


ค ำน ำ 
 แผนปฏิบัติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุง 

ตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร) จัดท าขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี  พ.ศ. 2546 มีบทบัญญั ติ เกี่ ยวกับแผนปฏิบั ติ ราชการ 
ในหมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (1) ก าหนดว่า 
ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  และ 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และมาตรา 16 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ โดยส านักงาน 
กศน. ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) จุดเน้นของยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ ) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงาน กศน. มาเป็นกรอบ 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุง 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของงาน โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย และ
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ในอันที่จะ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ เป็นจุดเน้นส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งงาน 
ตามบทบาทภารกิจหลักของ ส านักงาน กศน. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่ เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21” 

 ส านักงาน กศน. ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติ การ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) นี้ 
จนส าเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงาน กศน. จะเป็นแนวทางในการบริหารงาน/โครงการ และงบประมาณของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตาม 
ผลการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงาน และผู้สนใจกิจกรรมงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป 

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 
              - ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 3 
              - แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 7 
              - แผนกำรปฏิรูปประเทศ 8 
              - แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 13 
              - นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)    17 
              - นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 - 2564) 19 
              - แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 20 
              - นโยบำยรัฐมนตรวี่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 24 
              - แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 27 
              - แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน 
                ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

29 

              - อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน กศน. 34 
              - ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของส ำนักงำน กศน.  35 
ส่วนที่ 3  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
            ของส ำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 

39 

              - (ร่ำง) นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน.  39 
                ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
                   - วิสัยทัศน์ 39 
                   - พันธกิจ 39 
                   - เป้ำประสงค์ 39 
                   - ตัวชี้วัด 40 
                   - นโยบำยเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 41 
              - เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด ของส ำนักงำน กศน. 52 
              - งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 53 
              - โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 54 



 

สารบญั (ต่อ)    
 
 
 หน้า 
              - ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ กับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
                พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 

56 

              - แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
                พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
                งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 

57 

              - แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ                 
                พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน.  

58 

ส่วนที่ 4  งำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ตำมแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ และแผนงำนพ้ืนฐำน 
            (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
            ของส ำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 

60 

              - ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ  
                พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 

61 

              - ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562   
                ของส ำนักงำน กศน. 

63 

              - ตำรำงสรุปแผนงำนพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562           
                 ของส ำนักงำน กศน. 

64 

              - ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพื้นฐำน 
                 (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
                 ของส ำนักงำน กศน. 

65 

                   - แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 65 
                        - ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ 65 
                        - ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 67 
                   - แผนงำนพื้นฐำนด้ำนควำมม่ันคง 70 
ส่วนที่ 5  งำน/โครงกำร ตำมแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยืน  
            ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุง 
            ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 

71 

              - ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยั่งยืน 
                ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 

72 

              - ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ  
                เพ่ือควำมยั่งยืน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 

73 

  
 



 

สารบญั (ต่อ)    
 
 
 หน้า 
ส่วนที่ 6  งำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
            ของส ำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 

75 

              - ตำรำงสรุปแผนงำนบูรณำกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
                ของส ำนักงำน กศน. 

76 

              - ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบูรณำกำร 
                ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 

77 

                   - แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ 
                    เท่ำเทียมและทั่วถึง 

77 

                   - แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 79 
                   - แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 80 
                   - แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 86 
                   - แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร 87 
ส่วนที่ 7  ตำรำงสรุปบัญชีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
            ของส ำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) 

88 

              - ตำรำงสรุปรำยละเอียดโครงกำร (พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ) 
                ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 

89 

                   - กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลำง 89 
              - ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
                ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 

134 

ส่วนที่ 8  กำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำม และประเมินผล ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
            งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณ 
            ที่ได้รับจัดสรร) 

135 

ภาคผนวก  
   ฟอร์ม กศน-กผ-01  
    ฟอร์ม กศน-กผ-02  
   ฟอร์ม กศน-กผ-03  
   แบบเขียนโครงกำรของส ำนักงำน กศน. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
    อักษรย่อหน่วยงำน  
   คณะผู้จัดท ำ  
 



 
 

  
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
และมาตรา 16 ได้ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบแนวทาง
การจัดท างบประมาณ และการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ 
ส านักงบประมาณเสนอ เพ่ือให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และก าหนดแผนการปฏิบั ติ งานให้สอดคล้องกับปฏิทิ นงบประมาณ โดยให้ 
ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น 
(Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับ 
(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา) นั้น 
  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานและจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 
   คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิต 
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 

  นโยบำยเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 

 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
  1. พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
  4. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่ชายแดน 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  1. เร่งรัดด าเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน 
  2. พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
  3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา 
  2. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรยีนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3. พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 



 

  4. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
  5. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย 
  6. เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน  
  7. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
  8. พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้กระบวนการ “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM Education) 
  9. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
  10. ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียน (Credit Bank System)
  11. สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรปูแบบ E-learning 
  12. ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ และยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสรำ้งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
  1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
  2. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล 
  3. ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอ่ืน ๆ 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ 
  5. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศกึษาอาชีพระยะสั้น 
  6. ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค  
 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
  2. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว 
  3. ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำร 
  1. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 ภำรกิจต่อเนื่อง 
 1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทาง
วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์  
 5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่บริเวณชายแดน 
 6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



 

สรุปงบประมำณแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 

 

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต งบประมำณ 

รวมงบประมำณทั้งหมด 12,441,102,400 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 5,846,676,700 
2. แผนงำนพื้นฐำน 1,596,240,900 
   2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,582,235,200 
       1) ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 794,654,400 
       2) ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 787,581,200  
   2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง 14,005,700  
        1) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,005,700 
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 4,793,416,000 

  3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 4,793,416,000 
4. แผนงำนบูรณำกำร 204,768,800 

  4.1 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
        ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

53,734,600 

  4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 13,540,900 
  4.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 43,370,700 
  4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 75,001,300 
  4.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 19,121,300 

 

 โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 
 1. แผนงำนพื้นฐำน 
    1.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     1.1.1 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 
     1.1.2 โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือสนองงาน 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     1.1.3  โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด 
     1.1.4 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
     1.1.5 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
     1.1.6 โครงการติวเข้มเต็มความรู้ 



 

     1.1.7 โครงการจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 
     1.1.8 โครงการสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
    1.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 
      1.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      1.2.2 โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 2. แผนงำนยุทธศำสตร์ 
    2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
     2.1.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     2.1.2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
     2.1.3 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   3. แผนงำนบูรณำกำร 
    3.1 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
     3.1.1 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
      3.1.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
    3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     3.2.1 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข 
    3.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3.3.1 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
     3.3.2 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
     3.3.3 โครงการส่งเสริมภาษาเพ่ือการเรียนรู้และสื่อสาร 
     3.3.4 โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ 
     3.3.5 โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ 
     3.3.6 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 
    3.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
     3.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
    3.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
     3.5.1 โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer  



 
 

  
 

 

บทน ำ ฅ 
 
 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  
ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ (1) ก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตาม (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” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบ
แนวทางการจัดท างบประมาณ และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ส านัก 
งบประมาณเสนอ เพ่ือให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ โดยมีสาระส าคัญให้ทุกส่วนราชการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre - Ceiling)  
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจ าแนกวงเงินและรายละเอียด
งบประมาณออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพ้ืนฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์  
4) แผนงานบูรณาการ พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบาย
รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และ
บริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น โดยเชื่อมโยงภารกิจของชาติด้านการศึกษา และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทอ านาจหน้าที่ของส านักงาน กศน. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงาน กศน. ให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ส่วนที่ 

1 
 



2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้ เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน 
และใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. ศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ )แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และบริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน กศน. 
 2. ก าหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ 
ส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน 
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประสานหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดท าข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ อ านาจหน้าที ่และนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ยกร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุง 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 5. เสนอขออนุมัติใช้ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 6. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารรูปเล่มและเว็บไซต์ของส านักงาน กศน. 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส านักงาน กศน. มีแผนปฏิบัติงานและแผนการจัดสรร/ใช้จ่ายงบประมาณ ส าหรับใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

  
 

 

บริบทที่เกี่ยวขอ้งกับส ำนักงำน กศน. ฅ 
 
 
 ส ำนักงำน กศน. ได้น ำยุทธศำสตร์ชำติ  ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บท 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคง
แห่งชำติ  (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ   
เจริญเศรษฐศิลป์) แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน กศน. เพ่ือใช้ก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 
 

 คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติได้ด ำเนินกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580)     
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ 
ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
     “ประเทศไทยมีควำมมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว  ด้ วยกำรพัฒนำ 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  ควำมม่ันคง หมำยถึง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภำยในประเทศ และภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีควำมมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง  
เช่น ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตยมีกำรปกครองระบบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นพระประมุข สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ ของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน ำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส
ตำมหลักธรรมำภิบำล สังคม มีควำมปรองดองและควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศ 
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคง 
พอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต มีกำรออมส ำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ มีที่อยู่อำศัย  
และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ควำมม่ังคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืน
จนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน มีคุณภำพ
ชีวิตตำมมำตรฐำนขององค์กำรสหประชำชำติ ไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศ
มีควำมเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในตลำดโลกและ 

ส่วนที่ 

2 
 

1. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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ตลำดภำยในประเทศเพ่ือให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำง
ฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย 
มีบทบำทที่ส ำคัญในเวทีโลก และมีควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศ 
ในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน
และกำรท ำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ นอกจำกนั้น ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำง 
กำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  
ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ควำมยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้ กำรรักษำ และ
กำรฟ้ืนฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดม สมบูรณ์ 
มำกขึ้นและสิ่ งแวดล้อมมีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละ  
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบำลมีนโยบำยที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน และให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพและยั่งยืน 
  โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศ     
ในหลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและ        
ควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐ             
ของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ประกอบด้วย  
   1) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
   2) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้ 
   3) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ 
   4) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม 
   5) ควำมหลำกหลำยทำงชี วภำพ คุณ ภำพสิ่ งแวดล้ อม และควำมยั่ งยื นของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
   6) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ  
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  ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ โดยมี
สำระส ำคัญทีเ่กี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง 
ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช 
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติ  
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมม่ันคงที่มีอยู่ 
ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร 
ภำคเอกชนประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐำน
ของหลักธรรมำภิบำล เพ่ือเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอ่ืน ๆ ให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ       
ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพ้ืนฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่ 
    1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในด้ำนอ่ืนๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบท     
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
    2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ   
ในมิติต่ำงๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล    
และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต 
    3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคน    
รุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ 
ที่รองรับอนำคต บนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุน 
จำกภำครัฐ ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่  ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำ 
และกำรลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทย 
มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ 
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์
ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 
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   ยุทธศำสตร์ที่  4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มี เป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ส ำคัญที่ให้ควำมส ำคัญกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชน 
ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชน ในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม  
กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติ สุขภำพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเองและท ำประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ
อย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
   ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้โดยเป็นกำรด ำเนินกำร บนพ้ืนฐำนกำร
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุล 
ทั้ง 3 ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง    
   ยุทธศำสตร์ที่  6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ          
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท หน่วยงำนของรัฐ
ที่ท ำหน้ำที่ ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง  
ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีควำมทันสมัยและ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่ เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำน 
เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำ 
มีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธ 
ไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น
มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และ น ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ 
โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติและกำรอ ำนวย 
ควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 
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 ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 10 บัญญัติว่ำ 1) เมื่อมี 
พระบรมรำชโองกำรประกำศใช้ยุทธศำสตร์ชำติแล้วให้คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติแต่ละด้ำนจัดท ำ
แผนแม่บทเพ่ือบรรลุ เป้ำหมำยตำมที่ ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 3) แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบและประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้มีผลพันธ์หน่วยงำนของรัฐที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต้องสอดคล้องกันแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
ประกอบด้วย 6 ด้ำน 37 ประเด็น (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2561) ดังนี้ 
   1. ด้ำนควำมม่ันคง  
    1. กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
    2. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
    3. กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
    4. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึงองค์กร
ภำครัฐและมิใช้ภำครัฐ 
    5. กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
   2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    6. กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
    7. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
    8. สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
    9. โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโยง 
    10. พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
   3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    11. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
    12. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
    13. ปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    14. กำรตระหนักถึงพหุปัญหำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
    15. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
    16. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    17. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ 
 
 

2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
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   4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
    18. กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก 
    19. กำรปฏิรูประบบภำษีและกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
    20. กำรสร้ำงหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงำน กำรศึกษำ และสำธำรณสุข) 
    21. เรื่องกระบวนกำรยุติธรรม 
    22. กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
    23. กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
    24. กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำตนเองและจัดกำรตนเอง 
   5. ด้ำนกำรสร้ำงเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    25. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
    26. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
    27. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
    28. พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่ำงยั่งยืน 
    29. พัฒนำควำมมั่นคงทำงน้ ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    30. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
   6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
    31. กำรพัฒนำระบบบริกำรประชำชน 
    32. กำรปรับสมดุลภำครัฐ 
    33. กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
    34. กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
    35. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
    36. กำรแก้ไขกฎหมำย 
    37. กำรปรับปรุงกระบวนกำรยุติธรรม 

 
 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 65 ก ำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ  เพ่ือเป็น
เป้ำหมำยระยะยำวในกำรพัฒนำประเทศ ประกอบกับมำตรำ 257 และมำตรำ 259 ก ำหนดให้ท ำกำรปฏิรูป
ประเทศเพ่ือวำงรำกฐำนกำรพัฒนำไปสู่ประเทศที่ มีควำมสำมัคคีปรองดอง มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน  
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมสมดุล ประชำชนในสังคมมี โอกำสทัดเทียมกัน  
และมีคุณภำพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศและกำรปกครอง ในระบอบประชำธิปไตย  

3. แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
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อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องด ำเนินกำรปฏิรูปอย่ำงต่อเนื่องในช่วงห้ำปีข้ำงหน้ำ เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรปฏิรูปแต่ละด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
3) ด้ำนกฎหมำย 4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 5) ด้ำนเศรษฐกิจ 6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
7) ด้ ำนสำธำรณสุข 8) ด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 9) ด้ำนสังคม 10) ด้ำนพลังงำน  
11) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของ
ส ำนักงำน กศน. จ ำนวน 6 ด้ำน ดังนี้ 
  1. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง 
    กำรธ ำรงไว้ซึ่งกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ที่มีควำมมั่นคง มีควำมชอบธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชำติ 
บ้ำนเมืองและประชำชน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับควำมเห็นที่แตกต่ำงกัน พรรคกำรเมืองด ำเนินกิจกรรม
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนำเป็นสถำบันทำงกำรเมืองของประชำชน ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน และสร้ำงให้เกิด
กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ
ส ำนักงำน กศน. ดังนี้ 
    เป้ำหมำยที่ 1 ให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเมือง 
รวมตลอดทั้งกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐ รู้จักยอมรับในควำมเห็นทำงกำรเมืองโดยสุจริตที่แตกต่ำงกัน  
และให้ประชำชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชำมติโดยอิสระปรำศจำกกำรครอบง ำไม่ว่ำด้วยทำงใด 
    ประเด็นปฏิรูปที่ 1 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
ในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    พันธกิจที่ 1 กำรให้กำรศึกษำและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
    กลยุทธ์ที่ 1 กำรให้กำรศึกษำและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง 
    กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง (Political Education) 
วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยฯ          
   2. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
    มุ่งสร้ำง “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชน” บนหลักธรรมำภิบำลเพ่ือให้ภำครัฐ 
ได้รับควำมเชื่อถือไว้วำงใจจำกประชำชน (Public Trust) โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ
ส ำนักงำน กศน. ดังนี้ 
    เป้ำหมำยที่ 1 จัดองค์กรภำครัฐให้เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล 
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     ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่
รัฐบำลดิจิทัล 
      กลยุทธ์ที่ 2 น ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรรำชกำร 
       แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำหรือน ำระบบดิจิทัลมำใช้ปฏิบัติงำนและกำรบริหำรรำชกำร 
     - พัฒนำหรือน ำระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับท ำงำนตำมภำรกิจเฉพำะ 
ของหน่วยงำน 
     - พัฒนำหรือน ำระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงำนพ้ืนฐำนของหน่วยงำน 
เช่น งำนสำรบรรณ งำนแผนและงบประมำณ งำนพัสดุ งำนบริหำรบุคคล เป็นต้น 
     กลยุทธ์ที่ 3 บูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
      แผนงำนที่ 1 กำรปรับปรุงพัฒนำ กำรจัดท ำ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลดิจิทัล 
ของหน่วยงำนภำครัฐ 
       - จัดท ำชุดข้อมูลส ำคัญของหน่วยงำนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
       - เชื่อมโยงข้อมูลส ำคัญของต้นเข้ำสู่ศูนย์ข้อมูลกลำงภำครัฐ 
เพ่ือให้ผู้บริหำรระดับสูงสำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    เป้ำหมำยที่ 2 จัดโครงสร้ำงองค์กรภำครัฐเพียว กะทัดรัดแต่เข้มแข็ง สำมำรถบูรณำกำรควำม
ร่วมมือของทุกภำคส่วน ในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน โดยยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 
     ประเด็นกำรปฏิรูปที่  3 โครงสร้ำงภำครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้ เร็วและระบบงำน 
มีผลสัมฤทธิ์สูง 
      กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและระบบบริหำรงำนของรัฐ และลด/
ละลำยควำมเป็นนิติบุคคลของกรม 
       แผนงำนที่ 1 กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิรูปองค์กำร  
       - ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิรูปองค์กำร 
       แผนงำนที่ 2 กำรปฏิรูประบบรำชกำร (Government Reform) 
       - ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริกำรภำครัฐ (Service Reform) 
    เป้ำหมำยที่ 3 จัดระบบบริหำรและบริกำรประชำชนให้เป็นดิจิทัล เพ่ือควำมโปร่งใส ทันสมัย 
ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
     ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่
รัฐบำลดิจิทัล 
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      กลยุทธ์ที่  2 น ำระบบดิจิทัลมำใช้ ในกำรปฏิบัติ งำนและกำรบริหำรรำชกำร 
กำรบูรณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรัฐบำลดิจิทัล  
       แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำหรือน ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำร
รำชกำร  
         - พัฒนำหรือน ำระบบดิจิทัลเพ่ือรองรับงำนพ้ืนฐำนของหน่วยงำน 
    เป้ำหมำยที่  4 จัดระบบบุคลำกรภำครัฐให้มีมำตรฐำนกลำง เพ่ือสรรหำ และรักษำไว้ 
ซึ่งก ำลังคนที่มีคุณภำพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในกำรท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ เป็นที่ไว้วำงใจของประชำชน 
      กลยุทธ์ที่ 3 บูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐเพ่ือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
       แผนงำนที่ 3 สนับสนุนให้น ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
กำรบริกำรประชำชน และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
         - พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรภำครัฐในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล  
กำรวิเครำะห์และน ำเสนอข้อมูลและกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
   6. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมได้ รับกำรรักษำ ฟ้ืนฟู ให้ สมบู รณ์ และยั่ งยืน 
เป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงสมดุลทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรคุ้มครองรักษำและกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งมีระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพบนพ้ืนฐำนกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วน
ต่ำงๆ โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. ดังนี้ 
    เป้ำหมำยที่ 1 ระบบบริหำรจัดกำรมลพิษท่ีแหล่งก ำเนิดมีประสิทธิภำพส่งผลต่อคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีส ำหรับประชำชน 
     ประเด็นกำรปฏิ รูปที่  1 เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่ แหล่ งก ำเนิ ด 
ให้มีประสิทธิภำพ 
      กิจกรรมที่ 2 ให้ควำมรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในกำรคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท รวมทั้งผนวกควำมรู้เรื่องกำรคัดแยกขยะเข้ำไปในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
   8. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    กำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรท ำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบกับกำรก ำกับ
ที่มีควำมชอบธรรม และกำรใช้ พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงมีจรรยำบรรณ ด ำรงรักษำเสรีภำพ 
ของกำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเชื่อว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำร คือ เสรีภำพของประชำชน
ตำมแนวทำงของประชำธิปไตย สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน ปลูกฝังวัฒนธรรม 
ของชำติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. ดังนี้ 
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    เป้ำหมำย  
     1. มุ่งเน้นกำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรท ำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบ
กับกำรก ำกับที่มีควำมชอบธรรม และกำรใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงมีจรรยำบรรณ ด ำรงรักษำเสรีภำพ
ของกำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเชื่อว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำร คือ เสรีภำพของประชำชน
ตำมแนวทำงของประชำธิปไตย 
     2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชำติ 
และปลูกฝังทัศนคติที่ดี 
     ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 กำรปฏิรูปกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน 
      กิจกรรม กำรจัดสัมมนำเรื่อง “กำรรู้เท่ำทันสื่อ” ในโรงเรียนและในมหำวิทยำลัย 
และในสถำนที่สำธำรณะส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่นอกสถำนศึกษำในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด 
อย่ำงต่อเนื่อง      
   9. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม 
    คนไทยมีหลักประกันทำงรำยได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 
และมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่กำรมีจิตสำธำรณะเพ่ิมขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกำสและไม่แบ่งแยก 
ภำครัฐมีข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนสังคมที่บูรณำกำรทุกหน่วยงำนและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
และให้ชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ ง โดยสำมำรถบริหำรจัดกำรชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยมีเป้ำหมำย 
และประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. ดังนี้ 
     เป้ำหมำย คนไทยมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่กำรมีจิตสำธำรณะเพ่ิมขึ้น  
      ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5 กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ กำรรับรู้และกำรส่งเสริมกิจกรรม 
ทำงสังคม 
       กิจกรรมที่ 2 สร้ำงพลังแผ่นดิน 
   11. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ประชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริต มีมำตรกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน และยกระดับกำรบังคับใช้มำตรกำรทำงวินัยและกฎหมำยต่อเจ้ำพนักงำนของรัฐ  
โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. ดังนี้ 
     เป้ำหมำย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 
      ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง 
       กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตส ำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 
        กิจกรรมที่  1.9 สร้ำงทัศนคติ ควำมรู้และปลูกฝังเยำวชนในสถำนศึกษำ 
ทุกระดับให้รังเกียจกำรทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่อประเทศชำติ 
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      ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 2 ด้ำนกำรป้องปรำม 
       กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ  
มีมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเป็นตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด ำเนินกำร 
ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดอำญำ 
        กิจกรรมที่ 2.2 ปลุกจิตส ำนึกให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีคุณธรรมควำมซื่อตรง 
(Integrity) โดยเน้นควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตำมเป้ำหมำยอย่ำงดีที่สุด) และซื่อตรงต่อประชำชน 
       กลยุทธ์ที่  3 เสริมสร้ำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้ เป็นกลไกอิสระและ 
มีกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในหน่วยงำน 
        กิจกรรมที่ 3.3 วำงระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในส่วนรำชกำรเป็นประจ ำทุกปี และรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำเหนือตนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด          
       กลยุทธ์ที่ 4 ท ำให้กำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ำรังเกียจไม่พึงกระท ำ 

        กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนำแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
เพ่ือใช้ในองค์กรภำครัฐและเอกชนในกำรป้องกันกำรให้สินบนและกำรเรียกรับสินบนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ในทุกรูปแบบ 
 
 

 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี  
ซึ่งเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมควำมพร้อม 
และวำงรำกฐำนในกำรยกระดับประเทศไทยให้ เป็นประเทศที่ พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน  
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักกำรที่ส ำคัญ คือ 
   1. ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติ 
อย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี  
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสังคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดี มีควำมสุข และอยู่ร่วมกัน 
อย่ำงสมำนฉันท ์
   2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีส ำหรับคนไทย 
พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
อย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม  

4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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   3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติ 
ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
   4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579” ที่ เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ  
ระยะ 20 ปี มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่
กับกรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)  
   5. ยึด “หลักกำรเจริญเติ บโตทำงเศรษฐกิจที่ ลดควำมเหลื่ อมล้ ำและขับเคลื่ อน 
กำรเจริญเติบโต จำกกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม” 
   6. ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว” 
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่ำนิยม 
ที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง  
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมใน 
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชน 
มีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
   4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถ
สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน 
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 

6. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับ 
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทย 
มีบทบำทน ำและสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก 
  เป้ำหมำยรวม เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
   1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
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สถำนกำรณ์ มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญ  
งอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
    2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง 
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ 
อย่ำงทั่วถึง และเป็นธรรม 
    3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจ 
ฐำนบริกำรและดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำง 
และขนำดเล็กที่เข้มแข็ง สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำร 
มีระบบกำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำร
ฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำร 
สู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ 
    4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อม สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
   ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ  ฉบับที่  12 ประกอบด้วย  
10 ยุทธศำสตร์ โดยมีสำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรวำงรำกฐำน กำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนำให้มีสุขภำพกำย 
และใจที่ดี มีทักษะทำงสมอง ทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ควบคู่กับ 
กำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส ำนึกที่ดี 
ต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว  
บนพ้ืนฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบัน
ชุมชน และภำคเอกชนที่ ร่วมกันพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีคุณภำพสูง อีกทั้ งยังเป็นทุ นทำงสังคมส ำคัญ 
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม ให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข 
รวมทั้งกำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพ่ิมทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำย
แรงงำนที่สนับสนุนกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจ 
และสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือที่เชื่อมโยง 
กำรเพ่ิมผลิตภำพส ำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ 40 รำยได้ต่ ำสุด ผู้ด้อยโอกำส สตรี และผู้สูงอำยุ อำทิ  
กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจเพ่ือสังคม กำรพัฒนำ
องค์กรกำรเงินฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพ่ือสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต
คุณภำพดีที่มีรำคำเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพ้ืนที่ 
และบูรณำกำรเพ่ือกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
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   ยุทธศำสตร์ที่   3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน 
เน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพและมีเสถียรภำพ ภำคส่งออกมีกำรพัฒนำจนสำมำรถขยำยตัว 
และเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น กำรลงทุนภำครัฐ 
และเอกชนมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องและมำจำกควำมร่วมมือกันมำกขึ้น ประชำชนและผู้ประกอบกำรเข้ำสู่
ระบบภำษีมำกขึ้น และประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจำกนี้  
ยังเน้นให้เศรษฐกิจรำยสำขำมีกำรเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง ภำคกำรเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกร 
มีรำยได้เพ่ิมข้ึน มีกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมนิเวศ กำรท่องเที่ยวสำมำรถท ำรำยได้และแข่งขันได้มำกขึ้น 
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจมำกขึ้น ภำคกำรเงินมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น  
และใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้ำวหน้ำที่เข้มข้นมำกขึ้ น กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล  
กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพของก ำลังคน และควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรขยำยฐำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำ
พ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่และกำรพัฒนำตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจ กำรผสมผสำนภำคบริกำรเข้ำกับกำรค้ำ 
และกำรเตรียมควำมพร้อมของภำคบริกำร ให้สำมำรถรองรับกำรแข่งขันที่เสรีขึ้น 
    ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็น
ท้ำทำยที่ต้องเร่งด ำเนินกำรในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ กำรสร้ำงควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและยกระดับคุณภำพสิ่ งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนกำรเติบโตที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและ 
คุณภำพชีวิตของประชำชน เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจำกกำรผลิต และกำรบริโภค 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็นวงกว้ำงมำกข้ึน ต้องเร่งเตรียมควำมพร้อมในลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั้งบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ 
ทำงธรรมชำต ิ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติ เพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่ง
และยั่ งยืน ให้ควำมส ำคัญต่อกำรฟ้ืนฟู พ้ืนฐำนด้ำนควำมมั่นคงที่ เป็นปั จจัยส ำคัญต่อกำรพัฒนำ 
ทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติของผู้มีควำมเห็นต่ำง 
ทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์บนพ้ืนฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และกำรเตรียมกำรรับมือกับภัยคุกคำมข้ำมชำติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยยะส ำคัญ 
ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็นช่วงเวลำส ำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
อย่ำงจริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้ประสบผลส ำเร็จ
บรรลุเป้ำหมำย ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม 
และประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสม ระหว่ำงส่วนกลำง 
ภูมิภำค และท้องถิ่น และวำงพ้ืนฐำนเพ่ือให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยอนำคตในปี 2579 
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    ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์ 
จำกศักยภำพและภูมิสังคมเฉพำะของพ้ืนที่ และกำรด ำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุก เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภำค 
และจังหวัดในกำรเป็นฐำนกำรผลิตและบริกำรที่ส ำคัญ ประกอบกับกำรขยำยตัวของประชำกรในเขตเมือง   
จะเป็นโอกำสในกำรกระจำยควำมเจริญและยกระดับรำยได้ของประชำชน โดยกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่
และมีศักยภำพในกำรรองรับกำรค้ำกำรลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจำกกำรกระจุกตัวของกำรพัฒนำ    
ในกรุงเทพฯ และภำคกลำงไปสู่ภูมิภำค นอกจำกนี้  กำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
ยังเป็นโอกำสในกำรเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน เชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำคของไทย 
กับประเทศเพ่ือนบ้ำนอีกด้วย 
 

 

 นำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ไว้ 11 ด้ำน โดยมีนโยบำยส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. ดังนี้ 
  นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย ์
   สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นองค์ประกอบส ำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
ตำมประเพณีกำรปกครองของไทย รัฐบำลจึงถือเป็นหน้ำที่ส ำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถำบันนี้ ไว้  
ด้วยควำมจงรักภักดี และปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ โดยจะใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย มำตรกำรทำงสังคม
จิตวิทยำ และมำตรกำรทำงระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรด ำเนินกำรกับผู้คะนองปำก ย่ำมใจ
หรือประสงค์ร้ำย มุ่งสั่นคลอนสถำบันหลักของชำติ โดยไม่ค ำนึงถึงควำมรู้ส ำนึกและควำมผูกพันภักดีของคน 
อีกเป็นจ ำนวนมำก ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์
และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน ทั้งจะสนับสนุนโครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ส่งเสริม 
ให้เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำยของรัฐเรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถน ำหลัก
ดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำง 
ที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ให้แพร่หลำยเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้ำงอันจะช่วยสร้ำงควำมสมบูรณ์ 
พูนสุขแก่ประชำชนในที่สุด 
  นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 
   2.2  เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน ำยุทธศำสตร์เข้ำใจ 
เข้ำถึง และพัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมกำรพูดคุยสันติสุขกับผู้มีควำมคิดเห็นต่ำง
จำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม 
ขจัดกำรฉวยโอกำสก่อควำมรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ ำเติมปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยบ้ำนเมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำย
ปัญหำได ้
 
 

5. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) 



18 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 

  นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล  ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
   3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำส อำชีพ และกำรมีรำยได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่ เข้ำสู่
ตลำดแรงงำน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกำส และแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำย พร้อมทั้งยกระดับคุณภำพแรงงำน 
โดยให้แรงงำนทั้งระบบมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้ และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนในทุกระดับอย่ำงมีมำตรฐำน  
ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและกำรด ำเนินกำรระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำร 
ของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม นอกจำกนี้จะส่งเสริมให้แรงงำนนอกระบบเข้ำสู่ระบบที่ถูกกฎหมำยมำกขึ้น  
   3.4 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตและกำรมีงำนท ำหรือ
กิจกรรมที่เหมำะสม เพ่ือสร้ำงสรรค์และไม่ก่อภำระต่อสังคมในอนำคต โดยจัดเตรียมระบบกำรดูแลในบ้ำน 
สถำนพักฟ้ืน และโรงพยำบำล ที่เป็นควำมร่วมมือของภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนำ
ระบบกำรเงินกำรคลังส ำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุ 
   3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีควำมหลำกหลำย เนื่องจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมแก่แรงงำนไทย และร่วมพัฒนำระบบควำมคุ้มครองทำงสังคมของแรงงำน
อำเซียน 
   3.6 จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ได้ประกำศไว้แล้ว 
  นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
   4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบ 
และกำรศึกษำทำงเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้ำงคุณภำพของคนไทยให้สำมำรถเรียนรู้  พัฒนำตน 
ได้เต็มตำมศักยภำพ ประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้  โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เป็นคนดี 
มีคุณธรรม สร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
และพัฒนำก ำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร 
   4.2  ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ 
ให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถำนศึกษำ รวมทั้งปรับปรุง และบูรณำกำร 
ระบบกำรกู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือเพ่ิมโอกำสแก่ผู้ยำกจนหรือด้อยโอกำส จัดระบบ 
กำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน  
โดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง 
   4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป
มีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจำยอ ำนำจ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพและ
ควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น 
   4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะ
ใหม่ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำผู้เรียน



19 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 

ทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อ่ืน กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
   4.6  พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพ และมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตำมวิชำที่สอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียน 
กำรสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบกำรประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
   6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่ำงจริงจัง ซึ่งจะท ำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปได้ทันโลกและสำมำรถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  
ซึ่งหมำยรวมถึงกำรผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 
อุปกรณ์สื่อสำรดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนำคมดิจิทัล และกำรใช้ดิจิทัล รองรับกำรให้บริกำรของภำคธุรกิจกำรเงิน
และธุรกิจบริกำรอ่ืน ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคสื่อสำรและบันเทิง ตลอดจนกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรผลิตสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง
ให้ดูแลและผลักดันงำนส ำคัญของประเทศชำติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมกำรระดับชำติ เพ่ือขับเคลื่อน
อย่ำงจริงจัง 
  นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
   10.1 ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำค 
และท้องถิ่น ทบทวนกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนภำครัฐที่มีอ ำนำจหน้ำที่ซ้ ำซ้อนหรือลดหลั่นกัน หรือมีเส้นทำง
กำรปฏิบัติงำนที่ยืดยำว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย โดยน ำเทคโนโลยีมำใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนจัดระบบอัตรำก ำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทน
บุคลำกรภำครัฐให้เหมำะสมและเป็นธรรม ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แบบใหม่ กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในฐำนะที่เป็นศูนย์กลำง และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้บริกำรเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจในระบบรำชกำร ลดต้นทุนด ำเนินกำรของภำคธุรกิจ เพ่ิมศักยภำพในกำร
แข่งขันกับนำนำประเทศ และกำรรักษำบุคลำกรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพไว้ในระบบรำชกำร โดยจะด ำเนินกำร
ตั้งแต่ระยะเฉพำะหน้ำไปตำมล ำดับควำมจ ำเป็นและตำมที่กฎหมำยเอ้ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
   10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึก 
ในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ที่มีประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับ 
อย่ำงเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ไม่จ ำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ 
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยำวใช้เวลำนำน ซ้ ำซ้อน และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน 
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 นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ ก ำหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคงของภำครัฐ
ในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชำติ และส่วนที่ 2 
นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติทั่วไป โดยก ำหนดกรอบควำมคิดหลักจำกกำรก ำหนดนโยบำย ซึ่งได้ค ำนึงถึง 
ค่ำนิยมหลักของชำติ 12 ประกำร ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “ชำติมีเสถียรภำพและเป็นปึกแผ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต ประเทศมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง ปลอดภัยจำกภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติกำรณ์ มีบทบำทเชิงรุกในประชำคม
อำเซียนและด ำเนินควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศอย่ำงมีดุลยภำพ” 
 นโยบำยควำมม่ันคงแหง่ชำติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. มีดังนี้  
   นโยบำยที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  
   นโยบำยที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ  
    2.4 ส่งเสริมให้ประชำชนเกิดควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชำติ อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 
มีควำมรัก ควำมภำคภูมิใจ ในควำมเป็นชำติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
   นโยบำยที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้         
    3.3 เสริมสร้ำงสันติสุขและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม 
ของทุกภำคส่วนเป็นพลังในกำรเข้ำถึงประชำชน 
 
 
 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำน 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน 
(Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำ    
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักกำรมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education)  
อีกทั้ งยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภำยในประเทศ (Local Issues) อำทิ คุณภำพของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ 
ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิด
ส ำคัญในกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

7. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 

6. นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 - 2564) 
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  วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิต 
อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
   2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
   3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสำมัคคี และ
ร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง 
  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของส ำนักงำน กศน. ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
    เป้ำหมำย 
      1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
      3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
      3. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
      4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำม 
ในรูปแบบใหม่ อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ 
ภัยจำกโรคอุบัติใหม ่ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น 
   ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้ำง 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
     เป้ำหมำย 
      1. ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็น และมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของ 
ตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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      2. สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญ 
และเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
      3. กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่ สร้ำงผลผลิต 
และมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ   
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของ 
ตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
      3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิต 
และมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     เป้ำหมำย 
      1. ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
และมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
      3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ 
ตำมหลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ 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 ให้มี
คุณภำพมำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
      3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
      4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
      5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
      6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
     เป้ำหมำย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
      2. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ ครอบคลุม ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมินและรำยงำนผล 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
      2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้ำหมำย 
      1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
      2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
      3. กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม  
และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
      2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และสื่อ 
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต     
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
      1. โครงสร้ำง บทบำทและระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ มีควำมคล่องตัว ชัดเจน 
และสำมำรถตรวจสอบได้ 
      2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
      3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของประชำชนและพ้ืนที ่
      4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะ    
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
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      5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำม 
เป็นธรรม สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
      1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
      2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
      3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
      4. ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพ 
และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
      5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

 

  นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) มีสำระส ำคัญ ดังนี้  
   1. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  
บดินทรเทพยวรำงกูร มำขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรศึกษำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพรำะพระรำชปณิธำนของ 
พระองค์ท่ำน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบำย เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนในสังกัด 
   2. กำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
     กระทรวงศึกษำธิกำรจะด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำ 
ที่จะด ำเนินกำร 6 ด้ำน คือ  
    1) ควำมมั่นคง  
    2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
    3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
    4) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม  
    5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   3. จุดเน้นส ำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรด ำเนินงำน และโครงกำรส ำคัญของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 
       นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบจุดเน้น 
เชิงนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน และโครงกำรส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยยึดกรอบยุทธศำสตร์ชำติ  
6 ด้ำน เป็นหลักในกำรด ำเนินกำรให้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 
 
 

8. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
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     1. ด้ำนควำมม่ันคง 
      แนวทำงหลัก  
       1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
        1.1.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลัก น้อมน ำพระรำชปณิธำน 
และพระรำชกระแสด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำที่มี เนื้อหำเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์และสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
        1.1.2 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพ่ือควำมปรองดองและสมำนฉันท์   
เช่น กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
       1.2 กำรบริหำรจัดกำร 
        1.2.1 กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่ชำยขอบ/ชำยแดน 
        1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
     2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
      แนวทำงหลัก 
       2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ 
        2.1.1 ยกระดับวิชำภำษำอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงต่อเนื่อง และสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
โดยจัดท ำ Echo English Vocational ซึ่ งเป็น Application ภำษำอังกฤษ ส ำหรับนักเรียนอำชีวศึกษำ  
และกำรอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของประชำชนในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ 
หลักสูตรภำษำอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย  
        2.1.2 พัฒนำวิชำภำษำจีน โดยหลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ  
        2.1.3 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพ่ือแก้ปัญหำ
ขำดแคลนบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์ของประเทศ 
        2.1.4 พัฒนำโรงเรียนวิทยำศำสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรแข่งขัน 
       2.2 ผลิตก ำลังคนรองรับ New S-Curve โดยสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำ 
และจัดกำรศึกษำทวิภำคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถำนกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำรและชุมชน “ปรับโรงงำน 
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำ ได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำรฝึกทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
เพ่ือให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร  
       2.3 ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน เร่งรัดกำรพัฒนำอำจำรย์ เพ่ือผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 10 อุตสำหกรรมใหม่ 
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      3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
       แนวทำงหลัก 
        3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
        3.1.2 กำรส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
         1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรม เน้นกำรพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ในเด็ก เยำวชน และต่อยอดกำรสร้ำงควำมดี ซึ่งโมเดลกำรสร้ำงควำมดีมีหลำยทำง ทั้งกระบวนกำรลูกเสือ 
เนตรนำรี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงกำรยุวทูตควำมดี 
         2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดกำรโกง ควำมไม่ซื่อสัตย์” 
        3.1.3 กำรพัฒนำ ปรับปรุงหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน  
        1) หลักสูตรมีควำมยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
        2) แก้ไขปัญหำอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมกำรอ่ำน โดยเฉพำะ
กำรอ่ำนให้เด็กอนุบำลฟังและกำรปรับปรุงห้องสมุด 
        3) เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรคิดวิเครำะห์ตำมรูปแบบ Active 
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ เป็นกิจกรรม/วิธีกำรย่อย 
รวมทั้งกำรรองรับผลกำรทดสอบ PISA และ STEM Education 
 
        3.1.4 กำรวัดและประเมินผล  
        1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนน
สูงขึ้น 
        2) กำรประเมินผล O - Net ในวิชำสังคมศึกษำให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นผู้ประเมิน ส ำหรับวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ให้สถำบันส่งเสริมกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ออกข้อสอบ 
        3) กำรออกข้อสอบวิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ด ำเนินกำร 
ในรูปคณะท ำงำนออกข้อสอบ 
      4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และกำรลดควำมเหลื่อมล  ำทำงกำรศึกษำ 
       แนวทำงหลัก 
        4.1 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำโดยยกระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำ ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วน (ICU) รวมทั้งกำรด ำเนินกำร 
ตำมแนวทำง No Child Left Behind คือ จัดท ำข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน กำรป้องกัน กำรติดตำมเด็กออกกลำงคัน
โดยชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีควำมจ ำเป็นและต้องกำรเป็นพิเศษ  
        4.2 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณำกำรเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบเครือข่ำย ด้ำนระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ด้ำนสื่อและองค์ควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่ำงสร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  
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        4.3 จัดระบบกำรคัดเลือกเข้ำเรียนมหำวิทยำลัย (Admission) เพ่ือสร้ำง 
ควำมเท่ำเทียมในกำรใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำผ่ำนระบบ Clearing-House 
      5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       แนวทำงหลัก 
        5.1 โครงกำรธนำคำรขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ำกลับมำใช้
ประโยชน์ 
        5.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เช่น โรงเรียนตำมพระรำชด ำริ : 
ต้นแบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
        5.3 หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขยำยผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ 
      6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร 
       แนวทำงหลัก 
        6.1 เรื่องกฎหมำย 
        6.1.2 กฎหมำยรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปกำรศึกษำ 
         7) พ.ร.บ. กำรศึกษำตลอดชีวิต พ.ศ. .... 
        6.5 บริหำรจัดกำรโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนำดเล็ก 
 
 
 
 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
 “ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึงและเสมอภำค เป็นก ำลังคนที่มี
ทักษะและศักยภำพรองรับกำรพัฒนำประเทศ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” 
 พันธกิจ  
  1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่ำระดับสำกล 
  2. เสริมสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
  3. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
  4. ผลิต พัฒนำ และสร้ำงเสริมศักยภำพก ำลังคน  
  5. พัฒนำสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และนวัตกรรม 
 เป้ำประสงค์หลัก 
  1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น  
  2. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ  
  3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต  

9. แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษำธิกำร  
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  4. ก ำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำทักษะให้มีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของพ้ืนที่ 
และประเทศ  
  5. คนไทยมีองค์ควำมรู้ สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนำงำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ  
  6. มีระบบบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน  
และกำรกระจำยอ ำนำจสู่ภูมิภำค  
 ยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของชำติ  
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ  
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต   
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม   
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ  
 กลยุทธ์ 
 1. จัดกำรศึกษำที่เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองระบบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรสร้ำงอำชีพ เพ่ือลด 
ควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่ชำยขอบ/ 
ชำยแดน 
 3. สร้ำงภูมิคุ้มกันและพัฒนำทักษะชีวิตเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม 
 4. เร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศและพ้ืนที่ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 5. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ ควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศ 
เฉพำะด้ำนอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับกำรศึกษำ 
 6. พัฒนำทักษะอำชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 7. พัฒนำสิ่งประดิษฐ์ กำรวิจัย และนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 8. สร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน โดยสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ตำมรูปแบบประชำรัฐทั้งระหว่ำงองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ  
  9. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน ระบบกลไก กำรติดตำม กำรวัด         
และประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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  10. ผลิต และพัฒนำครู อำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบและสอดคล้องกับควำมต้องกำร ในกำร 
จัดกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 

  11. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่ได้
มำตรฐำนและพัฒนำคุณภำพชีวิตเต็มตำมศักยภำพอย่ำงเหมำะสม 

  12. เสริมสร้ำง ปรับเปลี่ยนให้คนไทยทุกคนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสำธำรณะ และ 
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตำมหลักค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำร และควำมเป็นพลเมืองตำมหลักปรัชญำ   
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น 

   13. ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียน     
ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิกำร ด้อยโอกำส และผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ 

   14. ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนรู้และกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ในทุกพ้ืนที่ 
อย่ำงมีคุณภำพสอดคล้องกับควำมสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย และสำมำรถให้บริกำร 
ได้อย่ำงทั่วถึง 

   15. เร่งสร้ำงระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
   16. จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ 
   17. พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย และไม่ซ้ ำซ้อน  

ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
   18. พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ และระบบ       

กำรรำยงำนผลของฐำนข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำที่เป็นเอกภำพ  
เป็นปัจจุบัน และมีมำตรฐำนเดียวกัน 

   19. ผลิตและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถำนศึกษำ             
และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ น ำมำใช้เพ่ิมคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบจัดหำ
อุปกรณ์ /ทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ ทั่วถึง และเหมำะสมกับ      
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

   20. จัดหำอุปกรณ์ /ทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ ทั่วถึง
และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

   21. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกและพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนทุกช่วงวัย     
ในกำรด ำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
   22. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้
ต่ำงๆ ที่เกีย่วข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   23. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
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   24. เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงเครือข่ำย/
ควำมเป็นภำคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 

   25. ปรับปรุงกลไกเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำทั้งในระดับส่วนกลำง และ 
ในพ้ืนที่ระดับภำค/จังหวัด ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

   26. พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ/กำรเงินเพ่ือกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ  
   27. ส่งเสริมกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรให้ เหมำะสมต่อสภำพบริบทสังคม 

ที่เปลี่ยนแปลงลดควำมล่ำช้ำและซ้ ำซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภำพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

 
 
 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
   ผู้ เรียนได้รับกำรศึกษำตลอดชีวิตที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค และมีทักษะ 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  พันธกิจ 
    1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
   2. พัฒนำศักยภำพและระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      
ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
   3. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคให้มีประสิทธิภำพ   
เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกร กำรปฏิบัติงำน และเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน  
   4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้บรรลุผลตำมบทบำทและภำรกิจที่ก ำหนด 
  ค่ำนิยม TEAMWINS 
   T = Teamwork กำรท ำงำนเป็นทีม 
   E = Equality of Work ควำมเสมอภำคในกำรท ำงำน 
   A = Accountability ควำมรับผิดชอบ  
   M = Morality and Integrity กำรมศีีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์ 
   W = Willful ควำมมุ่งมั่นตั้งใจท ำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ  
       I   = Improvement กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  
   N = Network and Communication กำรเป็นเครือข่ำยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
   S = Service Mind กำรมีจิตมุ่งบริกำร  
 

10. แผนปฏบิัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
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  เป้ำประสงค์รวม 
   1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และเสมอภำค 

2. ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  ประเด็นยุทธศำสตร์ 

  1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
 2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ 
 4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 5. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนองควำมต้องกำรของตลำดงำน 
และประเทศ 
  3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
  5. ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 ตัวชี วัดเป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์และค่ำเป้ำหมำย (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กศน.) 

