูตร -ประชุมปฏิบัติการ

ระยะ 2 สรุปผลการทดลองใช้หลักสูตร

 5.สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

เชิงปริมาณ -ผู้เข้าร่วมโครงการ 50

 คน -บุคลากรของ กศน.อ าเภอ

ค่ายบางระจัน กศน.อ าเภอ

บางระจัน กศน.อ าเภออินทร์บุรี 

กศน.อ าเภอเมืองสิงห์บุรี กศน.

อ าเภอพรหมบุรี และบุคลากร 

ส านักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี 40

 คน เชิงคุณภาพ -ศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัะ

ยาศัยอ าเภอค่ายบางระจัน มีำหลัก

สูตรมวมไทยสิงห์บุรี เหมาะสมกับ

กลุ่มเป่าหมาย เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ในการจัดการเรียนการสอนและ

ฝึกอบรมนักศึกษาและประชาชน

ท่ัวไป

                    -               31,500                     -               31,100               62,600  ย.3 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 379



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

15 โครงการอบรมจัดท าคลังปัญญาภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่

การจัดเรียนรู้สู่ชุมชน

1.กศน.อ าเภอเก็บข้อมูลด้วยเอกสาร 

ตาม"แบบบันทึกชุดข้อมูลคลังปัญญา-

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน" โดยมีเง่ือนไขว่า

ข้อมูลท่ีจัดเก็บต้องเป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ี

ได้จากการสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โดยตรงจาก ครู กศน.ในอ าเภอน้ันๆ

เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้จัดเก็บข้อมูลโดย

วิธีการคัดลอกข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

อ่ืนๆ 2.ตรวจสอบข้อมูลคลังปัญญา-

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ีเก็บรวบรวมได้ ให้

ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนบันทึก

ข้อมูลในระบบคลังปัญญา 3.ส านักงาน

 กศน.จังหวัดสิงห์บุรี บันทึกข้อมูล 

"ระบบคลังปัญญา แบบ Online"ท่ี 

https:thaisynergy.org/ ฯ

ภูมิปัญญาและเครือข่าย                     -               23,400                     -                     -                 23,400  ย.4 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี

16 โครงการพัฒนาส่ือสังคมออนไลน์

เพ่ือการจัดการศึกษา

1.ออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรม

 2.จัดท าโครงการ 3.ประสานงาน

ผู้เก่ียวข้อง 4.อบรมเชิงปฏิบัติการ 5.

จัดท าส่ือสังคมออนไลน์ 6.ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 7.สรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ

บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัด

สิงห์บุรี จ านวน 80 คน

                    -               63,600                     -               63,600             127,200  ย.3 สนง.กศน.

จ.สิงห์บุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 151,000         570,470      721,470        570,470      2,013,410      
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ

ชุมชนในเขตภูเขา กศน.อ าเภอ ศรีสัชนาลัย

1. จัดการศึกษาต่อเน่ือง 2. จัด

การศึกษาตามอัธยาศัย

ชาวไทยภูเขา 120 คน               30,000                   -                 30,000                   -                 60,000  ย.3 สนง.กศน.จ.สุโขทัย

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ต่อเน่ือง

จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอก

ระบบท่ีเป็นหลักสูตรระยะส้ัน ท่ีจัด

ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มี

วิธีเรียน ดังน้ี 1. การเรียนรู้เป็นกลุ่ม 2.

 การเรียนรู้รายบุคคล 3. การเรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ 4. การเรียนรู้ในสถาน

ประกอบการณ์ 5. การเรียนรู้จากฐาน

การเรียนรู้ มีรูปแบบ 4 รูปแบบ ดังน้ี 1.

 รูปแบบกลุ่มสนใจ 2. รูปแบบช้ันเรียน

วิชาชีพ 3. รูปแบบกิจกรรมฝึกอบรม

ประชาชน 4. รูปแบบการเรียนรู้

รายบุคคล

- ประชาชนท่ัวไป ท่ีต้องการ

พัฒนาความรู้ ความสามารถ 1. 

กศ.เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จ านวน 

3,672 คน 2. กศ.เพ่ือพัฒนา

สังคมและชุมชน จ านวน 2,438 

คน 3. กิจกรรมการเรียนรู้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน

 1,324 คน รวมท้ังส้ิน 7,434 คน

 570470           570,470             570,470           570,470           1,711,410  ย.3 สนง.กศน.จ.สุโขทัย

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริม

การรู้หนังสือ

จัดกิจกรรมการเรียนสอน ตาม

หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช

 2557

1.ประชาชนชาวไทยท่ีไม่รู้หนังสือ

ไทย 2. ประชาชนไทยท่ีลืมหนังสือ

ไทย 3. ประชาชนชาวไทย

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะบางกลุ่มท่ีไม่

ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 4. 

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจจะเรียนรู้

ภาษาไทย จ านวน 440 คน (จาก

ฐานข้อมูล จปฐ.ปี 2562)

             121,000                   -               121,000                   -               242,000  ย.3 สนง.กศน.จ.สุโขทัย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี -               -             226,500        210,550      437,050        
1 โครงการอบรมการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ จัดฝึกอบรมระบบออนไลน์ท่ีสามารถ

น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1.

 ทฤษฎี 1 วัน 2. ปฏิบัติ 1 วัน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 120 คน 

ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร

ส านักงาน กศน.จ.สุพรรณบุรี 

จ านวน 2 คน 2) บุคลากร

ส านักงาน กศน.จ.สุพรรณบุรี 

จ านวน 8 คน 3) ครู กศน.ต าบล/

ครู ศรช. จ านวน 110 คน

                    -                     -               226,500                   -               226,500  ย.6 สนง.กศน.จ.

สุพรรณบุรี

2 โครงการพัฒนาสมรรถนุครู กศน. ด้านการวิจัยในช้ัน

เรียน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านงานวิจัยในช้ัน

เรียน 3 วัน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 67 คน 

ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร

ส านักงาน กศน.จ.สุพรรณบุรี 

จ านวน 2 คน 2) บุคลากร

ส านักงาน กศน.จ.สุพรรณบุรี 

จ านวน 5 คน 3) ครู กศน.ต าบล/

ครู ศรช. จ านวน 60 คน

                    -                     -                       -             210,550             210,550  ย.3 สนง.กศน.จ.

สุพรรณบุรี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 382



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 93,491          759            -              -             94,250          
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผน

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2563 –1/2564 

ส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 

2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผน

ลงทะเบียน

- ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 คน

 - รองผู้อ านวยการส านักงาน 

กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 

1 คน - ผู้บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 19 คน - เจ้าหน้าท่ี

ผู้รับผิดชอบงานพ้ืนฐาน กศน.