ตัวชี วัดเป้ำประสงค์  ค่ำเป้ำหมำย 

เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำร
เสริมสร้ำงควำมม่ันคง 

 

2. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
หรือทักษะด้ำนอำชีพ สำมำรถมีงำนท ำหรือน ำไปประกอบอำชีพได้  

ร้อยละ 80 

เป้ำประสงค์ 2 ผู้ เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนอง 
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ 

 

5. ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรกรที่เหมำะสม 
ตำมบริบท และควำมต้องกำรของท้องถิ่น/ชุมชน 

ร้อยละ 80  

6. ร้อยละของผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์ 
กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศของแต่ละหลักสูตร 

ร้อยละ 80  

เป้ำประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีทักษะของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 
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ตัวชี วัดเป้ำประสงค์  ค่ำเป้ำหมำย 

9. ร้อยละของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติกำรศึกษำนอกระบบ (N-NET) 
แต่ละระดับ/สำระกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์ 

ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 
 

12. ร้อยละของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำและ
น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 80 

เป้ำประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค  
13. ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
กำรศึกษำต่อเนื่องเทียบกับเป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 

14. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้นสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้
ในกำรประกอบอำชีพหรือพัฒนำงำนได้ 

ร้อยละ 70 

15. ร้อยละของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรศึกษำในรูปแบบ 
ที่เหมำะสม 

ร้อยละ 60 

16. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเทียบกับ 
ค่ำเป้ำหมำย  

ร้อยละ 100 

เป้ำประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
17. ร้อยละของหน่วยงำน/สถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมที่เกีย่วกับกำรสร้ำง 
ควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 

18. ร้อยละของผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในเรื่อง 
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 

เป้ำประสงค์ที่ 6 หน่วยงำนทั งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำร 
ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 

25. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด/พัฒนำ/ส่งเสริมกำรศึกษำ 
(ภำคีเครือข่ำย : สถำนประกอบกำร องค์กร หน่วยงำนที่มำร่วมจัด/พัฒนำ/ส่งเสริม
กำรศึกษำ) 

3,200 ภำคีเครือข่ำย 
 

กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์  
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
   กลยุทธ์ 
    1.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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    1.3 ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่ พิ เศษ  
(พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
    1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ 
   กลยุทธ์ 
    2.1 เสริมสร้ำงทักษะก ำลังแรงงำนที่มีศักยภำพตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ในพ้ืนที่และภูมิภำค 
    2.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน เพ่ือยกระดับทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ของผู้เรียน 
    2.3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ 
    กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนำหลักสูตร เนื้อหำสำระ สื่อกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน กำรนิเทศ กำรวัดประเมินผลให้ทันกับควำมก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิทยำกำรและสังคม 
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย บริบทพ้ืนที่ ภูมิภำค ยุทธศำสตร์ 
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
     3.2 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสหวิทยำกำร (อำทิ  
สะเต็ม ทวิศึกษำ) 
     3.3 ส่งเสริมและบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมือง 
     3.4 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ 
   4.1 เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้ำหมำย 
   4.2 พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม   
    กลยุทธ์  
     5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
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     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 
ในพ้ืนที่และภูมิภำค 
     5.3 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัยด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต  
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
    กลยุทธ์ 

    6.1 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
6.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำ 

ให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อกำรใช้งำน 
    6.3 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน

    6.4 ปรับปรุงโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้เหมำะสมเอ้ือต่อกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 

    6.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงส่วนกลำง 
ภำค และจังหวัด 

    6.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนในระดับพ้ืนที่และภูมิภำค 
ให้สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ  

6.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
     6.8 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 

 

 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 

                                                 
1 * คณะกรรมกำร คือ คณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน และประสำนควำมร่วมมือกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

11. อ ำนำจหนำ้ที่ของส ำนักงำน กศน. 



35 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน. 

  4. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน กำรเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ และกำรเทียบระดับกำรศึกษำ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และองค์กรอ่ืนรวมกันเป็นภำคี
เครือข่ำยเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด 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 
 

 

12.1 ปัจจัยภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ของส ำนักงำน กศน. 

จุดแข็ง 

1. บุคลำกรระดับปฏิบัติงำนในพ้ืนที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถจัดกำรศึกษำ 
ที่ยืดหยุ่น หลำกหลำย และตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 
2. บุคลำกรระดับปฏิบัติ งำนในพ้ืนที่ มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติ งำน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี 
และมีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย      
3. บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กศน. ท ำให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นเอกภำพ 
4. ระบบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณมีประสิทธิภำพและมีควำมน่ำเชื่อถือ โดยกำรใช้ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
5. มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสื่อกำรเรียนรู้เป็นปัจจุบัน หลำกหลำย ผู้เรียนสำมำรถเลือกรูปแบบ 
ได้ตรงกับควำมต้องกำร 
6. กำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรม กศน. โดยยึดชุมชนเป็นฐำน และสำมำรถสนองตอบ 
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
7. ให้บริกำรกำรศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรศึกษำต่อเนื่อง และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที ่
8. มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชำชน ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ ที่ช่วยส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อยู่ทั่วประเทศ 

12. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของส ำนักงำน กศน. 
(SWOT) 
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จุดแข็ง 

9. มีหลักสูตร สื่อกำรเรียนกำรสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ สนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน และตอบโจทย์
กำรพัฒนำประเทศ 
10. กศน.ต ำบล ทุกแห่งมีศูนย์ดิจิทัลชุมชน ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่จ ำเป็น ส ำหรับ กศน. 
และชุมชนเพ่ือให้มีควำมรู้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล 

 

จุดอ่อน 

1. บุคลำกรมีภำระงำนจ ำนวนมำก และหลำกหลำย 
2. เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำบำงอย่ำง ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(เกณฑ์รับผิดชอบผู้เรียนของครู) 
3. แนวทำง/คู่มือในกำรจัดกิจกรรมขำดควำมชัดเจน 
4. หน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรพัฒนำบุคลำกร ไม่สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
5. ขำดกำรวำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ทั้งในระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล 
6. บุคลำกรขำดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะที่ เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงทักษะด้ำนภำษำ 
ต่ำงประเทศ และทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีส ำหรับเป็นเครื่องมือจัดกำรเรียนรู้ 
7. บุคลำกรบำงประเภท เช่น ครู ศรช. ครูสอนคนพิกำร ครูสอนเด็กเร่ร่อน ไม่ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน ส่งผลต่อกำรขำดขวัญและก ำลังใจ และขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 
ท ำให้เปลี่ยนบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนบ่อย  
8. ขำดกำรวิเครำะห์แผนอัตรำก ำลังของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ท ำให้กำรบรรจุ/แต่งตั้งบุคลำกร 
ไม่เพียงพอตำมกรอบอัตรำก ำลัง ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนไม่มีควำมต่อเนื่อง  
9. ระเบียบและแนวทำงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ชัดเจน ส่งผลให้หน่วยงำน/สถำนศึกษำ มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์/ประเภทของงบประมำณ 
10. กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ 
11. กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ส่งผลให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้รับบริกำรไดต้ำมแผน 
12. ขำดระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณ เช่น ระบบกำรตรวจสอบ
ข้อมูลทะเบียนนักศึกษำ และกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกำรส่งต่อนักศึกษำ 
13. แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551  มีควำมยืดหยุ่น/หลำกหลำย ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกำรศึกษำได้ตรงกับบริบทของผู้เรียนในปัจจุบัน 
14. ไม่มีกำรพัฒนำกำรน ำผลกำรศึกษำประเภทต่ำง  ๆมำสะสม (Credit Bank System) เพ่ือใช้ในกำรเทียบโอน 
15. แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชำชน ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ ขำดกำรพัฒนำให้มีควำมพร้อม
ให้บริกำรในรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
16. สถำนศึกษำขำดควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
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จุดอ่อน 

17. ขำดระบบกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลทะเบียนและสำรสนเทศนักศึกษำ 
18. ขำดกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำในกำรจัดท ำรำยละเอียดควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนอ่ืน ๆ 
ท ำให้มีภำรกิจอ่ืนที่ต้องด ำเนินกำรมำกขึ้น ไม่สำมำรถปฏิบัติภำรกิจหลักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
ขำดกำรทบทวน MOU ต่ำง ๆ ที่ได้ท ำมำเป็นระยะเวลำนำน 
19. ขำดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
20. กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน ขำดกำรวิเครำะห์ข้อมูลในเชิงคุณภำพ 
21. ขำดควำมชัดเจนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผนงำน/
โครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
22. ขำดกำรส่งเสริมและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
23. ไม่มีกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำภำคีเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง 

12.2 ปัจจัยภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค) ของส ำนักงำน กศน. 

โอกำส 
1. ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในแผนยุทธศำสตร์ชำติ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ  
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพประชำชนโดยเฉพำะวัยแรงงำน 
2. นโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ 
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 
3. นโยบำยของรัฐบำลสนับสนุนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำแก่ประชำชน 
รวมถึงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตำมนโยบำย “ประเทศไทย 4.0” 
4. รัฐบำลมีนโยบำยในกำรดูแลและสร้ำงโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษอย่ำงชัดเจน เช่น คนพิกำร 
ผู้สูงอำยุ  ผู้ด้อยโอกำส ฯลฯ  
5. มีกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เป็นกรอบกำรพัฒนำองค์กร ท ำให้กำรท ำงำน 
มีระบบมำกขึ้น 
6. ภำคีเครือข่ำยให้กำรสนับสนุนในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
อย่ำงต่อเนื่อง ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
7. ควำมมีเสถียรภำพทำงกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรกำรเมืองกำรปกครอง องค์กรภำครัฐ เอกชน ท้องถิ่น 
ชุมชน ส่งผลต่อกำรเป็นเครือข่ำยที่ดีในกำรให้ควำมร่วมมือจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำ 
8. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ก ำหนดให้รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำ 
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 
9. ได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรจำกภำคีเครือข่ำย 
10. กำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐบำลในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู 
ตำมเกณฑ์วิทยฐำนะใหม่ กำรอบรมพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรพลเรือน  
11. ปัญหำควำมยำกจน และควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของประชำกร ส่งผลให้กำรศึกษำมีควำมส ำคัญ 
ลดน้อยลง 
12. จ ำนวนผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้น 
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โอกำส 
13. ควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรมไทยของคนไทยในต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น 
14. มีอัตรำเด็กออกกลำงคันจำกในระบบสูงขึ้น 
15. แนวโน้มที่ประชำชนปฏิเสธกำรศึกษำในระบบโรงเรียน และต้องกำรกำรศึกษำนอกระบบเพ่ิมมำกขึ้น 
16. สังคมไทยปลูกฝังค่ำนิยมเรื่องกำรเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ือให้มีอำชีพที่ดี และได้รับกำรยอมรับ ยกย่อง 
17. สังคมไทยเป็นสังคมระบบประชำธิปไตยที่ให้สิทธิในกำรศึกษำกับทุกคน 
18. หน่วยงำนภำครัฐให้กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และทรัพยำกร
ทีห่ลำกหลำย 
19. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ได้เพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
และกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้มำกขึ้นแก่กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
20. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
21. ประชำชนกลุ่มวัยแรงงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้เทคโนโลยีในกำรด ำเนินชีวิต เพ่ือเข้ำถึงองค์ควำมรู้ต่ำง  ๆ
22. ภำคีเครือข่ำย ทั้งส่วนรำชกำรภำครัฐ ภำคเอกชน ในระดับท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
กิจกรรมพัฒนำควำมรู้แก่ประชำชน 
23. มีแหล่งเรียนรู้ทำงอำชีพที่หลำกหลำยและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ที่พร้อมให้กำรสนับสนุนและถ่ำยทอด
ควำมรู้ 
24. ภำคีเครือข่ำยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรแบบมีส่วนร่วมในมิติของพ้ืนที่ 
และส่วนภูมิภำค 

 
อุปสรรค 

1. ปัญหำควำมเสี่ยงภัยและสภำพแวดล้อมในบำงพ้ืนที่ ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 
2. ประชำชนบำงส่วนมีรำยได้น้อย ประกอบอำชีพที่หลำกหลำย และมีกำรย้ำยถิ่นฐำนบ่อย ท ำให้ไม่สำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
3. กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลำยพ้ืนที ่ส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ 
4. อันตรำยในรูปแบบต่ำง ๆ ของสังคมโลกยุคดิจิทัล และกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสม  
5. สื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลต่อกำรลงทุนในกำรจัดกำรศึกษำ ท ำให้ผู้ใช้งำน
ปรับตัวไม่ทัน 
6. มีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบ ส่งผลให้กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติขำดควำมต่อเนื่อง 
7. กฎ ระเบียบ บำงเรื่องมีข้อจ ำกัด ไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่เอ้ือต่อกำรจัด
กำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่น หลำกหลำย  
8. กำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรระดับสูง และกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำย 
กำรด ำเนินงำน ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง 

 
 



 
 

  
 

สาระส าคัญ  
 
 
 
 
 จากภารกิจของประเทศด้านการศึกษา และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน กศน. จึงได้ก าหนด 
กรอบแนวทางการด าเนินงานในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. โดยมีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  วิสัยทัศน์ 
   คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 

  พันธกิจ 
   1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
บริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน
ในรูปแบบต่างๆ 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 
   4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัด และประเมินผล 
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
   5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  เป้าประสงค์ 
   1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
   2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ 
ความเป็นพลเมือง อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
   3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
   4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพ่ือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ส่วนที่ 

3 
 

ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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   5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
   6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
   7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
   8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
   9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

  ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

 1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
 2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

 3. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
 4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : 

สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา) 
 5. จ านวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่สูง และชาวไทยมอแกน ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 11 อ าเภอ 

ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจาก ศศช. สังกัดส านักงาน กศน. 
 6. จ านวนผู้รับบริการในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต 
 7. จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  

 8. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอาชีพ เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
 9. จ านวนครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได้ 
 10. จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  
 11. จ านวนผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 12. จ านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนน า กศน. ในเรื่องเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และสามารถขยายผลเชิงพ้ืนที่ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ได้จนเกิดเป็นรูปธรรม 
 13. จ านวนประชาชนในพ้ืนที่ที่สามารถน าความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 14. จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเป็น Master Trainer 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET)  

ทุกรายวิชาทุกระดับ 
 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 3. รอ้ยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

เทียบกับเป้าหมาย  
 4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานได ้
 5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ 
ด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 

 6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง 

 7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/
ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่ก าหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย 

 9. ร้อยละของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมาย 
ของกิจกรรม 

 10. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
เพ่ิมสูงขึ้น 

  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและ
ชาติไทย น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง  ๆ

  1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับและเคารพความแตกต่าง 
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 

  1.3 ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยบูรณาการขับเคลื่อน 
การท างานตามแนวทางประชารัฐ ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่ทั้งในระดับต าบล หมู่บ้าน โดยใช้ทีมขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบลเป็นแกนหลัก และสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ 
ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน 
  1.4 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่ชายแดน 
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   1) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
   2) เร่งจัดท าแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับหน่วยงานและสถานศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยบูรณาการแผนและ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ 
   3) ส่ งเสริมและสนั บสนุ นการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ ในสถาบั นศึ กษาปอเนาะ  
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์  
การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 
   4) สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะที่ สู งขึ้น  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2.1 เร่งรัดด าเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน 
    1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการ
ของตลาด ให้ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง โดยให้เน้นหลักสูตรการศึกษาอาชีพช่างพ้ืนฐาน  
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ เช่น การเรียนผ่าน Youtube การเรียนผ่าน Facebook 
Live ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : MOOCs)คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนให้เกิดระบบการผลิตที่ครบวงจร และเปิดพ้ืนที่ 
ส่วนราชการเป็นที่แสดงสินค้าของชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
   2) บู รณาการความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคทั่วประเทศ เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะ 
ของประชาชน โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และด าเนินการเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่น 
ในระดับภาคในการเป็นฐานการผลิตและการบริการที่ส าคัญ รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ 
   3) พัฒนากลุ่มอาชีพพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจตะวันตก ที่สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับฝีมือแรงงาน    
  2.2 พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
   1) พัฒนาทักษะและส่งเสริมให้ประชาชนประกอบธุรกิจการค้าออนไลน์  (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร้างทักษะอาชีพที่สูงขึ้นให้กับ
ประชาชน เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
    2) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยี ในการท าช่องทางเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร และสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จ าหน่ายสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพ่ือจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
รวมทั้งด าเนินการเปิดศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC กศน. เพ่ือเปิดช่องทางในการให้ค าปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้า
ออนไลน์เบื้องต้น 
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    3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 

  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1 ส่ งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ปลู กฝั งคุณธรรม สร้างวินั ย จิตสาธารณะ  
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิต
อาสา ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
  3.2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
ความต้องการของประชาชนและชุมชน ในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ประชาชนคิดเป็น วิเคราะห์ได้ ตัดสินใจภายใต้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง 
  3.3 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
   1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้
สามารถ ใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
   2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจ 
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
    3.4 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
   1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Social Media และ Application ต่าง ๆ 
   2) จัดและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับบริบท 
ของพ้ืนที่ และความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
  3.5 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล พ้ืนที่ชายแดน และชายแดนภาคใต้ โดยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และเจ้าหน้าที่ อสม. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอนามัยให้กับประชาชน รวมทั้ง
ผลิตชุดความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ สุขอนามัย เพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาของ กศน. 
  3.6 เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ผลักดันให้เกิดห้องสมุด 
สู่การเป็นห้องสมุดเสมือนจริงต้นแบบ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ  
คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติ
จริงในชีวิตประจ าวัน 
  3.7 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
   1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อม 
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
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   2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
   3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
   4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ 
  3.8 พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้กระบวนการ  
“สะเต็มศึกษา” (STEM Education) 
  3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
   1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกทั้งในสถานศึกษา และในชุมชน 
   2) ให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่าย วิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
กับประชาชน 
   3) ร่วมมือกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์อ่ืน ในการพัฒนาสื่อและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
ทางวิทยาศาสตร์ 
  3.10 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียน (Credit Bank System)
ของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.11 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ เช่น ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : MOOCs) 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 
  3.12 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ และยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
   1) ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการ 
ใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
   2) เร่งจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้ประชาชน
สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนา
ทักษะในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย  
   3) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ 
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชน 
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 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  4.1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
   1) เร่งด าเนินการหาตัวตนของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา โดยใช้กลวิธี “เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่  ลุยถึงถิ่น” โดยประสานกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์เทียบกับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของทุกหน่วยงาน ค้นหาผู้ที่ไม่ได้ 
อยู่ในระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล และรวบรวมจัดท าเป็นฐานข้อมูล และลงพ้ืนที่ติดตามหาตัวตนของกลุ่มเป้าหมาย 
หาสาเหตุของการไม่เข้าเรียน และสอบถามความต้องการในการศึกษาต่อ พร้อมทั้งจ าแนกข้อมูลตามประเภทของสาเหตุ 
และประเภทความต้องการในการศึกษาต่อ และส่งต่อกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้รับการศึกษาต่อตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
   2) ติดตามผลของกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่ได้รับการจัดหา
ที่เรียน และทั้งจัดท าฐานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาระบบเพ่ือการติดตามกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบครบวงจร โดยติดตามตั้งแต่การเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษา 
  4.2 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ให้มีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย และสถานศึกษา กศน. สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 
  4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอ่ืน  ๆ
เช่น ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรู้ 
ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
  4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้กับประชาชนในชุมชน โดยก าหนดพ้ืนที่น าร่องที่ผ่านมาตรฐานเทียบวัด (Benchmark) ของส านักงาน กศน. 
  4.5 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
  4.6 ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค  
   1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของส านักงาน กศน. เกี่ยวกับการด าเนินงานภายใต้ 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค เพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค   
   2) เร่งจัดท ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของส านักงาน กศน .  
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค   

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  

  5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยก การแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 

  5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 
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 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส น านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 
  6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูล 
ของประชาชนอย่างเป็นระบบ 
  6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต้องการของบุคลากร 
 

ภารกิจต่อเนื่อง 
 1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
  1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียน 
การสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่าน
การเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
   3) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้ เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วม 
ปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม 
จิตอาสา และการจัดตั้ งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ อ่ืน ๆ  
นอกหลักสูตร มาใช้เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
  1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
   1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบ
เดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
   2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงานการส่งเสริม
การรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
   3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ  
และทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้
หนังสือในพ้ืนที่ที่มีความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษ 
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   4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพ 
การรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตของประชาชน 
  1.3 การศึกษาต่อเนื่อง 
   1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานท าในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง 
หรือการบริการ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้ เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่  ตลอดจน 
สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นต่อหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ รวมทั้งให้มีการก ากับ 
ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการด ารงชีวิต ตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อม
ส าหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต โดยจัดกิจกรรม 
ที่มีเนื้อหาส าคัญต่าง ๆ เช่น สุขภาพกายและจิต การป้องกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการศึกษารูปแบบต่าง ๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม 
การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ 
   3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่  
เคารพความคิดของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ การสร้างจิตส านึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การบริหาร
จัดการน้ า การรับมือกับสาธารณภัย การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
   4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และ 
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
   1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
   2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถ 
ในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 
โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บริการ
กับประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน 
การอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
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   4) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตลอดชีวิตของประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าท้องถิ่น โดยจัดท าและพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรม
การศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ สอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ผ่านการฝึกทักษะกระบวนการที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของของชุมชน และประเทศ รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์  
มีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษา
สิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  1.5 พัฒนา กศน. ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4G” 
   1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : 
Good Teacher ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้กับผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ  
มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้ง
เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
   2) พัฒนา กศน.ต าบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : 
Good Place Best Check-In มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะ
ที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่งอ านวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ  
และมีความปลอดภัยส าหรับผู้รับบริการ 
   3) ส่ งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน.ต าบล : Good Activities ให้ มี 
ความหลากหลาย น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้ง 
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
   4) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnership ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ 
ให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
  1.6 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ  
เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ แหล่งโบราณคดี ห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบ 
ที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ 
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรม  
เพ่ือส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับสภาพบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 
 2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
  2.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้ มีความทันสมัยด้วยระบบห้องเรียน 
และการควบคุมการสอบออนไลน์ 
 2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตร
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพ่ือให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอย่างต่อเนื่อง 
 2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ 
และสามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง 
และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ เพื่ อการศึกษา  ให้ เชื่อมโยง 
และตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพ่ือกระจายโอกาส 
ทางการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนา 
ตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า รายการ 
ติวเข้มเต็มความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  
และทางอินเทอร์เน็ต 
 3.2 พัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Youtube Facebook หรือ Application อ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ 
ครู กศน. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)  
 3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การผลิต และการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต โดยขยายเครือข่ ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่  ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่ วประเทศ  
และเพ่ิมช่องทางให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้ งระบบ Ku - Band , C - Band และทางอินเทอร์เน็ต  
พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาสาธารณะ (Free ETV) 
 3.4 พัฒนาระบบการให้ บริการสื่ อเทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษา ให้ ได้ หลายช่องทาง 
ทั้งทางอินเทอร์เน็ต และรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 
เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ 
 3.5 ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
และน าผลมาใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์  
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ ์
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  4.2 จัดท าฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ ที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.5 จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูง  
ถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่ชายขอบ 

 5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน 
  5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหา
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
   2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
   3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร 
และนักศึกษา กศน. ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง 
  5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
   1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์
และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   2) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที ่
  5.3 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 
   1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนให้เป็นศูนย์ฝึกและสาธิต 
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพโดยใช้ วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิงรุก 
เพ่ือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนน า 
ด้านอาชีพ ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน 

 6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  6.1 การพัฒนาบุคลากร  
   1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่ อเนื่อง ทั้งก่อน 
และระหว่างการด ารงต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดพัฒนาตนเอง 
เพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
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   2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ  
สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ เพ่ือร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา 
   3) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการ กศน.ต าบล/
แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวย 
ความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
   4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบ 
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
   5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
   6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วม 
ในการบริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ 
   7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
  6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตราก าลัง 
   1) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ 
ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
   2) บริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
   3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร เพ่ือน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชาชน 
  6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร  
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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   4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย
เพ่ือสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน
พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา 
   5) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   6) ส่งเสริมการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบ
การลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น 
  6.4 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
   1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
   2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตาม 
และรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่อง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) ส่ งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืนๆ ที่ เหมาะสม  
เพ่ือการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ของ
ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
   5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร  
ตั้งแต่ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล  
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการให้บริการ 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ 2562 
1. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง 

คน 840,750 

2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ 
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 

3. จ านวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและ 
การพัฒนาทักษะชีวิต  

คน 14,264 

4. ร้อยละของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม  

ร้อยละ 80 

5. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย 

คน 10,000,000 

6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 
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เป้าหมายการให้บริการ 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ 2562 
7. จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ คน 2,000,000 
8. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการ 
ติวเข้มเต็มความรู้เพ่ิมสูงขึ้น 

ร้อยละ 80 

9. จ านวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

แห่ง 1,787 

10. ร้อยละของ กศน.ต าบล ที่มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ/ร่วมกิจกรรม 
ที่จัดบริการเพ่ิมมากขึ้น 

ร้อยละ 80 

11. จ านวนผู้ เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ได้รับ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่ก าหนดไว้  

คน 1,290,900 

12. ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เรียนต่อเนื่องตลอดภาคเรียน  ร้อยละ 100 
13. หน่วยงาน/สถานศึกษาด าเนินการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค ์ แห่ง 1,073 
14. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาด าเนินการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนด  

ร้อยละ 80 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน กศน.  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน กศน. ได้จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ส าหรับการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 12,441,102,400 บาท 
โดยจ าแนกเป็นแผนงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 5,846,676,700 บาท 
   แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   (จ านวน 5,846,676,700 บาท) 
  2. แผนงานพื้นฐาน จ านวน 1,596,240,900 บาท 
   2.1  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     1)  ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  
      (จ านวน 794,654,000 บาท) 
     2)  ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  
      (จ านวน 787,581,200 บาท) 
   2.2  แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 
     โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
     (จ านวน 14,005,700 บาท) 
  3. แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 4,793,416,000 บาท 
   แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน (จ านวน 4,793,416,000 บาท) 
  4. แผนงานบูรณาการ จ านวน 204,768,800 บาท 
   4.1  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
     (จ านวน 53,734,600 บาท) 
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   4.2  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
     (จ านวน 13,540,900 บาท) 
   4.3  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     (จ านวน 43,370,700 บาท) 
   4.4  แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
     (จ านวน 75,001,300 บาท) 
   4.5  แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
     (จ านวน 19,121,300 บาท) 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน กศน.  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน กศน. ได้จัดท าโครงการเพ่ือรองรับกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
กับนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป ดังนี้ 
  1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   1.1  ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 
     1.1.1 จัดการศึกษานอกระบบ 
     1.1.2 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 
     1.1.3 โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือสนองงาน 
ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     1.1.4 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด 
     1.1.5 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
   1.2  ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
     1.2.1 จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
     1.2.2 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 
     1.2.3 โครงการติวเข้มเต็มความรู้ 
     1.2.4 โครงการจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 
     1.2.5 โครงการสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2. แผนงานพื้นฐานด้านความม่ันคง 
   2.1  โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     2.1.2 โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
   3.1  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
   3.2  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
     3.2.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
     3.2.2 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 



55 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. 

  4. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
   4.1  โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     4.1.1 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
   4.2  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
     4.2.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   5.1  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
     5.1.1 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สู งอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงสาธารณสุข 
  6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   6.1  โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     6.1.1 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ  
     6.1.2 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส  
     6.1.3 โครงการส่งเสริมภาษาเพ่ือการเรียนรู้และสื่อสาร 
     6.1.4 โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ 
     6.1.5 โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้  
     6.1.6 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้  
  7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
    7.1  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดจิิทัล 
     7.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
  8. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
    8.1  โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
     8.1.1 โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 

 รายละเอียดโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายการด าเนินงาน และงบประมาณ ได้แสดงในตารางสรุปบัญชี
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ดังปรากฏในส่วนที่ 4 



 

 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ กับ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ป ี

ย.1 การสร้างความม่ันคง  ย.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ย.3 การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน  ย.4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาค
 และความเทา่เทยีมกนัทางสงัคม  

ย.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
 ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ย.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
 การบริหารจัดการภาครัฐ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบบัที่ 12  

ย.5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ
 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง
 และยั่งยืน 

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

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

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

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

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

แผนการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2560 - 2579  

ย.1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ของสังคมและประเทศชาติ  

ย.2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน 
 การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้าง 
 ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ของประเทศ  

ย.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 
 และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ย.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
 และความเท่าเทียมทางการศึกษา  

ย.5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริม
 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม  

ย.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
 บริหารจัดการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ ศธ. 
ปี 2562  

ย.1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 ของชาติ  

ย.2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน รวมทั้ง
 งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้อง
 กับความต้องการของการพัฒนา
 ประเทศ  

ย.3 การพัฒนา และเสริมสร้าง 
 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

ย.4 การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่อง
 ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ย.5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
 สิ่งแวดล้อม  

ย.6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 ให้มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์ สป. 
ปี 2562  

ย.1 พัฒนาการจัดการศึกษา 
 เพื่อความม่ันคง 

ย.2 พัฒนาก้าลังคน การวิจัย  
 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 ของประเทศ  

ย.3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  ย.4 สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
 ทางการศึกษา  

ย.5 ส่งเสริมและจัดการศึกษา 
 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
 กับสิ่งแวดล้อม  

ย.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
 ประสิทธิภาพ  

นโยบายและจุดเน้น กศน.  
ปี 2562  

ย.1 ด้านความม่ันคง ย.2 ด้านการสร้างความสามารถ 
 ในการแข่งขัน  

ย.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
 ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสและ 
 ความเสมอภาคทางสังคม 

ย.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
 ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ย.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
 การบริหารจัดการภาครัฐ  

นโยบายรัฐบาล 

น.1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
 พระมหากษัตริย์ 
น.2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 และการต่างประเทศ 

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

น.4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุง
 ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

น.3 ความเหลื่อมล้้า 
น.5 สาธารณสุข  

น.9 การรักษาความมั่นคงของฐาน
 ทรัพยากร และการสร้างสมดุล
 ระหว่างการอนุรักษ์กับ 
 การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

น.10 การส่งเสริมการบริหารราชการ
 แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
 การป้องกันปราบปรามทุจริต 
 และประพฤติชอบในภาครัฐ 
น.11 กฎหมาย 



 

 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. 

ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ  
 การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับ  
 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

วิสัยทัศน์ สป. 

พันธกิจ สป. 

เป้าประสงค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ภายใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต/ 

โครงการส าคัญ 

ของส านักงาน กศน. 

ท่ีสอดคล้อง 

2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู  
 และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ในศตวรรษที่ 21  

3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
 ให้มีประสิทธิภาพ  เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  
 การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  

4. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์   
 ของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 ให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนด 

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้าง
 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
 ทางการศึกษา 

5. ส่งเสริมและจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
 คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ  
 ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้าง 
 ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
 และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
 ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนา
 พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
 ในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ 
 (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน 
 และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล 
 ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
 วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
 แรงงานต่างด้าว) 
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 

1. เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มี
 ศักยภาพตรงกับความต้องการ  
 ของตลาดแรงงานในพ้ืนที่และภูมิภาค 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
 เพ่ือยกระดับทักษะการใช้
 ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 

1. พัฒนาหลักสูตร เน้ือหาสาระ  
 สื่อการเรียนการสอน กระบวนการ
 จัดการเรียนการสอน การนิเทศ 
 การวัด ประเมินผลให้ทันกับ
 ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง 
 ทางวิทยาการและสังคมการเรียนรู้
 ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ 
 ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 บริบทพื้นที่ ภูมิภาค ยุทธศาสตร์
 และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
2. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
 องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ  
 สะเต็ม ทวิศึกษา)  
3. ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียน
 การสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
 มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
 ความเป็นพลเมือง 
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
 ทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
 ในระบบ นอกระบบและการศึกษา
 ตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
 โอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่าง
 หลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 และกลุ่มเป้าหมาย 
2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
 ดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอน
 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียน
 การสอนเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์
 สิ่งแวดล้อมและน าแนวคิดตาม 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 สู่การปฏิบัติ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
 ที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพ
 ชีวิตในพ้ืนที่และภูมิภาค 
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย 
 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
 
 

1. พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา
 ให้มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค 
 และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา
 ให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน  
 เป็นปัจจุบันและทันต่อการใช้งาน 
3. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
 และข้อบังคับให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  
4. ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่
 ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอื้อต่อ
 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
 ที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่าง
 ส่วนกลาง ภาค และจังหวัด 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
 หน่วยงานในระดับพื้นที่และภูมิภาค
 ให้สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบให้บรรลุ
 เป้าหมายการพัฒนา  
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ของ
 ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ผลผลิตท่ี 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 
ผลผลิตท่ี 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โครงการ : ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โครงการ : พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   

โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน  
โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
 

โครงการ : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
โครงการ : Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer   
 

โครงการ : บริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โครงการ : พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 



 

 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับชว่งวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะทีจ่ าเป็นในโลกศตวรรษที ่21 

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา   
    ตามอัธยาศัยเพ่ือยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะ 
    การเรียนรู้ของประชาชนให้เหมาะสมทุกช่วงวัย     
    และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย  
ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา  
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง  

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล     
  ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน  

5.  พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ 
 เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก 
 ธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส 
ทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับ 
โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษา 
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ 
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา อันน าไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้ชุมชน  

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ได้อย่างสร้างสรรค์  

4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัย 
รักการอ่านเพ่ือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

เป้าประสงค์ 5.  ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด  
 ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษา
 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้ง 
 การขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน  
 

7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา และจัด
 กระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
 คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง
 บริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง 
 ตามความต้องการของประชาชน และชุมชน 
 ในรูปแบบที่หลากหลาย  

6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา และน าส่ือ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล  
มาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน  

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหาร     
    จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษา 
 ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ 
 ในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ และ
 การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชาทุกระดับ  
 2. ร้อยละของผูเ้รียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย  
 3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีล่งทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กจิกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย  
 4. ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรม/พฒันาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรอืพัฒนางานได้  
 5. ร้อยละของผูเ้รียนในเขตพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทกัษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรอืน าไปประกอบอาชีพได้  
 6. ร้อยละของผูจ้บหลกัสูตร/กิจกรรมทีส่ามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุง่หมายของหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง  
 7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย  
 8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบับริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่ก าหนด  
     ของการศึกษาตามอัธยาศัย  
 9. ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนไดแ้ละคิดเลขเป็นตามจุดมุง่หมายของกจิกรรม  
 10. ร้อยละของนกัเรียน/นักศึกษาที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเตม็ความรู้เพิ่มสูงข้ึน  

ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
       1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้รับการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิทีก่ าหนดไว้  
       2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้/ไดร้ับบริการกจิกรรมการศึกษาต่อเนือ่ง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกบั 
     สภาพ ปัญหา และความต้องการ  
       3. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป  
       4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามสี่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/สง่เสรมิการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พฒันา/ 
      ส่งเสริมการศึกษา)  
       5. จ านวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่สูง และชาวไทยมอแกน ในพื้นที่ 5 จังหวัด 11 อ าเภอ ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจาก ศศช.  
      สังกัดส านักงาน กศน.  
       6. จ านวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการสง่เสริมด้านการรูห้นังสือและการพฒันาทักษะชีวิต  
       7. จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเตม็ความรู้  
       8. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารบัการฝกึอาชีพ เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ  
       9. จ านวนครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได้  
       10. จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
       11. จ านวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน  
       12. จ านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพฒันาศักยภาพเปน็วิทยากรแกนน า กศน. ในเรื่องเศรษฐกิจดจิิทลั และสามารถขยายผลเชิงพืน้ที่ “ศูนย์ดิจิทลัชุมชน”  
       ได้จนเกิดเป็นรูปธรรม  
       13. จ านวนประชาชนในพื้นที่ที่สามารถน าความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกจิและการใช้เครื่องมือดิจิทลัต่าง ๆ ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
       14. จ านวนเกษตรกรทีผ่่านการอบรมเป็น Master Trainer  



 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
ด้านความมั่นคง  

 
 

1.  พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี
 ต่อสถาบันหลักของชาติ  

2.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
 และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับ
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

3.  ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

4.  พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
 และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
 พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
 ชายแดนภาคใต้ และพื้นท่ีชายแดน 
 

นโยบาย

เร่งด่วน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
 

1. เร่งรัดด าเนินการจัดการศึกษาอาชีพ
 เพื่อยกระดับทักษะอาชีพของ
 ประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน  
2. พัฒนาทักษะให้ประชาชน เพื่อการ 
 สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ  
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางการศึกษา  
 
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากร
 วัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา  
2. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล  
3. ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 ทหารกองประจ าการ รวมท้ัง
 กลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่น ๆ  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบ
 เมืองแห่งการเรียนรู้  
5. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ
 ระยะสั้น  
6. ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค   
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีปลูกฝัง
 คุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ  
 ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และ 
 การมีจิตอาสา  
2. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 ท่ีตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง 
 ในศตวรรษท่ี 21  
3. พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและ
 ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 (Digital Literacy)  
4. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ
 ภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับการพัฒนา
 ประเทศ  
5. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของ
 ประชาชนทุกวัย  
6. เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน  
7. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ
 ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ  
8. พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
 การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ 
 “สะเต็มศึกษา” (STEM Education)  
9. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
10. ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสม
  และเทียบโอนหน่วยการเรียน (Credit 
  Bank System)  
11. สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ  
  E-learning  
12. ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย เพิ่มอัตรา
  การรู้หนังสือ และยกระดับการรู้หนังสือ
  ของประชาชน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

1. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน
 เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและ 
 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
 สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
2. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ 
 การสร้างสังคมสีเขียว  
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา
 ใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 รวมท้ังลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบ
 ต่อสิ่งแวดล้อม 

แผนงานพืน้ฐานด้านความม่ันคง 
   โครงการ : บรหิารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษา  
 ตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนใต้ 
   1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัด
 ชายแดนภาคใต้  
   2) โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

 
1. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ
 ให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการ
 ทุจริต และประพฤติมิชอบ  
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
 ด้านการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ
 อย่างเป็นระบบ และเช่ือมโยงกับ ระบบ
 ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
 อย่างต่อเน่ือง  
 

แผนงานบูรณาการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั  
   โครงการ : พฒันาเศรษฐกิจดิจิทัล  
    กิจกรรม : การพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน 
 ในระดับต าบล  
    1) โครงการสร้างเครือข่ายดจิิทลัชุมชนระดับต าบล  

แผนงานพืน้ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
    ผลผลติที่ 4 : ผู้รบับริการการศกึษานอกระบบ 
    กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ 
     1) จัดการศึกษานอกระบบ 
     2) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพฒันาสง่เสรมิและ
 เผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 
     3) โครงการจัดการศึกษาส าหรบัเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร  
 เพื่อสนองงานตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมาร ี
     4) โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดบัการศึกษามิติความรู้ความคิด 
   กิจกรรม : แก้ไขปัญหาพื้นท่ีปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน  
     1)  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกป้ัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
    ผลผลติที่ 5 : ผู้รบับริการการศกึษาตามอัธยาศยั 
    กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
     1)  โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของ 
 กลุ่มประเทศอาเซียน  
    กิจกรรม : ติวเข้มเต็มความรู้ 
    กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 
    กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการ 
   จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ผลผลิต/ 

โครงการหลัก 

แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
    โครงการ : สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต ่
 ระดบัอนบุาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
 ข้ันพื้นฐาน 
    โครงการ : ขับเคลือ่นการพฒันาการศกึษาที่ยั่งยนื 
     กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
      1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
     กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอน ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร  
      1) โครงการพฒันาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ
 เพื่อการสื่อสาร  

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   โครงการ : พฒันาการศกึษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
   กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   1)  โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ  
   2)  โครงการฝึกอาชีพจงัหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส  
   3)  โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร 
   4)  โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสูป่ระชาชน จังหวัด
 ชายแดนใต้  
   5)  โครงการกีฬา กศน. สานสมัพันธ์ชายแดนใต้  
   6)  โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้  

แผนงานบูรณาการยกระดับคณุภาพการศกึษาและการเรยีนรู้ ให้มีคณุภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง  
    โครงการ : ขยายโอกาสทางการศกึษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต  
     กิจกรรม : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
      1) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  
    โครงการ : พฒันาสื่อและเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศกึษา  
     กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษา 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
    โครงการ : พฒันาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
    กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
     1) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผูสู้งอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
 และกระทรวงสาธารณสุข 

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพการผลิตภาคการเกษตร 
    โครงการ : Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
     กิจกรรม : Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
      1) โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  



ส่วนที่ 4

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)

งำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ตำมแผนงำนบคุลำกรภำครัฐ

และแผนงำนพ้ืนฐำน (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)



รวมงบประมาณทั้งหมด 12,441,102,400                                                            

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 5,846,676,700                                                              

    แผนงานรองบคุลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

    กิจกรรมบคุลากรภาครัฐส านักงาน กศน .

5,846,676,700                                                                  

2. แผนงานพ้ืนฐาน 1,596,240,900                                                              

   2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน 1,582,235,200                                                              

        ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 794,654,000                                                                    

        ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 787,581,200                                                                    

   2.2 แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 14,005,700                                                                  

        1) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 14,005,700                                                                      

3. แผนงานยุทธศาสตร์ 4,793,416,000                                                              

   แผนงานยุทธศาสตรพั์ฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 4,793,416,000                                                              

        1) โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,319,254,000                                                                  

        2) โครงการขับเคล่ือนการพฒันาการศึกษาที่ยั่งยืน 474,162,000                                                                    

ตารางสรุปแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทยีบเทา่ผลผลิต  งบประมาณ (หน่วย : บาท)

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 61



ตารางสรุปแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทยีบเทา่ผลผลิต  งบประมาณ (หน่วย : บาท)

4. แผนงานบรูณาการ 204,768,800                                                                 

   1) แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพเทา่เทยีมและทั่วถึง 53,734,600                                                                      

   2) แผนงานบรูณาการพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 13,540,900                                                                      

   3) แผนงานบรูณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปญัหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 43,370,700                                                                      

   4) แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 75,001,300                                                                      

   5) แผนงานบรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 19,121,300                                                                      

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 62



หน่วย : บาท

แผนงานรองบคุลากรภาครฐั ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

กิจกรรมบคุลากรภาครฐั ส านักงาน กศน.                                                               5,846,676,700

1. งบบคุลากร                                                               5,634,525,400

    1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า                                                                   1,690,978,800

    1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                                                   3,943,546,600

2. งบด าเนินงาน                                                                  212,151,300

กิจกรรมหลัก  งบประมาณ

ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 63



รวมงบประมาณทั้งหมด 1,596,240,900                                                              

   1) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน 1,582,235,200                                                              

        ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 794,654,000                                                                    

        ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 787,581,200                                                                    

   2) แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 14,005,700                                                                  

        1) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 14,005,700                                                                      

ตารางสรุปแผนงานพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทยีบเทา่ผลผลิต-กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมหลัก  งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แผนงานพื้นฐาน

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 64



ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ที่รับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รัฐบาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

794.6540                  

792.2463                  ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 3 1 4 4 4

1. งบด าเนินงาน 638.0185

2. งบลงทนุ 

   - ครุภณัฑ์ และค่าปรับปรุงอาคารสถานท่ี

และอาคารอืน่ๆ ของส านักงาน กศน.

36.3960

3. งบเงินอุดหนุน 67.7831

4. งบรายจ่ายอ่ืน 50.0487

   4.1 โครงการความร่วมมือกบัต่างประเทศ

ด้านการพฒันาส่งเสริมและเผยแพร่

เกษตรธรรมชาติ

        กจิกรรมหลัก

        1) ศึกษาดูงาน

        2) จัดกระบวนการเรียนรู้

ด้านเกษตรธรรมชาติ

1. เพื่อพฒันาบคุลากร กศน. ใหมี้

ความรู้และทักษะด้านเกษตรธรรมชาติ

เพื่อการถ่ายทอดความรู้ท่ีถูกต้อง

ต่อกลุ่มเปา้หมาย

2. เพื่อประสานความร่วมมือกบัองค์กร 

และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพื่อการเรียนรู้ 

และการเผยแพร่องค์ความรู้ 

เร่ืองเกษตรธรรมชาติ ผ่านกจิกรรม

การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

3. เพื่อพฒันางานวิจัยด้านเกษตร

ธรรมชาติและสามารถน าองค์ความรู้

ไปขยายผลเพื่อประโยชน์

ในการด าเนินงานด้านการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

ผู้บริหาร และบคุลากร กศน. 1.3000 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 3 1 4 6 6

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานพ้ืนฐาน (ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

หมายเหตุ
ผลผลิต/โครงการเทยีบเทา่ผลผลิต/

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

ของโครงการ

เปา้หมาย

ของโครงการ

 ระยะเวลา

(ระบเุดอืน)

1. จ านวนประชาชน

กลุ่มเปา้หมายท่ีลงทะเบยีน

เรียนในทุกหลักสูตร/กจิกรรม

การศึกษาต่อเน่ือง 

(จ านวน 840,750 คน)

2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/

กจิกรรมท่ีสามารถน าความรู้ 

ความเข้าใจไปใช้ได้

ตามจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร/กจิกรรมท่ีก าหนด 

(ร้อยละ 80)

สอดคล้อง

ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย

ท่ีลงทะเบยีนเรียน

ในทุกหลักสูตร/กจิกรรม

การศึกษาต่อเน่ือง

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ

แผนงานพื้นฐาน

แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 65



ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ที่รับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รัฐบาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

หมายเหตุ
ผลผลิต/โครงการเทยีบเทา่ผลผลิต/

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

ของโครงการ

เปา้หมาย

ของโครงการ

 ระยะเวลา

(ระบเุดอืน)

สอดคล้องงบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

     4.2 โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและ

เยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร เพื่อสนองงาน

ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

           กจิกรรมหลัก

           จัดกจิกรรมการศึกษาและการเรียนรู้

ใหก้บัเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร

1. เพื่อสนองงานตามแผนพฒันา

เด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร

ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

2. เพื่อพฒันาปจัจัยท่ีเอือ้ต่อ

การจัดการศึกษาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน

ในถิน่ทุรกนัดาร

1. ศูนยก์ารเรียนชุมชน

ชาวไทยภเูขา แม่ฟา้หลวง 

(ศศช.) สังกดัส านักงาน กศน. 

2. พื้นท่ีทรงงานของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 

จ านวน 5 จังหวัด 11 อ าเภอ

1. ประชาชน เด็ก และ

เยาวชนในพื้นท่ีเปา้หมาย

ได้รับบริการการศึกษาตลอด

ชีวิต จาก ศศช. สังกดั

ส านักงาน กศน.