อ าเภอๆ ละ 1 คน จ านวน 19 คน

 - เจ้าหน้าท่ี ส านักงาน 

กศน.จ.สฎ. จ านวน 5 คน รวม 45

 คน

 0                    8                     -                     -                        8  ย.3      สนง.กศน.จ. สุ

ราษฎร์ธานี

2 โครงการประชุมช้ีแจงนโยบายและจุดเน้นการ

ด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

ด าเนินการจัดประชุมนโยบายและ

จุดเน้นการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ 2564 และจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2564

1. ผู้บริหารส านักงาน กศน.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 1 คน

 2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์

ธานี จ านวน 18 คน 3. 

ข้าราชการครู จ านวน 19 คน 4. 

ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน/

โครงการ กศน.อ าเภอ จ านวน 19

 คน 5. ครูกศน.ต าบล จ านวน 

143 คน 6. เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 

5 คน

                  274                   -                       -                     -                     274  ย.6      สนง.กศน.จ. สุ

ราษฎร์ธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการอบรมการสร้างเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ปีงบประมาณ 25634

สร้างเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล ผู้เข้าร่วมประชุม รวม 180 คน 

ได้แก่ - ผู้อ านวยการส านักงาน 

กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 

1 คน - ผู้บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 16 คน - ครู กศน.ต าบล 

จ านวน 137 คน - ครู ศรช. 

จ านวน 11 คน - เจ้าหน้าท่ี 

จ านวน 13 คน - วิทยากร จ านวน

 2 คน

                  443                   -                       -                     -                     443  ย.3      สนง.กศน.จ. สุ

ราษฎร์ธานี

4 โครงการอบรมวิทยากรมืออาชีพ อบรมการเป็นวิทยากรการจัด

การศึกษานอกระบบและการจัด

การศึกษาตามอัธยาศัย

วิทยากร จ านวน 120 คน                     -                    58                     -                     -                      58  ย.3      สนง.กศน.จ. สุ

ราษฎร์ธานี

5 โครงการพัฒนาจิตอาสาฯ นักศึกษา กศน.ต้นแบบ 

เพ่ือส่งเสริมการอ่าน

น าส่ือให้บริการและหมุนเวียนส่ือแก่

ครอบครัวรักการอ่าน

1อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

ชุมชนละ 5 คน รวม 134 คน 2 

บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ี

ห้องสมุด 30 คน 3 ครู กศน.ต าบล

 จ านวน 23 คน

                    -                   284                     -                     -                     284  ย.3      สนง.กศน.จ. สุ

ราษฎร์ธานี

6 โครงการ“น้อมน าศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา

อย่างย่ังยืน โดยจิตอาสาฯนักศึกษา กศน.ต้นแบบ 

กศน.เพ่ือส่งเสริมการอ่าน”

กิจกรรมอบรมแกนน าส่งเสริมการอ่าน

สู่นักศึกษาและประชาชน

จิตอาสาฯ นักศึกษากศน. ต้นแบบ

 จ านวน 37 ชุมชน 134 คน

                    -                   409                     -                     -                     409  ย.3      สนง.กศน.จ. สุ

ราษฎร์ธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

7 โครงการประชุมช้ีแจงนโยบายและจุดเน้นการ

ด าเนินงาน และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

ด าเนินการจัดประชุมนโยบายและ

จุดเน้นการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ 2564 และจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2564

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัด จ านวน 205 คน ดังน้ี 1. 

ผู้บริหารส านักงาน กศน.จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี จ านวน 1 คน 2. 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์

ธานี จ านวน 18 คน 3. 

ข้าราชการครู จ านวน 19 คน 4. 

ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน/

โครงการ กศน.อ าเภอ จ านวน 19

 คน 5. ครูกศน.ต าบล จ านวน 

143 คน 6. เจ้าหน้าท่ีส านักงาน 

กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 

5 คน

                  274                   -                       -                     -                     274  ย.6      สนง.กศน.จ. สุ

ราษฎร์ธานี

8 โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ อบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการ

ครู กศน.ต าบล จ านวน 143 คน 

ศรช 11 คน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

 26 คน รวม 180

              92,500                   -                       -                     -                 92,500  ย.3      สนง.กศน.จ. สุ

ราษฎร์ธานี

ส านักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ 1,182,600      1,631,775    2,815,040      -             5,629,415      
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1.ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลผู้ไม่รู้

หนังสือ 2.พัฒนาหลักสูตร ส่ือ 

แบบเรียน และการสอนให้สอดคล้อง

กับสภาพพ้ืนท่ีและกลุ่มเป้าหมาย 3.จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้

กลุ่มเป้าหมายสามารถอ่านออก เขียน

ได้ คิดเลขเป็น

กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มผู้สูงอายุ 

จ านวน 200 คน 2. กลุ่ม

ประชาชนช่วงอายุ 15-59 ปี 

จ านวน 600 คน รวม 800 คน

                    -             178,200             178,750                   -               356,950  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.สุรินทร์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1.จัดอบรม ค่ายทักษะชีวิตให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ - กิจกรรม

พัฒนาการเรียนรู้คุณลักษณะและ

ทักษะท่ีจ าเป็นอย่างรอบด้าน - สุขภาพ

 อนามัย สุขภาพกายและจิต การ

ป้องกันยาเสพติด เพศศึกษา - 

คุณธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ผ่านการศึกษารู้แบบต่างๆ อาทิ ค่าย

พัฒนาทักษะชีวิต การจัดต้ังชมรม/

ชุมนุม

กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มผู้สูงอายุ 

จ านวน 500 คน 2. กลุ่ม

ประชาชนช่วงอายุ 15-59 ปี 

จ านวน 5,860 คน รวม 6,360 คน

                    -             317,975             318,090                   -               636,065  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.สุรินทร์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1.จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม

 สัมมนา การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมอาสา การสร้างชุมชน

นักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆท่ีเหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชน

แต่ละพ้ืนท่ี 2.จัดกระบวนการให้บุคคล

รวมกลุ่มเพ่ือแลกเปล่ียนเรีนรู้ร่วมกัน 

สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ การ

สร้างจิตส านึกการเป็นประชาธิปไตย 

การเคารพในสิทธิ ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มผู้สูงอายุ 

จ านวน 500 คน 2.กลุ่มประชาชน

ช่วงอายุ 15 - 59 ปี จ านวน 

4,270 คน รวม 4,770 คน

                    -             794,400             794,400                   -             1,588,800  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.สุรินทร์

4 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

1.อบรมให้ความรู้เร่ืองหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 2.ส่งเสริมการ

ด าเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 3.ส่งเสริมให้ชุมชนมี

การจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

สร้างจิตส านึกรักท้องถ่ินให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดหรือโดยการพัฒนา

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม หรือต่อยอดภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน

กลุ่มเป้าหมาย 1.กลุ่มผู้สูงอายุ 

จ านวน 500 คน 2.กลุ่มประชาชน

ช่วงอายุ 15-59 ปี จ านวน 1,885

 คน รวม 2,385 คน

                    -             341,200             341,200                   -               682,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.สุรินทร์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2.