2. ปจัจัยและทรัพยากร

ท่ีเอือ้ต่อการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิตใหแ้กเ่ด็กและ

เยาวชนชาวไทยภเูขา

ในพื้นท่ีสูง และชาวไทยมอ

แกน

ในพื้นท่ี 5 จังหวัด 11 อ าเภอ

ได้รับการพฒันาใหมี้

ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมกบั

การใหบ้ริการ

41.4687 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 4 2 1 4 4

     4.3 โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับ

การศึกษา มิติความรู้ความคิด

           กจิกรรมหลัก

           1) ประชุมปฏบิติัการสร้างเคร่ืองมือ

การประเมินเทียบระดับฯ

           2) ติดตามและตรวจเยีย่มสนามสอบ

           3) จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน

           4) จัดพมิพเ์คร่ืองมือการประเมิน

เทียบระดับฯ

           5) บริหารจัดการสอบประเมินเทียบระดับ

การศึกษามิติความรู้ความคิด

1. เพื่อยกระดับการศึกษาส าหรับ

ประชาชนท่ีอยูน่อกระบบ ใหส้ าเร็จ

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พทุธศักราช 2551

2. เพื่อพฒันาการด าเนินงานประเมิน

เทียบระดับการศึกษาใหมี้ความโปร่งใส 

ยติุธรรม ตรวจสอบได้ สามารถ

ตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ

ประชาชนผู้รับบริการ

เทียบระดับการศึกษา

มิติความรู้ความคิด 

จ านวน 6,000 คน

ผู้ผ่านการประเมิน

เทียบระดับการศึกษา

ขัน้พื้นฐาน ได้ศึกษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึน้ พฒันา

หน้าท่ีการงานท่ีดีขึน้ และ

ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึน้

7.2800 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 4 2 4 4 4

แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 66



ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ที่รับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รัฐบาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

หมายเหตุ
ผลผลิต/โครงการเทยีบเทา่ผลผลิต/

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

ของโครงการ

เปา้หมาย

ของโครงการ

 ระยะเวลา

(ระบเุดอืน)

สอดคล้องงบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

2.4077

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกป้ญัหาพื้นท่ี

ปลูกฝ่ินอยา่งยัง่ยนื

  กจิกรรมหลัก

    1) ส่งเสริมการรู้หนังสือ

    2) จัดการศึกษาเพื่อพฒันาทักษะชีวิต

1. เพื่อจัดบริการการศึกษานอกระบบ

ใหแ้กป่ระชาชนในพื้นท่ีเปา้หมายได้รู้

หนังสือ สามารถส่ือสารด้วยภาษาไทย

ในชีวิตประจ าวันได้

2. เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเปา้หมาย

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ สามารถด ารงชีวิต

ได้อยา่งเหมาะสมกบับริบทชุมชน 

ผ่านกระบวนการการศึกษานอกระบบ

จัดกจิกรรมพฒันาทักษะชีวิต

ผู้รับบริการในพื้นท่ีเปา้หมาย

ได้รับการส่งเสริมด้านการรู้

หนังสือและการพฒันาทักษะ

ชีวิต

1. จ านวนผู้รับบริการในพื้นท่ี

เปา้หมายได้รับการส่งเสริม

ด้านการรู้หนังสือ

และการพฒันาทักษะชีวิต 

(จ านวน 14,264 คน)

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กจิกรรมท่ีสามารถอา่นออก

เขียนได้และคิดเลขเปน็

ตามจุดมุ่งหมายของกจิกรรม 

(ร้อยละ 80)

2.4077 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 4 2 4 4 4

787.5812                  

639.5661                  ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 3 1 4 4 3

1. งบด าเนินงาน 494.5112

2. งบลงทนุ 

   - ครุภณัฑ์ และค่าปรับปรุงอาคารสถานท่ี

และอาคารอืน่ๆ ของส านักงาน กศน.

140.5309

3. งบเงินอุดหนุน 0.0240

4. งบรายจ่ายอ่ืน 4.5000

   4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน

  กจิกรรมหลัก

    ผลิตส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในรูปแบบ

รายการวิทยเุพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา และส่ือการศึกษาเพื่อคนพกิาร

เพื่อผลิตส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้

ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพฒันา

อาชีพ การเรียนรู้ด้านภาษา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน

1. ผลิตรายการวิทยุ

เพื่อการศึกษา จ านวน 600 

รายการ

2. ผลิตรายการโทรทัศน์

เพื่อการศึกษา จ านวน 140 

รายการ

3. ผลิตส่ือการศึกษาส าหรับ

ผู้บกพร่องทางการเหน็ 

จ านวน 100 รายการ

4.5000 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 4 1 4 4 4

กิจกรรม : แก้ไขปญัหาพ้ืนที่ปลูกฝ่ินอยา่งยัง่ยนื

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนประชาชน

กลุ่มเปา้หมายท่ีได้รับบริการ/

เข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้

การศึกษาตามอธัยาศัย 

(จ านวน 9,800,000 คน)

2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเปา้หมายท่ีได้รับบริการ/

เข้าร่วมกจิกรรมท่ีมีความรู้

ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ

ตามจุดมุ่งหมายของกจิกรรม

ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย

ท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วม

กจิกรรมการเรียนรู้

การศึกษาตามอธัยาศัย

แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 67



ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ที่รับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รัฐบาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

หมายเหตุ
ผลผลิต/โครงการเทยีบเทา่ผลผลิต/

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

ของโครงการ

เปา้หมาย

ของโครงการ

 ระยะเวลา

(ระบเุดอืน)

สอดคล้องงบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

22.5000

โครงการติวเข้มเต็มความรู้

  กจิกรรมหลัก

    1) ประสานความร่วมมือกบัอาจารยแ์ละ

วิทยากรอาชีพท่ีมีช่ือเสียง ท้ังภาครัฐและเอกชน 

รวมท้ังสถาบนักวดวิชา

    2) ผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศทางสถานี

วิทยโุทรทัศน์ NBT ETV และสถานีโทรทัศน์อืน่

    3) จัดกจิกรรมบนัทึกรายการนอกสถานท่ี

    4) ประชาสัมพนัธ์โครงการ

1. เพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 

ยกระดับการศึกษาและอาชีพของ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ท่ัวประเทศ

2. เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาใหเ้กดิความเท่าเทียมกนั 

ท้ังในเมืองและชนบท 

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด

กจิกรรมระหว่างทุกภาคส่วน

4. เพื่อเสริมสร้างความรู้อืน่ๆ 

ท่ีกลุ่มเปา้หมายสามารถน าไปพฒันา

คุณภาพชีวิตของตนเอง และด ารงชีวิต

อยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข

5. เพื่อเปน็ช่องทางให้

กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่นโยบาย

การศึกษาแกก่ลุ่มเปา้หมาย

นักเรียน/นักศึกษาท่ีได้รับ

บริการติวเข้มเต็มความรู้

1. จ านวนนักเรียน นักศึกษา

ท่ีได้รับบริการติวเข้ม

เต็มความรู้ 

(จ านวน 2,000,000 คน)

2. ร้อยละของนักเรียน/

นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนในวิชาท่ีได้รับ

บริการติวเข้มเต็มความรู้

เพิ่มสูงขึน้ (ร้อยละ 80)

22.5000 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 4 2 4 4 4

กิจกรรม : ตวิเขม้เตม็ความรู้
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ที่รับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รัฐบาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

หมายเหตุ
ผลผลิต/โครงการเทยีบเทา่ผลผลิต/

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

ของโครงการ

เปา้หมาย

ของโครงการ

 ระยะเวลา

(ระบเุดอืน)

สอดคล้องงบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

81.9349

การจัดกจิกรรมแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 1. เพื่อพฒันา กศน.ต าบล/แขวง 

ใหเ้ปน็ศูนยก์ลางการเรียนรู้และการจัด

กจิกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัยใหป้ระชาชน

ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอยา่งท่ัวถึง

และมีคุณภาพ

2. จัดสร้าง กศน.ต าบล เพื่อเปน็กลไก

ขับเคล่ือนการด าเนินงานการศึกษา

ตลอดชีวิตในพื้นท่ีท่ีมีคุณภาพ

3. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงบริการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศัยท่ีหลากหลาย สอดคล้อง

กบัสภาพและความต้องการของตนเอง

แหล่งการเรียนรู้ในระดับ

ต าบลท่ีมีความพร้อม

ในการใหบ้ริการการศึกษา

นอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศัย

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้

ในระดับต าบลท่ีมีความพร้อม

ในการใหบ้ริการการศึกษา

นอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศัย (1,787 แหง่)

2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเปา้หมายท่ีได้รับบริการ

มีความพงึพอใจต่อ

การบริการ/เข้าร่วมกจิกรรม

การเรียนรู้การศึกษา

ตามอธัยาศัย (ร้อยละ 80)

81.9349 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 4 2 4 4 4

43.5802

โครงการสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ

เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัย

  - ค่าเช่าอนิเทอร์เน็ต และค่าเช่าช่องสัญญาณ

ดาวเทียม

เพื่อสนับสนุนค่าบริการเครือข่าย

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย

ท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วม

กจิกรรมการเรียนรู้

การศึกษาตามอธัยาศัย

1. จ านวนประชาชน

กลุ่มเปา้หมายท่ีได้รับบริการ/

เข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้

การศึกษาตามอธัยาศัย 

(จ านวน 9,800,000 คน)

2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเปา้หมายท่ีได้รับบริการ/

เข้าร่วมกจิกรรมท่ีมีความรู้

ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ

ตามจุดมุ่งหมายของกจิกรรม

ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

43.5802 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 4 2 4 4 4

กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือขา่ยสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งการเรียนรูใ้นระดบัต าบล
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ตวัชีว้ัด/ หน่วยงาน

ค่าเปา้หมายของตวัชีว้ัด ที่รับผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาติ 

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รัฐบาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

14.0057

14.0057

1. งบลงทุน 

   1.1 ค่าครุภณัฑ์

   1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

10.6254

2. งบรายจ่ายอืน่

   2.1 โครงการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏบิติังานในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

   2.2 โครงการติดตามประเมินผลการพฒันา

การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.3803

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานพ้ืนฐาน (ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานพ้ืนฐานดา้นความมัน่คง

ผลผลิต/โครงการเทยีบเทา่ผลผลิต-กิจกรรม/

โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

ของโครงการ

เปา้หมาย

ของโครงการ
หมายเหตุ

สอดคล้อง

1ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 1 5 2

1. หน่วยงาน สถานศึกษา

ด าเนินการได้ตามเปา้หมาย

และวัตถุประสงค์ 

(จ านวน 1,219 คน)

2. ร้อยละของหน่วยงาน/

สถานศึกษาด าเนินการได้

ตามเปา้หมายและ

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

(ร้อยละ 80)

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

 ระยะเวลา

(ระบเุดอืน)

1

โครงการ : โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อใหป้ระชาชนกลุ่มเปา้หมายได้รับ

การส่งเสริมการจัดกจิกรรมการจัด

การศึกษา กจิกรรมเสริมหลักสูตรและ

การเรียนรู้ทางการศึกษา และพฒันา

การศึกษาใหมี้คุณภาพท่ีสูงขึน้

บคุลากรสังกดัส านักงาน 

กศน. ท่ีปฏบิติัหน้าท่ีในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานพื้นฐาน
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ส่วนที่ 5

งาน/โครงการ ตามแผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยนื

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)



รวมงบประมาณทั้งหมด 4,793,416,000                                                              

   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4,319,254,000                                                              

       - กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,319,254,000                                                                  

   โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 474,162,000                                                                 

       - กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 470,862,000                                                                    

       - กิจกรรม : พฒันาครู กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3,300,000                                                                       

ตารางสรุปแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร)

โครงการ/กิจกรรมหลัก  งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แผนงานยุทธศาสตร์
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ตัวชีว้ัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด (ระบุเดือน) รบัผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาต ิ

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รฐับาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

4,319.2540

4,319.2540

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ประกอบด้วย

4,319.2540 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 4 2 4 4 4

1. ค่าหนังสือเรียน 585.9779

2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 730.7985

3. ค่าจัดการเรียนการสอน 3,002.4776

เป้าหมายของโครงการ พ้ืนทีเ่ป้าหมาย
ความสอดคล้องงบประมาณ 

(หน่วย : ลา้นบาท)

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร)

แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ผู้เรียนการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ทีไ่ด้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

ทีก่ าหนดไว ้จ านวน 

1,290,900 คน

หน่วยงาน/

สถานศึกษาสังกัด

ส านักงาน กศน. 

ทัว่ประเทศ

1. จ านวนผู้เรียนการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานทีไ่ด้รับ

การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ตามสิทธทิีก่ าหนดไว ้

จ านวน 1,290,900 คน

2. ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับ

การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ทีเ่รียนต่อเนือ่งตลอดภาคเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

1. เพือ่ให้ประชากร

วยัแรงงานทีไ่ม่จบ

การศึกษาภาคบังคับและ

ไม่อยูใ่นระบบโรงเรียน 

ได้รับบริการการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานอย่างมีคุณภาพ

2. เพือ่ให้ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายได้รับ

การปรับพืน้ฐานการศึกษา

และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

แผนงานยุทธศาสตร์
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ตัวชีว้ัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด (ระบุเดือน) รบัผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาต ิ

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รฐับาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

เป้าหมายของโครงการ พ้ืนทีเ่ป้าหมาย
ความสอดคล้องงบประมาณ 

(หน่วย : ลา้นบาท)แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

       474.1620

       470.8620

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

  กิจกรรมหลัก

       จัดการศึกษาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพ

ชุมชนในรูปแบบของกลุ่มสนใจ รูปแบบ

ชัน้เรียนวชิาชีพ และการต่อยอดอาชีพเดิม

1. เพือ่ให้ประชาชน

ทีเ่ข้ารับการฝึกอาชีพ 

เห็นช่องทางในการ

ประกอบอาชีพ  

2. เพือ่ให้ประชาชน

ทีเ่ข้ารับการฝึกอาชีพ 

สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ 

ซ่ึงท าให้มีโอกาสทีจ่ะ

มีอาชีพ มีรายได้ 

ลดรายจ่าย

ประชาชนทีส่นใจเข้ารับ

การฝึกอาชีพ จ านวน 

525,580 คน

77 จังหวดัทัว่ประเทศ จ านวนประชาชน

กลุ่มเป้าหมายทีเ่ข้ารับ

การฝึกอาชีพ เห็นช่องทาง

ในการประกอบอาชีพ 

จ านวน 523,180 คน

470.8620 ต.ค.60-ก.ย.61 กศน. 4 1 4 4 4

           3.3000

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ

การสอนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

  กิจกรรมหลัก

    1) ทดสอบวดัระดับภาษาอังกฤษ 

เพือ่จัดกลุ่มครู กศน. และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

ทีจ่ะเข้ารับการอบรมครู กศน. ต้นแบบ

การสอนภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

    2) อบรมตามโครงการพัฒนาทักษะ

ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ

เพือ่การส่ือสาร (Boot Camp)

1. เพือ่เสริมสร้างทักษะ

การจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ เพือ่การ

ส่ือสารกับครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ และ

บุคลากรทีเ่กีย่วข้องกับ

การจัดการเรียนการสอน 

2. เพือ่ปรับกระบวนทัศน์

ครู กศน. ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้วชิา

ภาษาอังกฤษ

บุคลากรทีเ่กีย่วข้องกับ

การจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

จ านวน 100 คน

ส านักงาน กศน. 

ทัง้ในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค

1. ครู กศน. ต้นแบบการสอน

ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

สามารถเป็นวทิยากรแกนน า

ได้ จ านวน 100 คน

2. ร้อยละ 80 ของครู กศน. 

ทัว่ประเทศ สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ เพือ่การส่ือสาร

ได้อย่างสอดคล้องกับบริบท

ของผู้เรียน

3.3000 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 3 1 4 2 2

กิจกรรม : ส่งเสรมิศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กิจกรรม : พัฒนาคร ูกศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร

โครงการขับเคลือ่นการพัฒนาการศึกษาทีย่ัง่ยืน

แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 74



ส่วนที่ 6

งาน/โครงการตามแผนงานบรูณาการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)



รวมงบประมาณทั้งหมด 204,768,800                                                                 

   1) แผนงานบรูณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ เทา่เทยีม และทั่วถึง 53,734,600                                                                      

   2) แผนงานบรูณาการพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 13,540,900                                                                      

   3) แผนงานบรูณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปญัหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ 43,370,700                                                                      

   4) แผนงานบรูณาการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 75,001,300                                                                      

   5) แผนงานบรูณาการพฒันาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร 19,121,300                                                                      

ตารางสรุปแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร)

แผนงานบรูณาการ (ผลผลิต/โครงการเทยีบเทา่ผลผลิต)  งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แผนงานบูรณาการ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 76



ตัวชีว้ัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด (ระบุเดือน) รบัผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาต ิ

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รฐับาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

         53.7346

         44.8400

โครงการภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

ด้านอาชีพ

  กิจกรรมหลัก

    1) พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะส้ัน) 

ส าหรับประชาชน

    2) พัฒนาส่ือทีม่ีความสอดคล้องกับ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร

ด้านอาชีพ (ระยะส้ัน) ส าหรับประชาชน

    3) จัดการอบรม/การเรียนรู้ ตามหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ 

(ระยะส้ัน) ส าหรับประชาชน

1. เพือ่พัฒนาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

เพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ 

(ระยะส้ัน) ส าหรับ

ประชาชน

2. เพือ่พัฒนาส่ือทีม่ี

ความสอดคล้องกับ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ 

(ระยะส้ัน) ส าหรับ

ประชาชน

3. เพือ่จัดการเรียนรู้

ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ 

(ระยะส้ัน) ส าหรับ

ประชาชน โดยการอบรม

ประชาชนในพืน้ที่

ทีม่ีสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงาน กศน. ต้ังอยู่

ครอบคลุมพืน้ที ่77 จังหวดั

ประชาชนในพืน้ที ่

จ านวน 928 อ าเภอ 

รวมทัง้ส้ิน 37,120 คน

ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับ

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

เพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ

จ านวน 37,120 คน

44.8400 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 3 1 4 4 4

ความสอดคล้องงบประมาณ 

(หน่วย : ลา้นบาท)

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ พ้ืนทีเ่ป้าหมาย

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต

กิจกรรม : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารด้านอาชีพ

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใ้ห้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทัว่ถึง

แผนงานบูรณาการ

แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 77



ตัวชีว้ัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด (ระบุเดือน) รบัผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาต ิ

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รฐับาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

ความสอดคล้องงบประมาณ 

(หน่วย : ลา้นบาท)
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ พ้ืนทีเ่ป้าหมาย

8.8946

8.8946

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ

สารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

  กิจกรรมหลัก

      พัฒนาระบบบริหารจัดการและ

สารสนเทศทางการศึกษา

เพือ่พัฒนาระบบบริหาร

จัดการและสารสนเทศ

ทางการศึกษานอกระบบ

และการศึกษา

ตามอัธยาศัย

ระบบบริหารจัดการและ

สารสนเทศทางการศึกษา

นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จ านวน 

1 ระบบ

หน่วยงานและ

สถานศึกษาในสังกัด

ส านักงาน กศน. 

จ านวน 1,005 แห่ง 

ทัว่ประเทศ

ระบบบริหารจัดการและ

สารสนเทศทางการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย จ านวน 1 ระบบ

8.8946 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 3 1 4 4 4

กิจกรรม : พัฒนาระบบบรหิารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

โครงการพัฒนาสือ่และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา

แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 78



ตัวชีว้ัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด (ระบุเดือน) รบัผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาต ิ

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รฐับาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

13.5409

13.5409

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ระหวา่งกระทรวงศึกษาธกิารและกระทรวง

สาธารณสุข

  กิจกรรมหลัก

    1) จัดเวทีเสวนา แลกเปล่ียนประสบการณ์

ถอดบทเรียน เพือ่ให้เกิดความเข้าใจใน

เป้าหมาย ทิศทาง และแนวทางการบูรณาการ

ความร่วมมือในการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ

    2) จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ สถานพยาบาล

ของกระทรวงสาธารณสุข และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่

1. ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

หลักสูตร 70 ชัว่โมง 

เพือ่สนับสนุนระบบ

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

(Long Term Care) ของ

กระทรวงสาธารณสุข 

2. ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

หลักสูตร 420 ชัว่โมง 

เพือ่การสร้างงาน

และสร้างอาชีพ

ในสถานประกอบการ

หรือระดับครัวเรือน

1) อสม. หรือประชาชนทีม่ี

ผู้สูงอายุในครอบครัว

2) ประชากรวยัแรงงาน

รวมทัง้ส้ิน 3,720 คน

สถานศึกษาในสังกัด 

กศน. ทัว่ประเทศ

1. อสม. ประชาชนทีม่ี

ผู้สูงอายุในครอบครัว และ

ประชากรวยัแรงงาน ทีเ่ข้ารับ

การอบรม จ านวน 3,720 คน

2. ผู้เข้ารับการอบรม

ทุกหลักสูตรผ่านการอบรม 

ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 

3. ผู้สูงอายุภาวะพึง่พิง

ในระบบ Long Term Care 

ไม่น้อยกวา่ 15,000 คน 

มีผู้ดูแลทีม่ีคุณภาพและ

มาตรฐาน

4. ครอบครัวทีม่ีบุคคลภาวะ

พึง่พิง สามารถจ้างผู้ดูแล

ทีม่ีคุณภาพและมาตรฐานได้

ไม่น้อยกวา่ 1,200 ครอบครัว

13.5409 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 3 1 4 3 3

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย
งบประมาณ 

(หน่วย : ลา้นบาท)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร)

ความสอดคล้อง

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

แผนงานบูรณาการ

แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 79



ตัวชี้วัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธ์ฯ ชาติ 

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์

 ศธ.

ยุทธศาสตร์

 สป.

43.3707

43.3707

1. โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบัน

ศึกษาปอเนาะ

  กิจกรรมหลัก

  1) ส่งเสริมทักษะอาชีพการมีงานท า

  2) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในสถาบันศึกษา

ปอเนาะ 

  3) 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา  

  4) ศึกษาดูงานด้านอาชีพตามโครงการ

พระราชด าริ

1. เพื่อส่งเสริมทักษะ

อาชีพการมีงานท า

2. เพื่อส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ในสถาบัน

ศึกษาปอเนาะ

3. เพื่อจัดโครงการ 

1 ปอเนาะ 1 โครงการ

พัฒนา ในสถาบันศึกษา

ปอเนาะ

4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน

ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรทฤษฎีใหม่

5. เพื่อศึกษาดูงาน

ด้านอาชีพตามโครงการ

พระราชด าริ

1. สถาบันศึกษาปอเนาะ

ร่วมจัด กศน. จ านวน 

385 แห่ง ได้รับการส่งเสริม

แหล่งเรียนรู้ และมีกิจกรรม

1 ปอเนาะ 1 โครงการ

พัฒนา

2. นักศึกษาในสถาบัน

ศึกษาปอเนาะ จ านวน 

8,960 คน (ทักษะอาชีพ)

พื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

1. ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ้น มองเห็นช่องทาง

ในการประกอบอาชีพ 

2. ร้อยละ 70 ของสถาบัน

ศึกษาปอเนาะ มีการจัด

โครงการ 1 ปอเนาะ 

1 โครงการพัฒนา

3. ร้อยละ 90 ของนักศึกษา

ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

น าความรู้จากการดูงาน

ไปประยุกต์ใช้ในสถาบัน

ศึกษาปอเนาะ

15.3216 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 1 5 2 1 1

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก : จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรร)

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่เป้าหมาย

แผนงานบูรณาการ

แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 80



ตัวชี้วัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธ์ฯ ชาติ 

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์

 ศธ.

ยุทธศาสตร์

 สป.

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่เป้าหมาย

2. โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

  กิจกรรมหลัก

  1) ค่ายพหุวัฒนธรรม น าสันติสุข

  2) จัดกระบวนการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพ

ระยะส้ันและพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นท่ี 8

  3) ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ “เปิดโลก

เรียนรู้เยาวชนกลุ่มเส่ียงผู้ได้รับผลกระทบ 

จากเหตุการณ์ความไม่สงบและเยาวชน

ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ในพื้นท่ี 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้”

  4) พระดาบสเคล่ือนท่ีร่วมกับ กศน. บริการ

ประชาชน

1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน

กลุ่มเส่ียงผู้ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ ความไม่สงบ

และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ

โอกาสทางการศึกษา 

เพื่อการประกอบอาชีพ 

สร้างรายได้ใหก้บัตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน

2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน

กลุ่มเส่ียงผู้ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ ความไม่สงบ

และผู้ด้อยโอกาส มีความ

สามัคคีเกดิความปรองดอง 

และอยูร่่วมกนัในสังคม

พหวุัฒนธรรมอยา่งสันติสุข

กลุ่มเป้าหมายนักเรียน

โรงเรียนพระดาบสจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ านวน 

120 คน

พื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน ได้รับ

การศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพ มี

ความรู้ ความเข้าใจ มี

ประสบการณ์จาก

การฝึกทกัษะอาชีพ น าความรู้

ที่ได้รับไปพฒันาตนเอง พฒันา

อาชีพใหม้ีคุณภาพยิง่ขึน้

กอ่ใหเ้กดิรายได้กบัตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน 

มีความสามัคคีปรองดองและ

สามารถอยูร่่วมกนัในสังคม

พหวุัฒนธรรมอยา่งสันติสุข

2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน จบ

หลักสูตรฯ มีความมัน่คง

ในการประกอบอาชีพ 

มีรายได้ และน าความรู้

ที่ได้รับไปศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงกว่า

3.3000 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 1 5 2 1 1

แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 81



ตัวชี้วัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธ์ฯ ชาติ 

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์

 ศธ.

ยุทธศาสตร์

 สป.

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่เป้าหมาย

3. โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และ

ส่ือสาร

  กิจกรรมหลัก

  1) กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์

  2) กิจกรรมประกวดการส่ือสารภาษาไทย

ในชีวิตประจ าวัน

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก

ประสบการณ์ในการใช้

ภาษาไทย และภาษา

มลายูถิ่นในการส่ือสาร

ด้านการพูดใน

สถานการณ์ต่างๆ

2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

อันดี และมีความสัมพันธ์

อันดีต่อกันในการใช้ชีวิต

ร่วมกันให้เกิดสังคมสันติสุข

เยาวชนนอกระบบ และ

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ านวน 

23,365 คน

พื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม

ค่ายฝึกประสบการณ์ต่างๆ 

มีความเข้าใจอันดีต่อกัน

11.3000 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 1 5 2 1 1

แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 82



ตัวชี้วัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธ์ฯ ชาติ 

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์

 ศธ.

ยุทธศาสตร์

 สป.

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่เป้าหมาย

4. โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

  กิจกรรมหลัก

  1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิถีเกษตร วิถีชาวใต้ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  2) อบรมกระบวนทัศน์ศาสตร์พระราชา 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร

ทฤษฎีใหม่สู่ประชาชน

  3) เปิดโลกทัศน์เพื่อศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้

ท่ีประสบความส าเร็จนอกพื้นท่ี

1. เพื่อให้ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้

ความเข้าใจ และ

ความตระหนักเกี่ยวกับ

หลักปรัชญาของเกษตร

พอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม่

2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านเกษตรตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเกษตรทฤษฎี

ใหม่ให้กับ

ประชาชน ในระดับพื้นท่ี

3. เพื่อให้ทุกภาคส่วน

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ตามหลักของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเกษตรทฤษฎี

ใหม่

ประชาชนตามแนวตะเข็บ

ชายแดน จ านวน 833 คน

พื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

1. ร้อยละ 80 เป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และ

เกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับ

ประชาชน ในระดับพื้นท่ี

2. ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม

โครงการน าความรู้ท่ีน าไป

ประยุกต์และปรับใช้ในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างเหมาะสม

5.8111 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 1 5 2 1 1

แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 83



ตัวชี้วัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธ์ฯ ชาติ 

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์

 ศธ.

ยุทธศาสตร์

 สป.

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่เป้าหมาย

5. โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้

  กิจกรรมหลัก

   1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา 

กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้

   2) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน. 

สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอ าเภอ

   3) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.

สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด

   4) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน. 

สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับกลุ่มจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

1. เพื่อเสริมสร้าง

ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ 

รู้อภัยในหมู่คณะ และใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ให้กับเยาวชนนอกระบบ

ชายแดนใต้

2. เพื่อพัฒนาทักษะ

การกีฬา ส่งผลต่อ

การไปเป็นนักกีฬาอาชีพ

เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง

และครอบครัว

เยาวชนนอกระบบ

ชายแดนใต้ 

จ านวน 2,500 คน

พื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

1. ร้อยละ 80 ของเยาวชน

นอกระบบชายแดนใต้ 

มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ 

รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ รวมท้ังพัฒนา

ทักษะการกีฬาส่งผลต่อ

การไปเป็นนักกีฬาอาชีพ

เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและ

ครอบครัว

2. ร้อยละ 80 ของเยาวชน

นอกระบบชายแดนใต้ 

เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.

สายสัมพันธ์ชายแดนใต้

2.2500 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 1 5 2 1 1

แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 84



ตัวชี้วัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธ์ฯ ชาติ 

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รัฐบาล

ยุทธศาสตร์

 ศธ.

ยุทธศาสตร์

 สป.

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่เป้าหมาย

6. โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

  กิจกรรมหลัก

  1) กิจกรรมค่ายลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 

ระดับสถานศึกษา

  2) กิจกรรมลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

1. เพือ่ส่งเสริมให้

กลุ่มเป้าหมายได้รับทักษะ

ความรู้ตามกระบวนการ

ลูกเสือ และปลูกฝังค่านิยม

ความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

2. เพือ่ส่งเสริมให้

กลุ่มเป้าหมายพัฒนาทักษะ

ชีวติ รู้จกัสิทธแิละหน้าที่ 

และการสร้าง

จติสาธารณะในรูปแบบ

กิจการลูกเสือ กศน.

3. เพือ่ส่งเสริมให้

กลุ่มเป้าหมายได้รับ

การศึกษาและพัฒนา

การเรียนรู้คุณลักษณะ

และทักษะที่จ าเป็น 

โดยเน้นทักษะชีวติ 

10 ประการ

เยาวชนนอกระบบ 

จ านวน 3,520 คน

พื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

1. ร้อยละ 80 ของเยาวชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้รับทักษะองค์ความรู้

ตามกระบวนการลูกเสือ และ

ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ร้อยละ 80 ของเยาวชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มีการพัฒนาทักษะชีวิต 

รู้จักสิทธิและหน้าท่ี และ

การสร้างจิตสาธารณะ

ในรูปแบบกิจการลูกเสือ กศน.

3. ร้อยละ 80 ของเยาวชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้รับการศึกษาและพัฒนา

การเรียนรู้คุณลักษณะ

และทักษะท่ีจ าเป็น

โดยเน้นทักษะชีวิต 

10 ประการ

5.3880 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 1 5 2 1 1

แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 85



ตัวชีว้ัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด (ระบุเดือน) รบัผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาต ิ

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รฐับาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

         75.0013

         75.0013

โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล

  กิจกรรมหลัก 

     1) พัฒนาวทิยากร กศน. เพือ่การขยายผล

เศรษฐกิจดิจิทัล

     2) จัดอบรมประชาชน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตร Digital Literacy และ Digital 

Commerce เพือ่สร้างความพร้อมชุมชน

ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.

1. เพือ่อบรมวทิยากร

แกนน า กศน. ให้มี

ความพร้อมในการขยายผล

เศรษฐกิจดิจิทัล

2. เพือ่ขยายเครือข่าย

เศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน 

โดยวทิยากรแกนน า กศน.

ทีผ่่านการอบรม

1. ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการเรียนการสอน 

และผู้ปฏิบัติงาน

ด้านสารสนเทศของ

ส านักงาน กศน. 

ทีเ่ป็นข้าราชการและ

พนักงานราชการสังกัด 

ส านักงาน กศน. 

จ านวน 8,429 คน

2. ประชาชนในพืน้ที ่

กศน.ต าบล 7,424 แห่ง 

แห่งละ 12 คน (จัดอบรม

แห่งละ 2 คร้ัง) รวมทัง้ส้ิน 

178,176 คน

กศน.ต าบล/แขวง 

จ านวน 7,424 แห่ง

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพ สามารถ

เป็นวทิยากรแกนน า กศน. 

ในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

เศรษฐกจิดิจทัิลได้  

2. วทิยากรแกนน า กศน. 

สามารถน าองค์ความรู้

เร่ืองเศรษฐกจิดิจทัิล 

ไปขยายผลเชิงพื้นท่ี 

“ศูนยดิ์จทัิลชุมชน” ได้

จนเกดิเป็นรูปธรรม

3. ประชาชนในพื้นท่ีขยายผล

ได้เขา้มาเรียนรู้ใน 

“ศูนยดิ์จทัิลชุมชน” 

อยา่งน้อย 334,080 คน

4. ประชาชนในพื้นท่ี สามารถ

น าความรู้เกี่ยวกบัเศรษฐกจิ

และการใช้เคร่ืองมือดิจทัิลต่างๆ

ไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนั

          75.0013 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 2 7 6 2 2

พ้ืนทีเ่ป้าหมาย
งบประมาณ 

(หน่วย : ลา้นบาท)

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

กิจกรรม : การพัฒนาเครอืข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสูชุ่มชนในระดับต าบล

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร)

ความสอดคล้อง

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

แผนงานบูรณาการ

แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 86



ตัวชีว้ัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ัด (ระบุเดือน) รบัผิดชอบ ยทุธ์ฯ ชาต ิ

20 ปี

แผน 12

 (สศช.)

นโยบาย

รฐับาล

ยทุธศาสตร์

 ศธ.

ยทุธศาสตร์

 สป.

19.1213

19.1213

โครงการ Smart ONIE เพือ่สร้าง Smart 

Farmer

   กิจกรรมหลัก

     1. จัดอบรม Master Trainer 

     2. จัดท าฐานข้อมูล Master Trainer 

ของส านักงาน กศน. 

1. เพือ่พัฒนาศักยภาพ

เกษตรกร ให้มีองค์ความรู้

สู่การเป็น  MASTER 

TRINER และสามารถ

ขยายผลให้แก่เกษตรกร

ในท้องถิน่/ชุมชนได้

2. เพือ่พัฒนาเกษตรกร

ให้ยกระดับเป็น Smart 

Farmer 

3. เพือ่ให้เกษตรกร

มีความภูมิใจในการเป็น

เกษตรกร และมีทัศนคติ

ทีดี่ในการประกอบอาชีพ

ด้านการเกษตร

1) เกษตรกรผ่านการอบรม

 MASTER TRAINER  

ต าบล/แขวง แห่งละ 1 คน

 จาก กศน.ต าบล/แขวง 

จ านวน 7,350 แห่ง

2) จัดท าฐานข้อมูล 

Master Trainer 

ของส านักงาน กศน.

กศน.ต าบล 7,424 แห่ง

ทัว่ประเทศ

1) เกษตรกรทีเ่ป็น Master 

Trainer จ านวน 7,350 คน

2) เกษตรกรทีผ่่านการอบรม 

มีองค์ความรู้ และสามารถ

น าไปขยายผลให้กับเกษตรกร

ในชุมชน/ท้องถิน่ได้ 

3) เกษตรกรทีผ่่านการอบรม 

สามารถให้ค าแนะน า หรือ

เป็นทีป่รึกษาให้กับบุคคล

ในชุมชนทีม่ีความสนใจ

ในการประกอบเป็นอาชีพ

ด้านการเกษตร

19.1213 ต.ค.61-ก.ย.62 กศน. 2 3 6 2 2

งบประมาณ 

(หน่วย : ลา้นบาท)

ความสอดคล้อง

โครงการ Smart ONIE เพ่ือสรา้ง Smart Farmer

กิจกรรม : Smart ONIE เพ่ือสรา้ง Smart Farmer

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ พ้ืนทีเ่ป้าหมาย

แผนงานบูรณาการ

แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. | 87



               ประกอบดว้ย

                1) ตารางสรุปรายละเอียดโครงการ (พฒันาคุณภาพการศึกษา) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

                2) โครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางสรุปบัญชีแผนปฏบิัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร)

ส่วนที่

7



 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

     5,684,598     11,387,198     13,894,799     10,533,645     41,500,240

                -                   -           230,000           20,000         250,000

1 โครงการตรวจสอบการด าเนินงานระบบ

การสอบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

 1. วางแผนการตรวจสอบ โดยการ

ก าหนดประเด็น วัตถุประสงค์ ขอบเขต

และแนวทางการตรวจสอบ

2. ปฏิบติังานตรวจสอบ โดยการรวบรวม

ข้อมูล วิเคราะหแ์ละประเมินผล สรุป

ประเด็นข้อตรวจพบ และบนัทึกข้อมูล 

3. รายงานผลการปฏิบติังานโดยการ

รวบรวมและคัดเลือกข้อมูล สรุปผลและ

จัดท ารายงาน                        

4. ติดตามผลโดยการวางแผนและ

ด าเนินการติดตามผลรายงานผลการ

ติดตาม

ส านักงาน กศน. จังหวัด/

กรุงเทพมหานคร จ านวน 77 แหง่

                    -                       -                 50,000               20,000               70,000 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

ตสน.

2 โครงการตรวจสอบการด าเนินงานศูนย์ฝึกและพฒันา

อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

1. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

2. ประชุมหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

เพื่อวางแผนการอมรมสัมมนา 

3. จัดการอบรมใหแ้กบ่คุลากรของ

หน่วยงานผู้เบกิและกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง 

4. ติดตามผลการปฏิบติังานเปน็ระยะ

บคุลากรของหน่วยงานผู้เบกิและ

กลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง จ านวน 250 คน

                    -                       -               180,000                     -               180,000 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

ตสน.

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุม่/ศูนย ์สว่นกลาง

ตารางสรุปรายละเอียดโครงการ (พัฒนาคุณภาพการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.

ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

 (กลุม่/ศูนย์ ส่วนกลาง)
รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 89



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

                -        1,612,946      1,005,866      1,005,868      3,624,680

3 โครงการประชาสัมพนัธ์งานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศัย

1. ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพมิพ ์

2. ส่ือ มวลชนสัญจร 

3. ผลิตและออกอากาศรายการสารคดี

ประชาสัมพนัธ์กจิกรรม 

4. จัดท าเอกสารจดหมายข่าว กศน. 

5. ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือโทรทัศน์ 

6. จัดท าเอกสารประชาสัมพนัธ์บทบาท

ภารกจิของส านักงาน กศน. 

7. ผลิตและส าเนาวีดิทัศน์สร้างความ

เข้าใจเกีย่วกบัการเรียนการสอนในรูปแบบ

 กศน. แบบเข้าใจง่าย 

8. ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมส าคัญผ่านส่ือ

ออนไลน์/ดิจิทัล 

9. จัดสรรงบประมาณใหส้ถาบนั กศน.

ภาคด าเนินการพฒันาบคุลากรด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ 5 ภูมิภาค

1. ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพมิพ ์

5 คร้ัง 

2. ส่ือมวลชนสัญจร 8 คร้ัง 

3. ผลิตและออกอากาศรายการสาร

คดีประชาสัมพนัธ์กจิกรรม กศน. 20

 ตอน 

4. จัดท าจดหมายข่าว กศน. 6 คร้ัง 

5. ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือโทรทัศน์ 

4 คร้ัง 

6. จัดท าเอกสารประชาสัมพนัธ์

บทบาทภารกจิของส านักงาน กศน. 

20,000 ฉบบั 

7. ผลิตและส าเนาวีดิทัศน์สร้าง

ความเข้าใจเกีย่วกบัการเรียน

การสอนในรูปแบบ กศน.

แบบเข้าใจง่าย จ านวน 1 เร่ือง 

8. ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมส าคัญ

ผ่านส่ือออนไลน์/ดิจิทัล 6 คร้ัง

                    -             1,005,866           1,005,866           1,005,868           3,017,600 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กล.

4 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาส านักงาน กศน. 

ประจ าป ี2562

1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงาน 

2. ประชุมคณะกรรมการ 

3. ด าเนินการจัดงาน

ผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภุมิภาค 

บคุลากรในสังกดัส านักงาน กศน. 

และผู้เข้ารับโล่รางวัล จ านวน 500 

คน

                    -                 75,000                     -                       -                 75,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

กล.

5 โครงการฝึกอบรมการพฒันาบคุลากรเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะงานสารบรรณและงานธุรการ ประจ าป ี2562

1. ประชมวางแผนการด าเนินงาน 

2. น าเสนอโครงการ 

3. ด าเนินการจัดอบรม 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน/รายงานผล

บคุลากรท่ีปฏิบติังาน

ด้านงานสารบรรณและงานธุรการ

จากหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 

50 คน

                    -               256,680                     -                       -               256,680 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กล.

กลุ่มเลขาธิการกรม
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

6 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

และสร้างความผูกพนัภายในองค์กร ประจ าป ี2562

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2. น าเสนอโครงการ 

3. ด าเนินการจัดอบรม 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน/รายงานผล

บคุลากรท่ีเข้ารับการพฒันา จ านวน 

55 คน เชิงคุณภาพ บคุลากรทุก

ระดับท่ีเข้ารับการพฒันา มีขีด

สมรรถนะสูงขึน้ เกดิความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกบัการปฏิบติังานตาม

ต าแหน่งของตนเอง และเกดิความ

รักความสามัคคีภายในองค์กร

                    -               275,400                     -                       -               275,400 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กล.

        191,875         191,875         191,875         191,875         767,500

7 โครงการพฒันาบคุลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดประชุมสัมมนาบคุลากรกลุ่มการคลัง บคุลากรกลุ่มการคลัง จ านวน 40 คน

1.ข้าราชการ 

2.พนักงานราชการ 

3.ลูกจ้างประจ า

              38,925               38,925               38,925               38,925             155,700 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กค.

8 โครงการลดใช้พลังงานไฟฟา้และน้ ามันเช้ือเพลิงของ

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดการประชุม/ศึกษาดูงาน บคุลากรสังกดัส านักงาน กศน. 

จ านวน 70 คน 

1.ข้าราชการ 

2.ลูกจ้างประจ า 

3.พนักงานราชการ

ของส านักงาน กศน.

              29,500               29,500               29,500               29,500             118,000 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กค.

9 โครงการเสริมสร้างความรู้ใหแ้กเ่จ้าหน้าท่ีด้านการเงิน 

บญัชี พสัดุ ในระบบ GFMIS ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562

จัดอบรมใหแ้กเ่จ้าหน้าท่ีการเงิน บญัชี 

และพสัดุ ท้ังส่วนกลางและภูมิภาคใน

สังกดัส านักงาน กศน. ท่ัวประเทศ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบติังานด้านการเงิน 

บญัชี พสัดุ ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค

ในสังกดัส านักงาน กศน. จ านวน 

350 คน

            123,450             123,450             123,450             123,450             493,800 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กค.

กลุ่มการคลัง
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

        357,705      1,205,415      2,065,565         494,055      4,122,740

10 โครงการประเมินผลการปฏิบติังานและผลงาน

ทางวิชาการของข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาท่ีขอมีหรือเล่ือนวิทยะฐานะช านาญการ 

ช านาญการพเิศษ และวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

ประจ าปงีบประมาณ 2562

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบคุคล 

2. จัดส่งผลงานทางวิชาการใหก้รรมการ

3. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล

4. จัดประชุมคู่มือการประเมินการขอมี

หรือเล่ือนวิทยฐานะ ตามหนังสือ

ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว17 

ลงวันท่ี 30 กนัยายน 2552 

5. จัดประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินวิทยฐานะฯกรณีผู้มีผลงานดีเด่น

ท่ีประสพผลส าเร็จเปน็ท่ีประจักษ ์ตาม

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว

13 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2556

ข้าราชการครูสายงานบริหาร

สถานศึกษา บริหารการศึกษา 

ข้าราชการครูสายงานการสอน 

จ านวน 80 ราย

              80,925             157,225               80,925               80,925             400,000 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กจ.

11 โครงการพฒันากฎหมาย พฒันาศักยภาพบคุลากรและ

การขับเคล่ือนเพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจริต

ของส านักงาน กศน. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบติัการ เจ้าหน้าท่ีระดับผู้บริหาร และระดับ

ปฏิบติัของส านักงาน กศน.จังหวัด

ท่ัวประเทศ

                    -               438,410                     -                       -               438,410 6 กจ.

12 โครงการการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ประชุมปฏิบติัการช้ีแจงบคุลากร/

คณะท างาน 

2. ประชุมปฏิบติัการ/ติดตาม 

เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน

ตาม รับรองการปฏิบติัราชการและการ

พฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ผู้บริหาร/ผู้เช่ียวชาญ/คณะท างาน 

จ านวน 70 คน

              15,000               93,800               69,000                     -               177,800 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กจ.

กลุ่มการเจ้าหน้าที่
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

13 โครงการขับเคล่ือนกฎหมายและการปรับปรุงโครงสร้าง

ส านักงาน กศน. ประจ าปงีบประมาณ 2562

1. ประชุมกรรมการอ านวยการในการ

ขับเคล่ือนกฎหมายและการปรับปรุง

โครงสร้าง ส านักงาน กศน. 

2. ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนกฎหมาย

และการปรับปรุงโครงสร้างส านักงาน 

กศน. 

3. ประชุมจัดท าร่างกฎหมายประกอบ

ร่างพระราชบญัญัติส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ท้ังหมด 12 ฉบบั 

4. เผยแพร่และท าความเข้าใจต่อร่าง

พระราชบญัญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต พ.ศ. …. ผ่านส่ือเอกสาร และส่ือ

ดิจิทัล

1. คณะท างาน จ านวน 141 คน 

2. ผู้บริหารและบคุลากรในสังกดั 

จ านวน 250 คน

              11,780               44,800               67,200             219,630             343,410 2 กจ.

14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและราชการ

ใสสะอาด ของส านักงาน กศน. ประจ าปงีบประมาณ 

2562

1. ประกวดจัดท าส่ือมัลติมีเดียต่อต้าน

การ ทุจริต 

2 พฒันาข้าราชการครูบรรจุใหม่ 

ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม

บคุลากรในสังกดัส านักงาน กศน. 

จ านวน 208 คน

            200,000                     -               492,940                     -               692,940 3 กจ.

15 โครงการการพฒันาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย

สุขภาพจิตบคุลากร กศน. ประจ าปงีบประมาณ 2562

1. แจ้งหน่วยงาน เพื่อจัดส่งบคุลากร

ในสังกดั 

2. ส่งบคุลากรไปเข้ารับการอบรม/

ฝึกปฏิบติั ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชช่ัน 

อ.มวกเหล็ก จ.สระบรีุ 

3. จัดจ้างท าแผ่นสต๊ิกเกอร์ข้อความเพื่อ

ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนการเดินขึน้-ลง 

ช้ันอาคาร แทนการใช้ลิฟท์

1. ข้าราชการ 

2. ลูกจ้างประจ า 

3. พนักงานราชการ 

4. ผู้มาติดต่อราชการ 

จ านวน 32 ราย

                    -                 20,000             233,000                     -               253,000 3 กจ.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

16 โครงการคัดเลือกบคุคลและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคุคล

เข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาต าแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอืน่ตามมาตรา 

38 ค. (2) ของส านักงาน กศน. ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562

จัดการคัดเลือกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

บคุคลเข้ารับราชการเปน็ข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง

บคุลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา

38 ค. (2) ของส านักงาน กศน.

ผู้มีคุณสมบติัตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 

10,000 ราย

                    -                 50,000               50,000                     -               100,000 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กจ.

17 ประเมินบคุคลเพื่อแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งส าหรับ

ผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับช านาญการ และช านาญการพเิศษ ของส านักงาน

 กศน. ประจ าปงีบประมาณ 2562

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบคุคล 

2. จัดส่งผลงานทางวิชาการใหก้รรมการ

3. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล

1. ข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) 

2. ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

จ านวน 70 ราย

              50,000               70,000               70,000               57,500             247,500 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กจ.

18 โครงการพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการ

ศึกษากอ่นแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งตามสายงาน

1. โครงการพฒันาข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษา กอ่นแต่งต้ังให้

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ และรอง

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/

กรุงเทพมหานคร ต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา และข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

2. โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร 

กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี

ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษา 

พนักงานราชการ

                    -               331,180             798,000                     -             1,129,180 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กจ.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

19 โครงการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา (กศน.อ าเภอ/เขต) ต าแหน่งผู้อ านวยการ

ส านักงาน และรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. 

จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ส านักงาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ 2562

คัดเลือกและเลือกสรรหาข้าราชการครู

และบคุลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและ

แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ

สถานศึกษา และรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา (กศน.อ าเภอ/เขต) ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักงาน และรอง

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/ 

กรุงเทพมหานคร สังกดัส านักงาน

ผู้มีคุณสมบติัตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 500

 ราย

                    -                       -               136,000             136,000             272,000 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กจ.

20 โครงการยกย่องเชิดชูเกยีรติบคุลากรดีเด่น 

ส านักงาน กศน. ประจ าปงีบประมาณ 2562

1. ใหทุ้กหน่วยงานแต่งต้ังคณะกรรมการ

พจิารณาคัดเลือก 

2. ส่งผลการพจิารณาคัดเลือกของ

หน่วยงานใหก้ลุ่มการเจ้าหน้าท่ี 

3. ส านักงาน กศน.แต่งต้ังคณะกรรมการ

พจิารณาคัดเลือกตามจ านวนท่ีก าหนด 

4. ประกาศผลการคัดเลือก 

5. มอบโล่เชิดชูเกยีรติ

บคุลากรส านักงาน กศน. 