บริการห้องสมุดเคล่ือน 3.จัดหา

หนังสือพิมพ์ วารสารส่ือหนังสือท่ี

หลากหลายตามความต้องการในพ้ืนท่ี 

4.บริหารจัดการบริบท สภาพแวดล้อม

ของห้องสมุดประชาชน และพัฒนา

บรรณารักษ์

นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 

ผู้ใช้บริการห้องสมุดปชาชน 18 

แห่ง จ านวน 20,000 คน

             822,600                   -               822,600                   -             1,645,200  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.สุรินทร์

6 โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคล่ือนท่ี

ชาวตลาด ฯ

กศน.ต าบล จัดกระบวนการเรียนรู้หรือ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ

ต่าง ๆ ในห้องสมุดเคล่ือนท่ีชาวตลาดฯ

นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ผู้

บริการห้องสมุดประชาชน 18 

แห่ง จ านวน 40,000 คน

             360,000                   -               360,000                   -               720,000  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.สุรินทร์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 510,000         510,000      510,000        510,000      2,040,000      
1 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบายและ

จุดเน้น ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564

1. ประชุมช้ีแจงมอบนโยบายและ

จุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2. 

จัดท าแผนปฏิบัติการส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.2564 3. ประชุมสรุปผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตร

มาส 1-2) 4. ประชุมสรุปผลการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5. การ

ใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการ

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 (e-Budget) และระบบฐานข้อมูล

เพ่ือการบริหารจัด

1. ผู้บริหารหน่วยงานและ

สถานศึกษา จ านวน 11 คน 2. 

ข้าราชการทุกประเภท จ านวน 24

 คน 3. พนักงานราชการบน

ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

 จ านวน 18 คน 4. ครูอาสาสมัคร

ฯ จ านวน 16 คน 5. ครู กศน.

ต าบล จ านวน 114 คน 6. จ้าง

เหมาบริการ จ านนวน 50 คน 

รวมท้ังส้ิน 233 คน

             120,000           120,000             120,000           120,000             480,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.หนองคาย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประชุมวางแผนการด าเนิน 2. การ

น าเสนอโครงการ 3. ด าเนินการจัด

กิจกรรมจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

 จริยธรรม 4. ประเมินผลการด าเนินงาน

1. ผู้บริหารหน่วยงานและ

สถานศึกษา จ านวน 11 คน 2. 

ข้าราชการทุกประเภท จ านวน 24

 คน 3. พนักงานราชการบน

ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

 จ านวน 18 คน 4. ครูอาสาสมัคร

ฯ จ านวน 16 คน 5. ครู กศน.

ต าบล จ านวน 114 คน รวมท้ังส้ิน

 183 คน

             150,000           150,000             150,000           150,000             600,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.หนองคาย

3 โครงการเสริมศักยภาพการเป็นวิทยากร

จัดกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ

พระมหากษัตริย์ไทย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564

- จัดอบรมประวัติศาสตร์ไทย - จัด

อบรมการเป็นวิทยากรจัดกระบวนการ

เรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ

พระมหากษัตริย์ไทย

1. ผู้บริหารหน่วยงานและ

สถานศึกษา จ านวน 11 คน 2. 

ข้าราชการทุกประเภท จ านวน 24

 คน 3. พนักงานราชการบน

ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

 จ านวน 18 คน 4. ครูอาสาสมัคร

ฯ จ านวน 16 คน 5. ครู กศน.

ต าบล จ านวน 114 คน 6. จ้าง

เหมาบริการ จ านนวน 50 คน 

รวมท้ังส้ิน 233 คน

             150,000           150,000             150,000           150,000             600,000  ย.1 สนง.กศน.

จ.หนองคาย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ในสังคมยุคดิจิทัล

1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัด/อ าเภอ 2. 

จัดกิจกรรมการอ่านภายในห้องสมุด

ประชาชน กศน.ต าบล บ้านหนังสือ

ชุมชน เป็นประจ า 3. จัดแผนให้บริการ

ส่งเสริมการอ่านโดยใช้รถห้องสมุด

เคล่ือนท่ี ออกให้บริการกับนักเรียน 

นักศึกษาประชาชน ในระดับต าบล 

อ าเภอ จังหวัด อย่างท่ัวถึง สม่ าเสมอ 

4. พัฒนาบุคากรผู้รับผิดชอบงาน

ห้องสมุดประชาชนด้านการพัฒนาส่ือ

และเทคโนโลยี ให้มีการบริการท่ี

ทันสมัย 5. จ้างบรรณารักษ์อัตราจ้าง

แลพนักงานขับรถห้องสมุด 6. นิเทศ 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

เคล่ือนท่ี

1. กศน.อ าเภอ 9 แห่ง 2. กศน.

ต าบล 62 แห่ง 3. ห้องสมุด

ประชาชนจังหวัด/อ าเภอ 10 แห่ง

 4. นักศึกษา จ านวน 20,481 คน

 5. นักเรียน ประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 9 อ าเภอ/แห่ง

              90,000             90,000               90,000             90,000             360,000  ย.4 สนง.กศน.

จ.หนองคาย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง 1,808,000      2,173,720    2,173,835      1,808,000    7,963,555      
1 โครงการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1. วางแผนการด าเนินงาน 2. 

ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสมัคร

เข้าเรียน 3. รับสมัคร น าข้อมูลผู้เรียน

ส่งนายทะเบียนเพ่ือบันทึกลงโปรแกรม

ทะเบียนผู้เรียน และจัดต้ังกลุ่ม 4. 

วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม

 5. วิเคราะห์หลักสูตร วางแผนการจัด

กิจกรรมร่วมกับผู้เรียน 6. จัดท า

แผนการเรียนรู้รายสัปดาห์ รายภาค ท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดท าส่ือการ

เรียนการสอน 7. จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้และปฏิทิน

การศึกษาพร้อมท้ังบันทึกผลหลักการ

สอน 8. วิจัยในช้ันเรียน 9. นิเทศ 

สนับสนุน ติดตามการจัดกิจกรรม

ประชาชน อายุ15-59 ปี จ านวน 

6962 คน

          1,808,000         1,808,000           1,808,000         1,808,000           7,232,000  ย.2 สนง.กศน.

จ.อ่างทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 1. วิเคราะห์จัดท าโครงการ 2. รับ

สมัครผู้เรียนโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

 ประชาชนชาวไทยท่ีไม่รู้หนังสือไทย 

ประชาชนชาวไทยท่ีลืมหนังสือไทย 

ประชาชนชาวไทยกลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะบางกลุ่มท่ีไม่ใช้ภาษาไทยใน

ชีวิตประจ าวัน ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ

จะเรียนรู้ภาษาไทย 3. วิเคราะห์ผู้เรียน

เพ่ือก าหนดสภาพและจัดท าแผนการ

เรียนรู้ 4. จัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนนักศึกษา โดยครู กศน. อาสา

สมัครฯ ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย

 พุทธศักราช 2557 5. นิเทศ ติดตาม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 6. วัดผล

และประเมินผลนักศึกษา ประเมิน

โครงการ

ประชาชน ผู้ไม่รู้หนังสือ /ผู้ลืม

หนังสือ ประชาชนทุกช่วงวัย 

จ านวน 244 คน

                    -               67,100               67,100                   -               134,200  ย.2 สนง.กศน.

จ.อ่างทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 5. ข้ันตอนการด าเนินงาน ข้ันตอนการ

วางแผน Plan(P) 1. สถานศึกษา

วางแผนการด าเนินงานจัดประชุมครู 2.

 ส ารวจข้อมูลความพร้อม ความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดย

วิธีการประชาคมแต่ละหมู่บ้าน 3. 

สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรม

การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

 ข้ันตอนการด าเนินงาน Do(D) 1. 

สถานศึกษาจัดท าแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิต ตามกรอบการจัดกิจกรรม

ตามคู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 2. 

สถานศึกษาเสนอแผนงาน โครงการ 

กิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเน่ือง 

เร่ือง การจัดการศึกษา

ประชาชนช่วงอายุ 15-59 ปี และ

ผู้สูงอายุ จ านวน 2990 คน

                    -             164,220             164,335                   -               328,555  ย.1 สนง.กศน.

จ.อ่างทอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 5.1. ส่งเสริมพัฒนาให้มีการจัดกิจกรรม

ในศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจ า

ต าบล 5.2. ส่งเสริมให้ประชาชน

ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ 

สามารถด าเนินชีวิตโดยค านึงถึงความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง

ความคุ้มกันท่ีดีในตัว ตลอดจนใช้

ความรู้ ความรอบคอบและ คุณธรรม

ประกอบการวางแผนด าเนินชีวิตของ

ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 5.3. .

ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน

ผู้รับบริการได้น าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี

ใหม่ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน ท้ัง

ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 5.4 น

ประชาชนช่วงอายุ 15-59 ปีและ

ผู้สูงอายุ จ านวน780 คน

                    -             134,400             134,400                   -               268,800  ย.1 สนง.กศน.

จ.อ่างทอง

ส านักงาน กศน.จังหวัดอ านาจเจริญ 1,830,700      1,872,865    303,170        262,035      4,268,770      
1 โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน

พ้ืนท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัด

อ านาจเจริญ

              51,600             52,000               52,000             52,000             207,600  ย.3 สนง.กศน.

จ.อ านาจเจริญ

2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักสังคมและชุมชน อบรมประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

อ านาจเจริญ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

อ านาจเจริญ

             139,600           140,000             140,000           140,000             559,600  ย.3 สนง.กศน.

จ.อ านาจเจริญ

3 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน

จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

นักศึกษา กศน.จังหวัดอ านาจเจริญ           1,569,580         1,569,580                     -                     -             3,139,160  ย.3 สนง.กศน.

จ.อ านาจเจริญ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดอบรมนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป

ในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปใน

เขตจังหวัดอ านาจเจริญ

              69,920             70,035               69,920             70,035             279,910  ย.3 สนง.กศน.

จ.อ านาจเจริญ

5 โครงการส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ จัดกิจกรรมการพบกลุ่มการส่งเสริมการ

รู้หนังสือให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือ

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืม

หนังสือ

                    -               41,250               41,250                   -                 82,500  ย.3 สนง.กศน.

จ.อ านาจเจริญ

ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 5,596,775      452,500      5,596,775      452,500      12,098,550    
1 โครงการการจัดการศึกษาต่อเน่ือง จัดสรรงบประมาณ/ก ากับติดตามผล

การด าเนินงาน เพ่ือให้สถานศึกษาจัด

การศึกษาต่อเน่ือง คือ 1. กิจกรรม

ส่งเสริมการรู้หนังสือ 2. จัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 3. จัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 4. จัด

การศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนท่ัวไปจ านวน 11,893 คน           1,598,485                   -             1,598,485                   -             3,196,970  ย.2 สนง.กศน.

จ.อุดรธานี

2 โครงการการจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จัดสรรงบประมาณ/ก ากับติดตามผล

การด าเนินงาน ให้สถานศึกษาจัดการ

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 1.ค่าจัดการ

เรียนการสอน 2.ค่ากิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 3.ค่าหนังสือเรียน

1. ผู้ด้อยโอกาส 2. ผู้พลาดโอกาส

 3. ผู้ขาดโอกาส 4. ประชาชน

ท่ัวไป จ านวน 31,644 คน

          3,545,790                   -             3,545,790                   -             7,091,580  ย.4 สนง.กศน.

จ.อุดรธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1. พัฒนานวัตกรรมครูคืนถ่ิน 2. 

พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศออนไลน์ 3.

 พัฒนานวัตกรรมเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้

 4. พัฒนานวัตกรรมคนพันธ์ำ LR 5. 

พัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ของสถานศึกษา 6. การประชุม

เชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดท า

นวัตกรรมทางการศึกษา

1. ข้าราชการครู 2. ครู 

อาสาสมัครนอกโรงเรียน 3. ครู 

กศน.ต าบล 4. ครู ศรช. 5. 