จ านวน 10 คน

                    -                       -                 68,500                     -                 68,500 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กจ.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

           844,252            733,172         1,870,903         3,198,573         6,646,900

21 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ 

ส านักงาน กศน. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ศึกษาดูงาน ติดตามประเมินผล 

(กผ. สัญจร 5 ภาค) 

2. จัดประชุมติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบติัการ 

ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. จัดประชุมสรุปรายงานการประเมินผล

การขับเคล่ือนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้

หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 

4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงาน (กผ. สัญจร) 

จ านวน 33 คน

                    -                 57,500             701,550             179,170             938,220 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 6

กผ.

22 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 1. ติดตามการด าเนินงานในพื้นท่ีท่ัว

ประเทศ

2. สรุปผลการด าเนินงานโครงการของ

พื้นท่ี

3. จัดท ารูปเล่มรายงานโครงการศูนย์

ดิจิทัลชุมชน

1. ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจ านวน 20 แหง่

ท่ัวประเทศ โดยแบง่เปน็ภาค ภาคละ

 4 แหง่ 

2. เล่มรายงานโครงการศูนย์ดิจิทัล

ชุมชน จ านวน 200 เล่ม

                    -                 68,100               68,100               50,000             186,200 3 กผ.

23 โครงการพฒันาบคุลากรด้าน ICT ของส านักงาน กศน. อบรมเชิงปฎิบติัการบคุลากรด้าน ICT 

ของส านักงาน กศน.จ านวน 1 หลักสูตร

บคุลากรด้าน ICT ของส านักงาน 

กศน. จ านวน 120 คน

                    -                       -               350,000             350,000             700,000 3 กผ.

กลุม่แผนงาน
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

24 โครงการวันท่ีระลึกสากลแหง่การรู้หนังสือ 

ประจ าป ี2562

1. ประชุมเตรียมความพร้อม 

2. งานวันท่ีระลึกสากลแหง่การรู้หนังสือ 

ประจ าป ี2562 

3. กจิกรรมเสวนาวิชาการ เน่ืองในงาน

วันท่ีระลึกสากลแหง่การรู้หนังสือ 

ประจ าป ี2562

ผู้เข้าร่วมงาน จ านวนประมาณ 

1,200 คน ประกอบด้วย 

(1) รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการและผู้ติดตาม 

(2) ปลัดกระทรวงและผู้ติดตาม

(3) รองปลัดกระทรวงฝ่าย

ต่างประเทศ

(4) เลขาธิการองค์กรหลัก 

(5) ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

(6) ผู้อ านวยการ UNESCO 

และคณะ

(7) ผู้อ านวยการส านักความสัมพนัธ์

ต่างประเทศ สป. และคณะ 

(8) คณะกรรมการ กศน. 

(9) ผู้บริหาร กศน. ระดับสูง

ส่วนกลาง/ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านฯ 

ผู้อ านวยกลุ่ม/ศูนย์ สถาบนั

ส่วนกลาง/ หวัหน้าหน่วย/หวัหน้า

                    -                       -                  4,550           2,188,250           2,192,800 3 กผ.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

25 โครงการพฒันาทักษะภาษาองักฤษของบคุลากร 

ส านักงาน กศน.

1. จัดอบรมภาษาองักฤษขัน้พื้นฐานใหแ้ก่

บคุลากรส านักงาน กศน. ในหลักสูตร 

English Conversation for ONIE 

(Beginner Level) 

2. จัดอบรมภาษาองักฤษขัน้กลางใหแ้ก่

บคุลากรส านักงาน กศน. ในหลักสูตร 

English Conversation for ONIE 

(Intermediate Level) 

3. กจิกรรมฝึกทักษะภาษาองักฤษ

ภาคปฏิบติั

ผู้เข้าอบรม จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 45 

คน รวมท้ังส้ิน 90 คน

                    -                       -               156,900             156,900             313,800 3 กผ.

26 โครงการขยายผลการสร้างเมืองแหง่การเรียนรู้ 1. สร้างเมืองแหง่การเรียนรู้ในพื้นท่ี

เปา้หมาย 

2. ติดตามความกา้วหน้าการสร้างเมือง

แหง่การเรียนรู้ 

3. ประชุมพจิารณาผลการสร้างเมืองแหง่

การเรียนรู้ท่ีเปน็ผลการปฏิบติัท่ีเปน็เลิศ 

(Best Practice) จ านวน 1 แหง่ และ

เมืองแหง่การเรียนรู้ท่ีเปน็ผลการปฏิบติัท่ีดี

 (Good Practice) จ านวน 2 แหง่ 

4. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการสรุปและ

เสนอผลการสร้างเมืองแหง่การเรียนรู้ของ

 19 จังหวัด และจัดท าข้อเสนอเชิง

นโยบายและเชิงปฏิบติัการขยายผลการ

สร้างเมืองแหง่การเรียนรู้ต่อเน่ือง

เมืองแหง่การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพใน

พื้นท่ี 19 จังหวัด

            570,000               83,320             315,550                     -               968,870 4 กผ.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

27 โครงการพฒันาคุณภาพงานต่างประเทศ

ของส านักงาน กศน.

1. จัดท าต้นฉบบัเอกสารประชาสัมพนัธ์

ส านักงาน กศน. ฉบบัภาษาองักฤษ, นาม

สงเคราะหห์น่วยงานในสังกดัส านักงาน 

กศน. และคู่มือการสนทนาภาษาองักฤษ

ส าหรับบคุลากร ส านักงาน กศน. 

2. ประชุมปฏิบติัการเพื่อทบทวนการ

จัดท าเอกสาร 

3. จัดพมิพเ์อกสาร จ านวน 3 เล่ม 

ประกอบด้วย 

   3.1 เอกสารประชาสัมพนัธ์ส านักงาน 

กศน. ฉบบัภาษาองักฤษ 

   3.2 นามสงเคราะหห์น่วยงานในสังกดั

ส านักงาน กศน. 

   3.3 คู่มือการสนทนาภาษาองักฤษ

ส าหรับบคุลากรส านักงาน กศน.

1. เอกสารประชาสัมพนัธ์ส านักงาน 

กศน. ฉบบัภาษาองักฤษ จ านวน 

1,500 เล่ม 

2. เอกสารนามสงเคราะหห์น่วยงาน 

ในสังกดัส านักงาน กศน. จ านวน 

1,500 เล่ม 

3. คู่มือการสนทนาภาษาองักฤษ

ส าหรับบคุลากรส านักงาน กศน.

จ านวน 1,500 เล่ม

                    -               250,000                     -                       -               250,000 ภารกจิต่อเน่ือง

ด้านท่ี 2

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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

28 โครงการพฒันาแผนงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศัย ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562

1. ประชุมทบทวนแผนพฒันาการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  

ของส านักงาน กศน. (พ.ศ. 2561 - 2580)

2. ประชุมจัดท าแผนพฒันาการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย 

ของส านักงาน กศน. ระยะ 5 ปี

3. อบรมเพื่อพฒันาการด าเนินงานด้าน

แผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ผู้บริหาร กศน. ส่วนกลาง    

จ านวน  28  คน

2. ผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.

จังหวัด/กทม. จ านวน 19 คน

3. ผู้อ านวยการสถานศึกษาขึน้ตรง  

จ านวน 35 คน

4. ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอ 

จ านวน 19 คน

5. บคุลากรด้านแผนงาน จ านวน 

130 คน  

6. คณะท างาน จ านวน 12 คน

  รวมท้ังส้ินจ านวน 243 คน

            213,760             213,760             213,760             213,760             855,040 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

กผ.

29 โครงการพฒันาการขับเคล่ือนงานด้านแผนงาน 

งบประมาณ และการติดตามประเมินผล 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมสัมมนาเพื่อพฒันาการขับเคล่ือน

ขับเคล่ือนงานด้านแผนงาน งบประมาณ 

และการติดตามประเมินผลประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562

1. เลขาธิการ กศน. จ านวน  1 คน

2. รองเลขาธิการ กศน. จ านวน  3  

คน

3. ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงาน จ านวน

 1  คน

4. บคุลากรกลุ่มแผนงาน  จ านวน 

31 คน

              60,492               60,492               60,493               60,493             241,970 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

        946,825      1,098,705      1,057,045      1,005,725      4,108,300

30 โครงการพฒันาส่ือหนังสือเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบ ปงีบประมาณ 2562

1. ประชุมปฏิบติัการวางกรอบแนว

ทางการจัดท าหนังสือเรียน 

2. ประชุมปฏิบติัการจัดท าหนังสือเรียน 

3. ประชุมปฏิบติัการบรรณาธิการหนังสือ

4. ประชุมปฏิบติัการจัดท าเกณฑ์การ

ตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. ของ 

ส านักพมิพเ์อกชน 

5. ประชุมช้ีแจงส านักพมิพเ์อกชนเร่ือง

หลักเกณฑ์การตรวจคุณภาพ 

6. ประชุมปฏิบติัการจัดท าส่ือเสริมความรู้

7. ประชุมปฏิบติัการบรรณาธิการส่ือเสริม

8. ประชุมปฏิบติัการจัดท าหนังสือเรียน

และสมุดบนัทึกกจิกรรม 

9. พมิพส่ื์อเสริมความรู้ 

10. ประชุมบรรณาธิการหนังสือเรียน 

และสมุดบนัทึกกจิกรรม

1. ข้าราชการกลุ่มพฒันาการศึกษา

นอกโรงเรียน 

2. ครู 

3. นักวิชาการศึกษา 

4. ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดท า

เน้ือหาวิชา หนังสือเสริมความรู้ 

ท่ีมีรูปแบบท่ีเหมาะสม สอดคล้อง

อย่างมีคุณภาพ หนังสือเสริมความรู้

ท่ีจัดท าขึน้ เพื่อใช้เปน็หนังสือเสริม

ความรู้ประกอบการเรียนการสอน

            137,500             137,500             137,500             137,500             550,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 2

กพ.

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 101



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

31 โครงการส่งเสริมการอา่นออกเขียนได้ 1. จัดประชุมจัดท าเคร่ืองมือการประเมิน

ระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 

2. ประชุมบรรณาธิการเคร่ืองมือการ

ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา 

กศน. 

3. จัดพมิพเ์คร่ืองมือการประเมินระดับ

การรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 

4. นิเทศติดตามการประเมินระดับการรู้

หนังสือของนักศึกษา กศน.

5. จัดท ารายงานการประเมินระดับการรู้

หนังสือของนักศึกษา กศน.

1. ส านักงาน กศน.จังหวัด 

2. กศน.อ าเภอ

              50,000               50,000               50,000               50,000             200,000 3 กพ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 102



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

32 โครงการพฒันาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช .....

1. ประชุมพฒันาเคร่ืองมือการติดตามการ

ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

2. ประชุมศึกษาวิเคราะห ์สรุปข้อมูลจาก

เคร่ืองมือการติดตามการใช้หลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้

พื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช ....

4. ประชุมเชิงปฏิบติัการก าหนดกรอบ

แนวทางการพฒันาคู่มือการด าเนินงาน

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบติัพฒันาคู่มือการ

ด าเนินงานหลักสูตรการศึกษาฯ

สถาบนั กศน.ภาค ส านักงาน กศน.

จังหวัด เจ้าหน้าท่ี กศน.อ าเภอท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตร

            118,750             118,750             118,750             118,750             475,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 2

กพ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 103



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

33 โครงการพฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู้

ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พทุธศักราช 2557

1. ประชุมปฏิบติัการเพื่อจัดท าคู่มือการ

พฒันาศักยภาพครู กศน. ในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้

หนังสือไทย พ.ศ. 2557 โดยผ่านส่ือ ETV 

2. บรรณาธิการคู่มือการพฒันาศักยภาพ

ครู กศน. ฯ 

3. ถ่ายท าการสาธิตแผนการจัดการเรียนรู้

 และตัวอย่างท่ีดี ฯ สู่การปฏิบติั 

4. จัดท ารายการอบรมครู ฯ 

5. ประชุมปฏิบติัการเพื่อจัดท าคู่มือ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ 

6. บรรณาธิการคู่มือรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ ฯ 

7. จัดพมิพคู่์มือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

8. ประชุมปฏิบติัการเพื่อจัดท าคู่มือ ฯ 

9. อบรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ

1. ผู้บริหาร 

2. ศึกษานิเทศก ์

3. นักวิชาการศึกษา 

4. ครู 

5. ส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 

6. กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง 

7. หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

              50,000               50,000               50,000               50,000             200,000 3 กพ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 104



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

34 โครงการพฒันาและส่งเสริมการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)

1. จัดพมิพห์ลักเกณฑ์การเทียบโอน

ความรู้และประสบการณ์หลักสูตร ปวช. 

56

2. ประชุมพฒันารูปแบบการจัด

การศึกษาหลักสูตร ปวช. 

3. พมิพคู่์มือการจัดการศึกษาหลักสูตร 

ปวช. 

4. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการ

ด าเนินงานจัดการศึกษาจัดการศึกษา

หลักสูตร ปวช. ท่ีสอดคล้องกบั

กลุ่มเปา้หมาย 

5. ประชุมช้ีแจงการใช้โปรแกรมงาน

ทะเบยีนฯหลักสูตร ปวช.

ผู้เช่ียวชาญ ผู้อ านวยการ ครู และ

นักวิชาการหลักสูตร ปวช. และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้อง

              55,000               55,000               55,000                     -               165,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 2

กพ.

35 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบติังานของกลุ่ม

พฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

1. เพื่อใหบ้คุลากรได้พฒันาทักษะการคิด

วิเคราะห ์มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ

จับใจความส าคัญของเอกสารได้ 

2. เพื่อใหบ้คุลากรใช้วิจารณญาณ เหตุผล

กฎหมาย ความรู้ ประสบการณ์ ในการ

ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ

และมีความรับผิดชอบ

3. บคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจใน

หลักการและเทคนิคการเขียนหนังสือ

ราชการ

บคุลากรกลุ่มพฒันาการศึกษา

นอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศัย จ านวน 37 คน

              45,000               45,000               45,000               45,000             180,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

กพ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 105



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

36 โครงการพฒันาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ กศน. ประจ าปงีบประมาณ 2562

1. เพื่อจัดท าต้นฉบบัรูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน

2. เพื่อจัดท ารูปแบบการจัดกระบวนการ

เรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน

3. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมทุกคน

สามารถน าไปใช้ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ได้

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 

2551

2. ครู กศน. ผ่านการอบรมพฒันา

ศักยภาพครู ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พทุธศักราช 2551 ในหน่วยงาน

ทหาร (สาระการเรียนรู้วิชาบงัคับ)

              62,500               62,500               62,500               62,500             250,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

กพ.

37 โครงการติดตามฟงัพดูภาษาไทยในโครงการส่งเสริม

พฒันาทักษะการฟงั - พดูภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร

ส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นท่ีสูง

ติดตามผลการด าเนินงานโครงการฟงัพดู

ภาษาไทยในโครงการส่งเสริมพฒันา

ทักษะการฟงั - พดูภาษาไทย เพื่อการ

ส่ือสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นท่ีสูง

พื้นท่ีสูง 5 จังหวัด ได้แก ่เชียงใหม่ 

เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก

              19,575               19,575               19,575               19,575               78,300 3 กพ.

38 โครงการพฒันาระบบการวัดและประเมินเทียบโอน

ความรู้และประสบการณ์ท่ีเกดิจากการเรียนรู้

ตามอธัยาศัยของบคุคล

1. เพื่อใหมี้ความรู้ความเข้าใจรูปแบบ

ความรู้และประสบการณ์ท่ีเกดิจาก

การเรียนรู้ตามอธัยาศัยของบคุคล 

2. เพื่อพฒันาแนวทางการด าเนินงาน

รับรองการเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์จากการเรียนรู้ตามอธัยาศัย

เอกสารหลักเกณฑ์พจิารณา

รับรองการเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์จากการเรียนรู้  

ตามอธัยาศัย

              77,500               77,500               77,500               77,500             310,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 2

กพ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 106



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

39 โครงการเทียบระดับการศึกษา กศน. 1. เพื่อยกระดับการศึกษาส าหรับ

ประชาชนท่ีอยู่นอกระบบ ใหส้ าเร็จ

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้

พื้นฐานอย่างมีคุณภาพ 

2. เพื่อพฒันาการด าเนินงานการประเมิน

เทียบระดับการศึกษาใหมี้ความโปร่งใส 

ยุติธรรม ตรวจสอบได้ สามารถ

ตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ

1. สถานศึกษาท่ีท าหน้าท่ีเทียบ

ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกดั

ส านักงาน กศน. จ านวน 789 แหง่ 

ได้น าผลการด าเนินงานเทียบระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐานมาพฒันาการ

ด าเนินงานเทียบระดับการศึกษา

อย่างมีคุณภาพ

2. ประชาชนผู้รับบริการเทียบระดับ

การศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

จ านวน 5,000 คน

              75,000               75,000               75,000               75,000             300,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 2

กพ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 107



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

40 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา 1. เพื่อจัดท ามาตรฐานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยท่ี

ประกาศใช้โดยกระทรวงศึกษาธิการ

 2. เพื่อจัดท าแนวทางการด าเนินงาน

ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา และแนวทางการจัดท า

รายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษาใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน

การศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศก าหนด

 3.. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบั

การด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ

การศึกษาใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน

การศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ

ก าหนด แกส่ถานศึกษาในสังกดัส านักงาน

 กศน.

4. เพื่อใหส้ถานศึกษาจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยให้

เปน็ไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

ได้อย่างมีคุณภาพ

1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศัย ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

2. เอกสาร แนวทาง หรือคู่มือการ

ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ท่ีเปน็ไปตามมาตรฐาน

การศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศก าหนด ต้นฉบบั จ านวน 

1 ชุด

 3. รายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ท่ีเปน็ไปตามมาตรฐาน

การศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศก าหนดจ านวน 1 ชุด

              87,500               87,500               87,500               87,500             350,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 2

กพ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 108



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

41 โครงการวิจัย เร่ือง "แนวทางการสร้างหลักสูตร

การศึกษาต่อเน่ืองจากภาคีเครือข่ายครูภูมิปญัญาไทย 

ส าหรับการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกดั

ส านักงาน กศน."

1 จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเหน็

จากกลุ่มกรณีศึกษาและผู้เกีย่วข้อง 

2 ลงพื้นท่ีภาคสนามเปา้หมายงานวิจัย

เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์/ศึกษาดู

งาน/ปรึกษาหารือต่อผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

3 ท าเคร่ืองมือวิจัยและเกบ็รวบรวมข้อมูล

ตามเคร่ืองมือการวิจัยหรือท่ีเกีย่วข้อง 

4 จัดประชุมรายงานผลการวิจัยตาม

ผลผลิตโครงการ

1. จัดประชุมสัมมนาระดมความ

คิดเหน็จ านวน 1 คร้ัง 

2. ลงพื้นท่ีภาคสนามเปา้หมาย

งานวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลเชิง

ประจักษจ์ านวน 9 คร้ัง/กรณี 

3. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ

ระดมความคิดเหน็จากกลุ่ม

กรณีศึกษา จ านวน 2 คร้ัง 

4. ลงพื้นท่ีภาคสนามเปา้หมาย

งานวิจัยเพื่อเกบ็รวบรวมข้อมูล 

จ านวน 9 คร้ัง/กรณีศึกษา 

5. จัดประชุมรายงานผลการวิจัย

ตามผลผลิตโครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง

            168,500             320,380             278,720             282,400           1,050,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 2

กพ.

(กลุ่มงานวิจัย

และพฒันา)

           302,381            726,705            700,705            665,209         2,395,000

42 โครงการพฒันา กศน.ต าบล ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562

1. จัดประชุมคณะท างานเพื่อศึกษาและ

วิเคราะหข์้อมูล กศน. ต าบล เพื่อพฒันา

แนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินงาน 

กศน. ต าบล 

2. จัดประชุมภาคีเครือข่ายและผู้เกีย่วข้อง

เพื่อร่วมกนัส่งเสริม สนับสนุน และบรูณา

การการด าเนินงาน กศน. ต าบล 

3. จัดท าแนวทางการด าเนินงาน กศน. 

ต าบล 

4. ติดตามผลการด าเนินงาน กศน. ต าบล

1. ผู้บริหารส านักงาน กศน. จังหวัด/

 กศน. อ าเภอ/ ครู กศน. ต าบล และ

ผู้บริหาร/เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางส่วน 

จ านวน 25 คน 

2. ภาคีเครือข่ายและผู้ท่ีเกีย่วข้อง 

จ านวน 25 คน

              30,450               30,450               30,450               30,450             121,800 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

กป.

กลุม่ส่งเสริมปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 109



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

43 โครงการยกระดับสถานศึกษาพอเพยีงใหเ้ปน็

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ด้านการศึกษา งบประมาณ พ.ศ. 2562

1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด าเนิน

โครงการฯ และประชุมคณะท างานฯ

2. อบรมใหอ้งค์ความรู้ในการพฒันา

สถานศึกษาพอเพยีงใหเ้ปน็ศูนย์การ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงด้านการศึกษา  

3. พฒันาสถานศึกษาพอเพยีง 

ใหเ้ปน็ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง ด้านการศึกษา

4. ส่งเสริมการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจ าต าบล

1. ผู้บริหารสถานศึกษา   

จ านวน  81  คน

2. ผู้แทน สถาบนั กศน.ภาค    

จ านวน 6 คน  

3. วิทยากร จ านวน 8 คน

4. เจ้าหน้าท่ีโครงการ 

จ านวน   5  คน

            111,296             111,298             111,298             111,298             445,190 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

กป.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 110



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

44 โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและสนับสนุน

การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2562

1. จัดท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่างส านักงาน กศน. กบัภาคีเครือข่าย 

2. คัดเลือกการปฏิบติังาน กศน. ดีเด่น 

ระดับประเทศ

3. จัดพธีิมอบเข็มเชิดชูเกยีรติและเกยีรติ

บตัรเพื่อมอบใหแ้กค่รู กศน. ท่ีปฏิบติั

หน้าท่ีราชการเปน็เวลานาน 

4. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร

5. ประชุมคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย 

6. ประชุมร่วมกบัภาคีเครือข่ายภาครัฐ/

เอกชน 

7. ติดตามผลการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายในการจัด ส่งเสริม สนับสนุน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัย  

1. จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วม

ในการจัด ส่งเสริม สนับสนุน 

 กศน. ประจ าป ี2562 เพิ่มขึน้ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 50

2. บคุลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา

ในสังกดัส านักงาน กศน. และภาคี

เครือข่ายท่ีจัดและหรือสนับสนุน 

กศน. ได้รับโล่ประกาศเกยีรติคุณ 

จ านวน 111 รางวัล

3. ครู กศน. ได้รับเข็มเชิดชูเกยีรติ

และเกยีรติบตัร จ านวน 1,400 คน  

4. ท าเนียบการปฏิบติังาน กศน. 

ดีเด่น ระดับประเทศ จ านวน 1 ฉบบั

 และมีการเผยแพร่ อย่างน้อย 1 

ช่องทาง

5. ท าเนียบเข็มเชิดชูเกยีรติ ครู กศน.

 จ านวน 1 ฉบบั และมีการเผยแพร่ 

อย่างน้อย 1 ช่องทาง

              58,440               58,440               58,440               58,440             233,760 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

กป.

45 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานครูอาสาสมัครจีน 

ป ี2562

1. ปจัฉิมนิเทศครูอาสาสมัครจีน

(ท่ีปฎิบติัการสอนปกีารศึกษา 61) 

2. ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน

(ท่ีปฎิบติัการสอนปกีารศึกษา 62) 

3. นิเทศติดตามผลปฏิบติัการสอน

ของครูอาสาสมัครจีน(ท่ีปฎิบติัการสอน

ปกีารศึกษา 61,62)

1. ครูอาสาสมัครจีน 10 คน 

2. เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กศน. 