ครูผู้สอนคนพิการ 6. บุคลากร

ทางการศึกษา

             125,000           125,000             125,000           125,000             500,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.อุดรธานี

4 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา

1. อบรมพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา - ด้านการรู้เท่า

ทันเทคโนโลยี - ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสาร - ด้านกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน - ด้าน

การเงิน บัญชีและพัสดุ 2. ส่งเสริม

บุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะในการ

ท างานและมีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน 3. การ

ประชุมประจ าเดือนและประชุม

ประจ าเดือนสัญจร 4. การประชุม

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ

สร้างความผูกพันภายในองค์กร

1. ข้าราชการครู 2. ครู 

อาสาสมัครนอกโรงเรียน 3. ครู 

กศน.ต าบล 4. ครู ศรช. 5. 

ครูผู้สอนคนพิการ 6. ครู ปวช. 7.

 บุคลากรอ่ืนๆ จ านวน 929 คน

             200,000           200,000             200,000           200,000             800,000  ย.2 สนง.กศน.

จ.อุดรธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตามแนวทางการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

1. การจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานและ

สถานศึกษา 2. จัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 3. จัดท าแนวทางการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 4. การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปี 5. การจัดท า

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติการ 6. การจัดท ารายงาน

การประเมินผลโครงการและ

แผนปฏิบัติการประจ าปี

สถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน 

กศน.จังหวัดอุดรธานี จ านวน 20 

แห่ง

             125,000           125,000             125,000           125,000             500,000  ย.1 สนง.กศน.

จ.อุดรธานี

6 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล พนักงาน

ราชการ กศน.จังหวัดอุดรธานี 2. 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือจัดท า

ระบบฐานข้อมูลระบบ DMIS อย่างมี

ประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้

สถานศึกษาน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารองค์กรและการ จัดกระบวนการ

เรียนรู้โดยผ่านช่องทาง Google 

Classroom ,Facebook ,Line 4. 

นิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการใช้

งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

1. บุคลากร จ านวน 374 คน 2. 

สถานศึกษาจ านวน 20 แห่ง

                2,500              2,500                2,500              2,500               10,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.อุดรธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,500,000      2,667,500    167,500        -             4,335,000      
1 โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง กิจกรรมหลัก 1.ส่งเสริมการรู้หนังสือ

ไทย 2.ส่งเสริมสนับสนุนการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 3.

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาสังคมและ สังคม 4.จัด

กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทลุ่มเป้าหมาย ประชาชน

ท่ัวไป จ านวนลุ่มเป้าหมาย 1.

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย จ านวน 

805 คน 2.ส่งเสริมสนับสนุนการ

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

 จ านวน 1,200 คน 3.ส่งเสริม 

สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาสังคมและ สังคม จ านวน 

1,500 คน 4.จัดกระบวนการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง จ านวน 1,005 คน

          1,500,000         2,500,000                     -                     -             4,000,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.อุตรดิตถ์

2 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2. 

กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 3. กิจกรรม

รถโมบายเคล่ือนท่ี 4. กิจกรรม

ห้องสมุดชาวตลาดฯ

ประเภทลุ่มเป้าหมาย ประขาขน

ท่ัวไป จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ประ

ขาชนท่ัวไป จ านวน 30,820 คน

                    -             167,500             167,500                   -               335,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.อุตรดิตถ์

ส านักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี 391,250         555,805      473,325        479,605      1,899,985      
1 โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. ส ารวจปัญหาของชุมชน 2. ก าหนด

รูปแบบการเรียนรู้/กรอบแนวทางใน

การด าเนินงาน 3. จัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามหลักสูตร/กิจกรรมการจัด

การศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 4. ติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป 1,206 คน              100,000           141,200             141,200           100,000             482,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.อุทัยธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลผู้ไม่รู้

หนังสือ 2. จัดหาส่ือแบบเรียน 3. จัด

กระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

 4. วัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ 5. 

นิเทศติดตามการด าเนินงาน 6. สรุป

รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตาม

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ ลืมหนังสือ               31,250             37,125               37,125             37,125             142,625  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.อุทัยธานี

3 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1. ส ารวจความต้องการเรียนรู้ของ

ประชาชนในชุมชน 2. ก าหนดรูปแบบ 

กรอบแนวทางในการด าเนินงาน 3. จัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิตท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมี

ความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิต

ของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 4. ติดตาม รายงานผลการ

ด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป 3,344 คน               60,000           132,280               95,000             97,280             384,560  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.อุทัยธานี

4 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1. ส ารวจความต้องการเรียนรู้ของ

ประชาชนในชุมชน 2. ก าหนดรูปแบบ 

กรอบแนวทางในการด าเนินงาน 3. จัด

กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน ตามปัญหาและความ

ต้องการของแต่ละพ้ืนท่ี 4. ติดตาม 

ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป 2,226 คน              200,000           245,200             200,000           245,200             890,400  ภารกิจต่อเน่ือง สนง.กศน.

จ.อุทัยธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 1,959,000      -             -              185,000      2,144,000      
1 โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด 

ประจ าปีงบประมาณ 2564

อบรมวิทยากรยุวกาชาด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร

 และเจ้าหน้าท่ี สังกัดส านักงาน 

กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 

110 คน

             300,000                   -                       -                     -               300,000  ย.3 สนง.กศน.

จ.อุบลราชธานี

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ อบรมพัฒนาศักยภาพทางการลูกเสือ 

กศน. B.T.C.

ครู บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี สังกัด

 ส านักงาน กศน.จังหวัด

อุบลราชธานี จ านวน 200 คน

 

300000+E589E58

9:E594 

                  -                       -                     -                       -    ย.3 สนง.กศน.

จ.อุบลราชธานี

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน 

บัญชี และพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

 ประจ าปีงบประมาณ 2564

ฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

ของส านักงาน กศน.จังหวัด/กศน.

อ าเภอ มีความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย

 ระเบียบ ข้อบังคับ เก่ียวกับการเบิก

จ่ายเงิน และอ่ืนๆ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี 

และพัสดุ ของ กศน.จังหวัด/กศน.

อ าเภอ จ านวน 140 คน

             450,000                   -                       -                     -               450,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.อุบลราชธานี

4 โครงการอบรมการบริหารจัดการความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน ส านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

อบรมให้ความรู้การบริหารจัดการความ

เส่ียง กรอบและแนวททาวงในการจัด

วางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน

ท่ีก าหนดและเป็นไปตามระเบียบ

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ใน

สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัด

อุบลราชธานี

             200,000                   -                       -                     -               200,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.อุบลราชธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ของส านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ

การ

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้า

หน้าแผน กศน.อ าเภอ จ านวน 90

 คน

             271,000                   -                       -                     -               271,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.อุบลราชธานี

6 โครงการอบรมการเขียนโครงการ แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

 ของส านักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี

อบรม การเขียนโครงการ โดยมี

วิทยากรบรรยาย และกระบวนการกลุ่ม

ผู้บริหาร ครู บุคลากร สังกัด 

ส านักงาน กศน.จังหวัด

อุบลราชธานี จ านวน 90 คน

             210,000                   -                       -                     -               210,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.อุบลราชธานี

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารข้าราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหาร

จัดการเชิงกลยุทธ์ ส านักงานงาน กศน. จังหวัด

อุบลราชธานี

อบรม ด้านการบริหารจัดการเชิงกล

ยุทธ์ ส านักงานงาน กศน. จังหวัด

อุบลราชธานี โดยมีวิทยากรบรรยาย 

และกระบวนการกลุ่ม

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สังกัด 

ส านักงาน กศน.จังหวัด

อุบลราชธานี จ านวน 90 คน

             200,000                   -                       -                     -               200,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.อุบลราชธานี

8 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัด

อุบลราชธานี จ านวน 60 คน

             142,000                   -                       -                     -               142,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.อุบลราชธานี

9 โรงการการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา (SAR) ประจ าปี 2564 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

ฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สังกัด 

ส านักงาน กศน.จังหวัด

อุบลราชธานี จ านวน 83 คน

                    -                     -                       -             185,000             185,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.อุบลราชธานี

10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าต้นฉบับ

แบบทดสอบวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนท่ี 2/2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าต้นฉบับ

แบบทดสอบวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนท่ี 

2/2563

ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สังกัด 

ส านักงาน กศน.จังหวัด

อุบลราชธานี จ านวน 50 คน

             186,000                   -                       -                     -               186,000  ย.6 สนง.กศน.

จ.อุบลราชธานี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงาน กศน.  | 402



 
 

 

การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน.  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

 
 
 
 
 

1. การบริหารจัดการ 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. ด าเนินการภายใต้ทิศทาง 
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) 
ค าแถลงนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 เป้าหมายด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ “การศึกษายกก าลังสอง” แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงาน กศน. ที่ ก าหนดวิสัยทัศน์  คือ “คนไทยทุกช่วงวัยได้ รับโอกาสทางการศึกษา 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็น และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเพ่ือให้ 
การด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่ ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทาง 
ในการบริหารจัดการ ไว้ดังนี้ 
  1.1 ส านักงาน กศน. ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับ 
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. โดยจัดประชุม
ชี้แจงผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด และจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ทั้งในรูปแบบเอกสารและทางระบบออนไลน์  
  1.2 หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ภายใต้ภารกิจและผลผลิตที่ รับผิดชอบ ตามวงเงินงบประมาณที่ ได้ รับจัดสรร และน า 
แผนปฏิบัติราชการเสนอต่อส านักงาน กศน. 
  1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในทุกระดับ โดยการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ ที่เป็นระบบของทุกหน่วยงานในสังกัด  
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4 พัฒนาระบบการประสานงานโดยจัดท า website ของส านักงาน กศน. ที่ www.nfe.go.th 
พร้อมทั้งจัดให้มีระบบแจ้งข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ LINE Facebook Email เป็นต้น  
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2. การติดตามและประเมินผล 
 ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ดังนี้ 
  2.1 กลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
   1) ก ากับดูแลการด าเนินงานตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการโดยส านักงาน กศน.จังหวัด และส่วนกลาง 
   2) นิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน โดยส านักงาน กศน.จังหวัด และส่วนกลาง 
  2.2 ช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
   1) หน่วยงานและสถานศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน/ไตรมาส/ภาคเรียน/ปี  
   2) การประเมินผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ก าหนดให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
ทั้งในระหว่างการด าเนินงานและสิ้นสุดการด าเนินงาน ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าปี 
  2.3 การประเมินผลการด าเนินงาน 
   1) หน่วยงานและสถานศึกษา น าผลการประเมินไปใช้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานส าหรับปีงบประมาณต่อไป 
   2) ส านักงาน กศน. น าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง และน าไปขยายผลการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) ภาคี เครือข่าย และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนา 
และบูรณาการการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกัน 

3. การรายงานผลการด าเนินงาน 
 ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย โดยให้รายงานผลการด าเนินงานภายใต้แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และสถิติสารสนเทศต่าง  ๆ 
ตามระยะเวลา และแบบรายงานผลต่าง  ๆดังนี้ 
  3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามประเภทของการจัดการศึกษา กิจกรรม และโครงการส าคัญ 
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยให้หน่วยงานและสถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
ในภาพรวมไปยังส านักงาน กศน. ผ่านระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (DMIS) รวมถึงรายงานผลผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายในวันที่ 10 นับจากวันสิ้นสุดแต่ละไตรมาสของปีงบประมาณ 
  3.2 รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส โดยให้หน่วยงานและสถานศึกษา รายงานผล 
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและ
จุดเน้นการด าเนินงาน ของ ส านักงาน กศน. เป็นรายไตรมาส (4 ครั้งต่อปี) 
  3.3 รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301 และ สงป.302) และรายงาน
ความพึงพอใจตามตัวชี้วัด โดยส านักงาน กศน.จังหวัด รวบรวมน าส่งทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน 
  

 



 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

 หน่วยงาน                                           .     สถานศึกษา                                           .     ส านักงาน กศน. (จังหวัด/กทม.)                                            . 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

     รวม   

     รวมสุทธิ  

กศน-กผ-01 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 
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(จ าแนกตามงาน/โครงการ) 
 

 หน่วยงาน                                          .     สถานศึกษา                                         .     ส านักงาน กศน. (จังหวัด/กทม.)                                          . 
 

สอดคล้องกับนโยบายส าคัญ ข้อที ่                  และนโยบายตามภารกิจ ข้อที ่                      .      งบประมาณ จ านวน                                          บาท 
   งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอื่น 
ชื่องาน/โครงการ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
     

 
   

วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก 
 

 

 

 
พื้นที่ด าเนินการ 

   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   
 ผู้รับผิดชอบ 
  - ชื่อ – นามสกุล                                                           .  
  - โทรศัพท ์                                                                . 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 
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1 กำรศึกษำพ้ืนฐำน
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1.1 ผู้ไม่รู้หนังสือ -        คน  -                -          -        -        -        -        -          -             -          -             -          -             -          -             

2 กำรศึกษำต่อเน่ือง
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2.1 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิต

  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต -        คน  -                   -        -        -         -          -             -          -             -          -             -          -             

2.2 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสังคมและชุมชน  

  กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน -        คน  -                   -        -        -         -          -             -          -             -          -             -          -             

2.3 กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

  การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ -        คน  -                   -        -        -         -          -             -          -             -          -             -          -             

2.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือชุมชนในเขตภูเขำ (ศศช.)

  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา -        คน  -                   -        -        -         -          -             -          -             -          -             -          -             

3 โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญตำมแผนงำน (พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี)
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3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรศึกษำทีย่ังยืน

  (1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

      - 1 อ าเภอ 1 อาชีพ (รายอ าเภอ) -        คน   -                  -        -          -          -             -          -             -          -             -          -             

      - กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) -        คน   -                  -           -          -             -          -             -          -             -          -             

      - ช้ันเรียนวิชาชีพ (31 ชม.ข้ันไป) -        คน   -                   -          -          -             -          -             -          -             -          -             

 (2) โครงการภาษาต่างประเทศ -        คน   -                    -        -        -          -             -          -             -          -             -          -             

เพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ

กศน-กผ-03

ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงำน / สถำนศึกษำ สังกัด ส ำนักงำน กศน.

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม/งำน เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)
วิธีกำร

จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้

(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

แผน แผน แผน แผน

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4



แบบฟอร์มโครงการของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
หน่วยงาน/สถานศึกษา    

1. ชื่อโครงการ    

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และภารกิจ 

  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานฯ  
  ภารกิจเร่งด่วน   
  ภารกิจต่อเนื่อง   
  สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ (ตามกฎหมาย)  
    

3. หลักการและเหตุผล 
    
    
    
    
    
   
   
   
    

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1   
 4.2   
 4.3   

5. เป้าหมาย (Output) 
 5.1 เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย 
  1)   จ านวน  
  2)   จ านวน  
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  1)   
  2)   

กศน-กผ-04 



6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย (เชิงคุณภาพ) 

      X,XXX,XXX 
      X,XXX,XXX 

*โอนให้... 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

* กิจกรรมหลักใดมีการโอนงบประมาณให้หน่วยงานและสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ให้ระบุชื่อหน่วยงานและสถานศึกษาให้ชัดเจนด้วย



7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 จากแผนงาน :   
ผลผลิตที่   ผู้รับบริการการศึกษา  งบ จ านวน  บ า ท 
(- งบประมาณตัวหนังสือ-) รายละเอียดดังนี้ 
 7.1       

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ... บาท 

  ... คน  x  ... บาท x ... วัน = ... บาท  

2) ค่าที่พัก ... บาท 

  ... คน  ×  ... บาท × ... วัน =  ... บาท  

3) ค่าพาหนะ  ... บาท 

 ค่ารถรับจ้าง 

    ... คน x ... บาท x  ... เที่ยว 

 

= 

 

... บาท 

 

4) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ... บาท 

 4.1) ค่าอาหารกลางวัน 

 ... คน × ...บาท x ... มื้อ 

 

= 

 

... บาท 

 

 4.2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 ... คน x  ... บาท x ... มื้อ     

 

= 

 

... บาท      

 

5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม ... บาท 

รวม    ... บาท 

8) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก จ านวนงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 62) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. – ม.ีค. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 63) 

1. ... X,XXX X,XXX - X,XXX 
2. ... X,XXX - X,XXX - 
3. ... - - X,XXX  
4. ... - - - X,XXX 

รวม X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       

  



10. เครือข่าย (ถ้ามี) 
 10.1     
 10.2     
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 11.1     
 11.2     

12. ผลลัพธ์ (Outcome) *สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 12.1     
 12.2     
 12.3     

13 ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) *สอดคล้องกับเป้าหมาย 
  1) ร้อยละของ   (-ค่าเป้าหมาย-) 
  2) จ านวนของ   (-ค่าเป้าหมาย-) 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) *สอดคล้องกับผลลัพธ์ (ข้อ 12) 
  1) ร้อยละของ   (-ค่าเป้าหมาย-) 
  2) จ านวนของ   (-ค่าเป้าหมาย-) 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1     
 14.2     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ – สกุล :     ต าแหน่ง :    
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน :    เบอร์โทรศัพท์มือถือ :   
อีเมล์ :     
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  
1. แบบฟอร์มโครงการเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการอาจไม่ตรงกับในการกรอกลงระบบ  
    ให้ยึดหัวข้อในระบบเป็นหลัก 
2. หัวข้อที่ (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการทีต่อบสนองแผนงานบูรณาการ 
3. หัวข้อท่ี (**) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะส านักงานศึกษาธิการภาค  
4. หัวข้อที่ (***) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  1 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.256... ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

      แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  
      *แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน................................................................................................................. 

 ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้น .................................................................................. 
ประเด็นหลัก............................................................................................................................................................ 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน ............................................................................................................ 

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ ............................................................................................................................................................. 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ ........................................................................... 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่....................................................... 

 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่........................................................................................ 

 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ที่................................................... 

 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์ที่.............................................................................................. 

 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่............................................. 

*กระทรวง : ........................   *หน่วยงาน :  .......................................................................................... .......... 
*แนวทางการด าเนินงาน : ........................................................................................... ...................................... 
*ตัวชี้วัดแนวทาง : .......................................................................................................................... .................. 
1. ชื่อโครงการ  …………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
    *ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น…………………………………………………………………………..………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3. วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ……..…………………………………………………………………………..…………………...... 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  
1. แบบฟอร์มโครงการเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการอาจไม่ตรงกับในการกรอกลงระบบ  
    ให้ยึดหัวข้อในระบบเป็นหลัก 
2. หัวข้อที่ (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการทีต่อบสนองแผนงานบูรณาการ 
3. หัวข้อท่ี (**) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะส านักงานศึกษาธิการภาค  
4. หัวข้อที่ (***) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  2 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ…………………………………………………………………………………………………....…… 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)…………………………………………………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….…… 
6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  

 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)……………………………………………………………………..……  
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)………………………………………………………………………………….…… 
7. วิธีด าเนินการ(Activity) – กิจกรรม  
   7.1 วิธีด าเนินการ(Activity) ……………………………………………………………………………………………….. 
  *7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
7.2.1 กิจกรรม 
7.2.2 กิจกรรม 
7.2.3 ………… 

   

 
*8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม………………………………………………………………………………………………………………………..… 
9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ……………………………………………………………………….……………………… 
10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ………………………………………………………………………………………….... 
11. งบประมาณ ................................... บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบด าเนินงาน :  

• ค่าตอบแทน  
- ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  

• ค่าใช้สอย  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
- ค่าจ้างเหมาบริการ  

• ค่าวัสดุ  
- วัสดุส านักงาน  



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  
1. แบบฟอร์มโครงการเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการอาจไม่ตรงกับในการกรอกลงระบบ  
    ให้ยึดหัวข้อในระบบเป็นหลัก 
2. หัวข้อที่ (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการทีต่อบสนองแผนงานบูรณาการ 
3. หัวข้อท่ี (**) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะส านักงานศึกษาธิการภาค  
4. หัวข้อที่ (***) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
- วัสดุคอมพิวเตอร์  

งบลงทุน :  
       ครุภัณฑ์  
       ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
งบเงินอุดหนุน :  

- รายการ  
งบรายจ่ายอ่ืน :  

- รายการ  
รวมทั้งสิ้น  

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ..................................................................................................................................... 

 การบริหารความเสี่ยง : ………………………………………………………………………………………..……….….... 
13. หน่วยงานรับผิดชอบ  

13.1 หน่วยงาน (หลัก)…………………………………………………………………..………………………………..……… 
*13.2 หน่วยงาน (ร่วม).............................................................................................................. ............. 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ……………………………………………………………………………..…… 
 
 

ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล ............................................................ .............................................................. 
               ต าแหน่ง ......................................................................................................................... 
               โทรศัพท ์................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 

 
 

 



อักษรย่อหน่วยงาน 
1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย    : ส ำนักงำน กศน. 
2. หน่วยตรวจสอบภำยใน        : ตสน. 
3. กลุ่มเลขำนุกำรกรม         : กล. 
4. กลุ่มกำรคลงัและสนิทรัพย ์       : กค. 
5. กลุ่มบริหำรงำนบคุคลและนิติกำร      : กบ. 
6. กลุ่มยุทธศำสตรแ์ละแผนงำน       : กผ. 
7. กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ     : กพ. 
8. กลุ่มส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำและเครือข่ำย     : กศ. 
9. ศูนย์เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ        : ศท. 
10. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ      : ศว. 
11. กลุ่มพัฒนำระบบกำรทดสอบ       : กท. 
12. กลุ่มบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำระบบงำน     : กง. 
13. กลุ่มเทคโนโลยีดิจทิัลและสำรสนเทศ      : กย. 
14. สถำบันกำรศึกษำทำงไกล        : สทก. 
15. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ   : ศกพ. 
16. สถำบันส่งเสริมและพัฒนำนวตักรรมกำรเรียนรู้      : สพร. 
17. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำรงัสิต       : ศว.รังสิต 
18. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด  : ส ำนักงำน กศน.จงัหวัด 
19. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกรุงเทพมหำนคร : ส ำนักงำน กศน. 

                                                                                                                        กรุงเทพมหำนคร  
20. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ     : กศน.อ ำเภอ 
21. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขต    : กศน.เขต 
22. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบล     : กศน.ต ำบล 
23. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยแขวง    : กศน.แขวง 
24. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำกำญจนบุรี     : ศว.กำญจนบุร ี
25. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำขอนแก่น     : ศว.ขอนแก่น 
26. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำตรัง      : ศว.ตรัง 
27. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครรำชสีมำ     : ศว.นครรำชสีมำ 
28. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครศรีธรรมรำช    : ศว.นครศรีธรรมรำช 
29. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครสวรรค์     : ศว.นครสวรรค์ 
30. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ    : ศว.พระนครศรีอยุธยำ 
31. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำยะลำ      : ศว.ยะลำ 
32. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำล ำปำง     : ศว.ล ำปำง 
33. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสมุทรสำคร     : ศว.สมุทรสำคร 



34. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสระแก้ว     : ศว.สระแก้ว 
35. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำอุบลรำชธำนี     : ศว.อุบลรำชธำน ี
36. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนรำธิวำส     : ศว.นรำธิวำส 
37. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครพนม     : ศว.นครพนม 
38. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพิษณุโลก     : ศว.พิษณุโลก 
39. ศูนย์วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมเพื่อกำรศึกษำร้อยเอ็ด    : ศว.ร้อยเอ็ด 
40. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำปตัตำน ี     : ศว.ปัตตำน ี
41. อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกลำ้ ณ หว้ำกอ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์    : อวท. 
42. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดน    : ศฝช. 
43. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนเชียงรำย    : ศฝช.เชียงรำย 
44. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนชุมพร   : ศฝช.ชุมพร 
45. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนปัตตำนี   : ศฝช.ปัตตำน ี
46. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสระแก้ว   : ศฝช.สระแก้ว 
47. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนอุตรดิตถ์    : ศฝช.อุตรดิตถ ์
48. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนมุกดำหำร   : ศฝช.มุกดำหำร 
49. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสุรินทร์   : ศฝช.สุรินทร ์  
50. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพเกษตรกรรมวัดญำณสงัวรำรำมวรมหำวิหำร   : ศฝก. 
       อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
51. ศูนย์ฝึกวชิำชีพจงัหวัดกำญจนบุร ี“สำมสงฆท์รงพระคุณ”     : ศฝส. 
52. ศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์        : ศวอ. 
53. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคกลำง   : สถำบัน กศน.ภำคกลำง 
54. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคตะวนัออก   : สถำบัน กศน. 

      ภำคตะวนัออก 
55. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   : สถำบัน กศน. 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ         ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
56. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคเหนือ   : สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
57. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคใต้    : สถำบัน กศน.ภำคใต ้
58. สถำบันกำรศึกษำและพฒันำต่อเนือ่งสิรินธร      : สธ. 
59. ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง)     : ศกภ. 
60. ศูนย์กำรเรียนชุมชน        : ศรช. 
61. ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ      : ศศช. 
 
 



 

 

ที่ปรึกษา 

 นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. 

 

ผู้เรียบเรียงและจัดท าต้นฉบับ 

นางสาวชนัญณิภา ขาวโอภาส กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

บรรณาธิการ 

นายโยฑิน สมโนนนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

นายยอดชาย ทองธีระ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

ผู้สรุป และจัดพิมพ์ 

นางสาวชนัญณิภา ขาวโอภาส กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

นางสาวสุธาทิพย์ พวงมาลัย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

คณะผู้จัดท า 