จังหวัด 10 คน 

3. เจ้าหน้าท่ี ส่วนกลาง 2 คน

               5,000                7,500                7,500                5,000               25,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

กป.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 111



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

46 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานกจิการ

นักศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน ปงีบประมาณ 2562

1. จัดประชุมคณะท างานจัดท าแนว

ทางการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม 

2. จัดประชุมคณะท างานเพื่อจัดท าแนว

ทางการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตย 

3. จัดประชุมบรรณาธิการแนวทาง

การด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม 

4. จัดประชุมจัดท าแนวทางการพจิารณา

คัดเลือกองค์นักศึกษาดีเด่น 

5. จัดประชุมคณะกรรมการพจิารณา

คัดเลือกบคุลการด้านกจิกรรมพฒันา

คุณภาพผู้เรียนเด่น 

6. จัดประชุมคณะกรรมการพจิารณา

คัดเลือกองค์นักศึกษาดีเด่น 

7. จัดประชุมคณะกรรมการพจิารณา

คัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรมดีเด่น 

8. ติดตามผลการด าเนินงาน

1. มีแนวทางการด าเนินงาน

สถานศึกษาคุณธรรม จ านวน 

1 ชุด 

2. มีแนวทางการด าเนินส่งเสริม

ประชาธิปไตย จ านวน 1 ชุด 

3. มีบคุลากรทางการลูกเสือ

ได้รับการยกย่องเปน็ผู้บงัคับบญัชา

ลูกเสือดีเด่น จ านวน 10 คน 

4. มีสถานศึกษาท่ีด าเนินงาน

ด้านคุณธรรมดีเด่น 

5. มีองค์กรนักศึกษาดีเด่น 

6. มีการติดตามความกา้วหน้า

และรายงานผลการด าเนินงาน 

1 คร้ัง

              97,195               97,195               97,195               97,195             388,780 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 2

กป.

47 โครงการส่งเสริมการขยายผลการด าเนินงาน

บริหารจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานสถานศึกษา 

ในสังกดัส านักงาน กศน. ประจ าปงีบประมาณ 2562

1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 

2. แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษา 

ในสังกดั ด าเนินกจิกรรม ตามโครงการฯ 

3. ประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อม

กอ่นการติดตาม 

4. ติดตามผลการด าเนินงาน

หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกดั

ส านักงาน กศน.ทุกแหง่

                    -                       -                  7,000                7,000               14,000 5 กป.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

48 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ในเขตพื้นท่ีพเิศษ ปงีบประมาณ 2562

1. ประชุมปฏิบติัการจัดท าแผนปฏิบติั

งานการพฒันาการศึกษาพื้นท่ีชายแดน 

2. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานกองทุน

ทางสังคมเพื่อการพฒันาอย่างย่ังยืน และ

ทุนพฒันาคุณภาพชีวิตเพื่อการพฒันา

ชุมชนอย่างย่ังยืน  

3. ร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินงานใน

พื้นท่ีพเิศษ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ในพื้นท่ีพเิศษ มีทักษะอาชีพ มีงาน

ท าท่ีสอดคล้องกบับริบทและความ

ต้องการท าใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้

                    -               161,663             161,663             161,664             484,990 1 กป.

49 โครงการสร้างปา่ สร้างรายได้ ตามพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี

1. ประชุมปฏิบติัการช้ีแจงกระบวนการ 

ขัน้ตอนการด าเนินงานตามโครงการสร้าง

ปา่ สร้างรายได้ ตามพระราชด าริฯ 

ส าหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กศน. ท่ี

เกีย่วข้องในพื้นท่ีด าเนินการ

2. ประชุมและออกติดตาม ตรวจเย่ียม

พื้นท่ี ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องระดับ

ส่วนกลาง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ี

เกีย่วข้องระดับส่วนกลาง ในพื้นท่ี 17 

อ าเภอ

เกษตรกรจ านวน 600 ครัวเรือน 

ท่ีสมัครใจเข้าร่วมโครงการสร้างปา่ 

สร้างรายได้ มีพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการ 

จ านวนท้ังส้ิน  5,000 ไร่

                    -                 86,666               86,666               86,668             260,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 4

กป.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 113



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

50 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัย เพื่อสนองงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ 

ของทุกพระองค์ ปงีบประมาณ 2562

ติดตามผลการด าเนินงาน/กจิกรรมท่ี

เกีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเพื่อสนอง

งานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สถานศึกษาในสังกดัส านักงาน กศน.

 จ านวน 77 จังหวัด ท่ีจัดการศึกษา

เพื่อสนองงานอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ ของทุกพระองค์ 

ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนใหมี้

ศักยภาพ สามารถจัดกจิการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัย ใหบ้ริการแกก่ลุ่มเปา้หมาย

ในพื้นท่ี เพื่อสนองงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริได้อย่าง

อย่างมีคุณภาพ

                    -                 66,000               33,000                     -                 99,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 4

กป.

51 โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัด

ท่ีเปน็พื้นท่ีเศรษฐกจิพเิศษ ประจ าปงีบประมาณ 2562

1. จัดประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจง

นโยบายการด าเนินงาน

2. จัดประชุมคณะท างาน เพื่อขับเคล่ือน

การด าเนินงาน 

3. จัดประชุมคณะท างาน เพื่อสรุปผลการ

ด าเนินงาน

ประชาชนท่ีสนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ

 รวมท้ังฝึกภาษาองักฤษและภาษา

ประเทศเพื่อนบา้น CLMV  เพื่อ

สนองรับต่อการพฒันาของพื้นท่ีเขต

พฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

                    -                 17,960               17,960               17,960               53,880 1 กป.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

52 โครงการพฒันาการศึกษาในพื้นท่ีเขตพฒันาพเิศษภาค

ตะวันออก (Eastern Econimic Corridor : EEC)

1. ประชุมแนวทางและขับเคล่ือนการ

ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพใหแ้กป่ระชาชน

 ในพื้นท่ีตามบริบทและความต้องการใน

พื้นท่ี 3 จังหวัด ระหว่าง สอศ.และ 

สนง.กศน.

2. แจ้งแนวทางการแนวทางการท างาน

บรูณาการการขับเคล่ือนการด าเนินงาน

ระหว่างส านักงาน กศน.และส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการฝึก

อาชีพใหแ้กป่ระชาชนในเขตพฒันาพเิศษ

ภาคตะวันออก และแจ้งแนวทาง

3. ติดตามผลการด าเนินงานร่วมกบั  

คณะกรรมการบรูณาการระหว่าง สอศ.

และ สนง.กศน. ในการฝึกอบรมทักษะ

อาชีพในเขตพื้นท่ีพเิศษภาคตะวันออก

ประชาชน และหรือนักศึกษา กศน. 

ท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตพฒันาเศรษฐกจิ

พเิศษภาคตะวันออก จ านวน 

10,100  คน

              24,280               24,280               24,280               72,840 1,2 กป.

53 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัยร่วมกบัโครงการร้อยใจรักษ์

1. ประชุมจัดท าแผนบรูณาการและ

ขับเคล่ือนการด าเนินงานในพื้นท่ี

2. ประชุมขยายผลการด าเนินงานในพื้นท่ี

3. ติดตามผลการด าเนินงาน/กจิกรรมท่ี

เกีย่วข้องกบัการจัดการศึกษาเพื่อสนอง

งานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

4. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

สถานศึกษาในสังกดั ส านักงาน กศน.

 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน

ใหมี้ศักยภาพ สามารถจัดกจิกรรม

และจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัย 

เพื่อใหบ้ริการแกก่ลุ่มเปา้หมาย

ครอบคลุมในพื้นท่ี ตามนโยบาย

ได้อย่างมีคุณภาพ

                    -                 65,253               65,253               65,254             195,760 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

กป.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 115



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

                -           457,570         607,550                 -        1,065,120

54 โครงการประชุมปฏิบติัการจัดท าผังและสร้างเคร่ืองมือ

วัดผลการเรียนรู้ หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พทุธศักราช

 2557

1. จัดประชุมปฏิบติัการจัดท าผังและสร้าง

เคร่ืองมือวัดและประเมินผล การเรียนรู้ 

หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พทุธศักราช 

2557 

2. ปฏิบติัการภาคสนามทดลองใช้

เคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

หลักสูตร การรู้หนังสือไทย พทุธศักราช 

2557

มีผังและเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ 

หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 

พทุธศักราช 2557 จ านวน 12 

สภาพการเรียนรู้ ๆ ละ 2 ชุด รวม

ท้ังส้ิน 24 ชุด

                    -               457,570               65,480                     -               523,050 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 2

กท.

55 โครงการประชุมปฏิบติัการพฒันาคุณภาพข้อสอบเทียบ

ระดับการสึกษามิติความรู้ความคิดเข้าระบบคลังข้อสอบ

จัดประชุมปฏิบติัการ พฒันาคุณภาพ

ข้อสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้

ความคิด เข้าระบบคลังข้อสอบ

มีข้อสอบเทียบระดับการศึกษามิติ

ความรู้ความคิด ท่ีมีคุณภาพ ใน

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ระดับละ 6 มาตรฐาน ครบทุกตัวบง่ช้ี

                    -                       -               542,070                     -               542,070 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 2

กท.

          65,460         133,410         450,880         850,250      1,500,000

56 โครงการนิเทศเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศัย ปงีบประมาณ 2562

1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการนิเทศฯ

2. ประชุมปฏิบติัการน าร่องเพื่อ

ขับเคล่ือนการพฒันาระบบการนิเทศฯ

3. นิเทศแบบบรูณาการเพื่อติดตามการ

ขับเคล่ือนกจิกรรมตามยุทธศาสตร์ กศน. 

4. ประชุมปฏิบติัการสรุปรายงานผล

1. กลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด/กลุ่ม

 ศว./กลุ่ม ศฝช. 21 กลุ่ม 

2. ส านักงาน กศน.จังหวัดท่ีไม่มี

ศึกษานิเทศก ์31 แหง่ 

- กศน.อ าเภอ 367 แหง่ 

3. สถานศึกษาขึน้ตรง 40 แหง่ 

4. บคุลากรผู้รับการนิเทศ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 402 คน 

- ข้าราชการ /ครู กศน. /บคุลากร

ท่ีเกีย่วข้อง 4,000 คน

              46,480               75,450             196,680             706,950           1,025,560 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

ศน.

หน่วยศึกษานิเทศก์

กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 116



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

57 โครงการพฒันาประสิทธิภาพทางการนิเทศเพื่อพฒันา

คุณภาพงาน กศน.

1. อบรมปฏิบติัการพฒันาประสิทธิภาพ

ทางการนิเทศเพื่อพฒันาคุณภาพงาน กศน.

   1.1 คร้ังท่ี 1 การประชุมพฒันารูปแบบ

การนิเทศออนไลน์ “E – Supervision” 

   1.2 คร้ังท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบติัการ

พฒันาทักษะการเขียนรายงานผลการ

นิเทศเชิงคุณภาพ คร้ังท่ี 2 

   1.3 คร้ังท่ี 3 การประชุมส่งเสริมและ

พฒันาการนิเทศภายในของสถานศึกษา 

ขึน้ตรง 

   1.4 คร้ังท่ี 4 การประชุมสัมมนา

วิชาการเพื่อพฒันาครูนิเทศกมื์ออาชีพ 

2. ติดตามผลการด าเนินโครงการในพื้นท่ี

พร้อมสรุปผลและรายงาน

ศึกษานิเทศกท่ั์วประเทศและ

ผู้เกีย่วข้องท่ีเข้ารับการอบรม 

จ านวน 116 คน

                    -                 57,960             254,200             143,300             455,460 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

ศน.

58 โครงการประชุมผู้ท าหน้าท่ีนิเทศของส านักงาน กศน.

จังหวัดท่ีไม่มีศึกษานิเทศก์

1. ประชุมผู้ท าหน้าท่ีนิเทศในส านักงาน 

กศน.จังหวัดท่ีไม่มีศึกษานิเทศก ์

2. สรุปรายงานผลการประชุมผู้ท าหน้าท่ี

นิเทศในส านักงาน กศน.จังหวัดท่ีไม่มี

ศึกษานิเทศก์

1. รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.

จังหวัดท่ีไม่มีศึกษานิเทศก ์

จ านวน 40 คน 

2. ผู้อ านวยการสถาบนั กศน.ภาค 

จ านวน 5 คน 

3. ศึกษานิเทศก ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

บคุลากรส่วนกลาง จ านวน 15 คน

              18,980                     -                       -                       -                 18,980 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

ศน.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

        443,400         841,900      1,197,910         880,790      3,364,000

59 โครงการพฒันาบคุลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

ในการปฏิบติังาน

1. อบรมบคุลากรใหมี้ความรู้ในการ

ปฏิบติังาน

2. พฒันาบคุลากรเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะในการปฏิบติั

บคุลากร ศกพ. จ านวน 20 คน                     -                 25,000             155,600               24,400             205,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

ศกพ.

60 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยส าหรับ

กลุ่มเปา้หมายชาวเล ปงีบประมาณ 2562

1. ประชุมปฏิบติัการจัดท าแนวทางการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศัยกลุ่มเปา้หมายชาวเล (แนว

ทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐานและแนวทางการจัด

การศึกษาต่อเน่ืองกลุ่มเปา้หมายชาวเล ) 

2. ประชุมปฏิบติัการ บรรณาธิการ

แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัยกลุ่มเปา้หมาย

ชาวเลฯ 

3. ติดตามผลการด าเนินงานการจัด กศน.

กลุ่มเปา้หมายชาวเล 

4. ผลิตเอกสารแนวทางการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

กลุ่มเปา้หมายชาวเล

สถานศึกษาท่ีด าเนินงานจัดส่งเสริม

การเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะชีวิต 

ส าหรับกลุ่มเปา้หมายชาวเล จ านวน

 5 แหง่ 

                    -               120,380               99,650               39,970             260,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

ศกพ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 118



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

61 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยส าหรับผู้เรียน

ท่ีออกจากระบบการศึกษากลางคัน ปงีบประมาณ 2562

1.ประชุมจัดท าแนวทางการจัดการศึกษา

ส าหรับประชากรวัยเรียนฯ 

2. ประชุมประสานพลังเพื่อการแกป้ญัหา

ประชากรวัยเรียนฯ ระหว่าง

กระทรวงศึกษาธิการกบั

กระทรวงมหาดไทย 

3. ประชุมติดตามและจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกบัฐานข้อมูลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

ส าหรับผู้เรียนท่ีออกจากระบบการศึกษา

กลางคัน 

5. ประชุมจัดท ารายงานผลการประเมิน

การจัดการศึกษาส าหรับประชากรวัย

เรียนฯของสถานศึกษาในสังกดั

ส านักงาน กศน. 

6. ประชุม สัมมนาสรุปผลการด าเนินงาน

การแกป้ญัหาประชาวัยเรียน

1. สถานศึกษาในสังกดัส านักงาน 

กศน. 789 แหง่ 

2. ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ

 และผู้เกีย่วข้องฯ 50 คน 

3. ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย 

ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ าเภอ 

100 คน 

4. ผู้บริหารสถาบนั กศน.ภาค 

5. ผู้บริหารส านักงาน กศน.จังหวัด 

6. หน่วยงานภาคีเครือข่าย

            165,600             326,320               63,520             217,620             773,060 4 ศกพ.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

62 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัย ส าหรับบคุคลท่ีไม่มีหลักฐาน 

ทะเบยีนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ป ี2562

1. ประชุมปฏิบติัการจัดท าแบบทดสอบ

วัดความรู้พื้นฐานภาษาไทยส าหรับบคุคล

ไม่มีหลักฐานทะเบยีนราษฎรหรือไม่มี

สัญชาติไทยระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ระดับประถมศึกษา 

2. ประชุมปฏิบติัการบรรณาธิการ

แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย

ส าหรับบคุคลไม่มีหลักฐานทะเบยีน

ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 

3.ประชุมปฏิบติัการพฒันาแนวทางการ

จัดการศึกษานอกระบบระดับการ

การศึกษาขัน้พื้นฐานส าหรับเด็กท่ีไม่มี

สัญชาติไทย (อายุ 8-15 ป)ี 

4. ติดตามการจัด กศน. ส าหรับบคุคลไม่

มีหลักฐานทะเบยีนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติ

ผู้บริหาร,ครูสอนเด็กต่างด้าว ,ภาคี

เครือข่าย ,ต ารวจ ตม.,มหาดไทย

,กระทรวง พม. ,ศธ ท่ีเกีย่วข้องกบัผู้

ไม่มีสัญชาติไทย พื้นท่ีด าเนินการจัด

 กศน.6 ภาค

            217,300             186,000               40,600             443,900 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

ศกพ.

63 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย

ส าหรับผู้ด้อยโอกาส ปงีบประมาณ 2562

1.ประชุมปฏิบติัการก าหนดกรอบและ

สร้างเคร่ืองมือการประเมินโครงการจัด

การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส 

2. ประชุมปฏิบติัการประมวลข้อมูลและ

จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการ 

3. อบรมครูผู้สอนและผู้เกีย่วข้องการจัด

การศึกษาผู้ด้อยโอกาส

ผู้บริหาร, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ครูผู้สอน,

บคุลากร,หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

จ านวน 55 คน

                    -                 19,800               53,200             412,000             485,000 4 ศกพ.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

64 โครงการพฒันาการจัดการศึกษานอกระบบ

ส าหรับคนไทยในต่างประเทศ ป ี2562

1. ประชุมปฏิบติัการจัดท าแนวทางการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศัย ส าหรับคนไทยในต่างประเทศ

2. ประชุมปฏิบติัประเมินผลการจัด

การศึกษานอกระบบส าหรับคนไทยใน

ต่างประเทศ 

3. ประชุมปฏิบติัการปรับปรุงคู่มือการ

ด าเนินงานจัดการศึกษานอกระบบตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขัน้พื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

และการศึกษาต่อเน่ือง ส าหรับคนไทยใน

ต่างประเทศ 

4. ประชุมปฏิบติัการจัดท าเคร่ืองมือ

วัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกฯ 

5. ประชุมปฏิบติัการบรรณาธิการแบบฝึก

อา่น-ฝึกเขียนภาษาไทยฯ 6.ผลิตแนวทาง

และคู่มือการจัดการ

ผู้เช่ียวชาญ ด้านต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

และบคุลากร ศกพ.

                    -               313,400             424,400             146,200             884,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

ศกพ.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

65 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอธัยาศัยเพื่อคนพกิาร

1. ประชุมปฏิบติัการประเมินโครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยส าหรับ

คนพกิาร 

2. ประชุมปฏิบติัการก าหนดกรอบและ

เคร่ืองมือการประเมินผลการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัยส าหรับคนพกิาร 

3. ประชุมปฏิบติัการวิเคราะหข์้อมูลและ

จัดท ารายงานการประเมินผลการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัยส าหรับคนพกิาร 

4. สรุป/รายงานผลการประเมินโครงการ

คณะท างานจ านวน 20 คน ,พื้นท่ี

ด าเนินการ กศน .5 ภาค ภาคละ 1 

แหง่ แหง่ละ 1 คร้ัง

              60,500               37,000             215,540             313,040 4 ศกพ.

        400,000         500,000      2,000,000         640,000      3,540,000

66 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา

1. บริหารจัดการเว็บไซต์เพอืใหบ้ริการ

ของ ศท. 4 เว็บไซต์ 

- www.moeradiothai.net 

- www.etvthai.tv 

- www.onie-mediacenter.com 

- www.ceted.org

2. จัดกจิกรรมส่งเสริมความรู้เกีย่วกบั 

Digital Literacy สนับสนุน OOCC 

3. ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์/จัดกจิกรรม

ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ

ผู้รับบริการส่ือเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ 

จ านวน 2,500,000 view

            400,000             500,000           2,000,000             640,000           3,540,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 3

ศท.

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 122



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

          86,200      1,154,500         120,000         189,300      1,550,000

67 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ “การแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) ส าหรับครู กศน.”

จัดอบรมเชิงปฏิบติัการ “การแสดง

ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ส าหรับ ครู กศน.”

ครู กศน. ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง และโซน

กรุงเทพใต้ จ านวน 19 เขตๆ ละ 

2 คน รวมท้ังส้ิน 38 คน

                    -                       -                 60,000                     -                 60,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

ศว.

68 โครงการสะเต็มศึกษาสู่อาชีพตามแนวทางพระราชด าริ

เศรษฐกจิพอเพยีง

1. ประชุมเตรียมหารูปแบบและแนวทาง 

2. การอบรมเชิงปฏิบติัการ                 

3. การประกวดโครงงาน                    

4. การจัดแสดงผลงาน                      

5. ประชุมสรุปผลฯ                          

6. รายงานผลฯ

 1. ครู กศน. ในกรุงเทพมหานคร

(กลุ่มโซนกรุงเทพใต้และกลุ่มโซน

กรุงเทพกลาง) เข้ารับการอบรมเชิง

ปฏิบติัการ จ านวน 19 เขตๆ ละ 3 

คน รวมท้ังส้ิน 57 คน      

2. นักศึกษา กศน. ในเขต

กรุงเทพมหานคร(กลุ่มโซนกรุงเทพใต้

และกลุ่มโซนกรุงเทพกลาง) จ านวน 

19 เขต ส่งผลงานเข้าประกวด เขต

ละ 1 โครงงาน รวม 19 โครงงาน    

3. นักเรียน นักศึกษา กศน. และ

ประชาชนท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า   

1,000 คน เข้ารับชม การประกวด

และการจัดแสดงผลงาน

                    -               100,700                     -               159,300             260,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

ศว.

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 123



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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

69 โครงการวิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ีสู่ชุมชน วิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ีสู่ชุมชน 1) นักเรียน นักศึกษา ท้ังในระบบ

และนอกระบบโรงเรียน และ

ประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ี กศน. เขต/

แขวง จ านวน 5,000 คน 

2) สามารถจัดกจิกรรมได้ไม่น้อยกว่า

 3 คร้ัง

                    -                 60,000               60,000               30,000             150,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

ศว.

70 โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1. บรรยายวิชาการในสาระท่ีเกีย่วข้องกบั

กจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีจากวิทยากร  

2. แบง่กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

น าเสนอผลงานวิชาการ

1. บคุลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษาภูมิภาค 19 แหง่ ๆ ละ 3 

คนรวม 57 คน

2. บคุลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษาส่วนกลาง จ านวน 3 คน    

3. บคุลากรผู้ปฏิบติังาน 10 คน รวม

ท้ังส้ิน 70 คน

                    -               100,000             100,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

71 มหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. 

(ONIE Science Project Festival)

 1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด

งานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ของ

นักศึกษา กศน. (ONIE Science Project

 Festival)     

2. ติดต่อประสานงานผู้เกีย่วข้อง/

ประชาสัมพนัธ์โครงการ/เตรียมกจิกรรม  

3. ด าเนินการจัดงานมหกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE 

Science Project Festival)  

4. ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผลการ

ด าเนินโครงการ

1. นักศึกษา กศน. โครงงาน

วิทยาศาสตร์จ านวน 54 ทีม

รวม 162 คน                           

2. นักศึกษา กศน. โครงงานสะเต็ม

ศึกษาสู่อาชีพฯ จ านวน 12 ทีม รวม

 36 คน    

3. นักศึกษา กศน. ท่ีร่วมกจิกรรม

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science

 Show) จ านวน 8 ทีม รวม 24 คน   

4. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกจิกรรม

วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยงาน

5. นักศึกษา กศน. และประชาชน

ท่ัวไป จ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน

              86,200             893,800                     -               980,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

ศว.

        497,500      1,197,500         797,500         265,500      2,758,000

72 โครงการการเรียนรู้บรูณาการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 1. อบรมใหค้วามรู้บรูณาการวิทยาศาสตร์

สู่ชุมชนเพื่อการพฒันาอาชีพ 

2. จัดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บรูณาการภูมิปญัญาท้องถิน่ 

3. จัดกจิกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน 3.1 

ร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่าย 3.2 

วิทยาศาสตร์สัญจรสู่ชุมชน 

4. การสัมมนาหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย 

5. การพฒันาส่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่

ชุมชน

ครู กศน.และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 10,000 คน หน่วยงาน/ภาคี

เครือข่าย จ านวน 100 คน

              50,000             300,000             200,000               58,000             608,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

ศว.รังสิต

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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

73 โครงการการพฒันาบคุลากรผู้จัดกจิกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

1. ประสานงานกบัหน่วยงานและงานท่ี

เกีย่วข้อง 

2. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพื่อ

เชิญวิทยากรในการอบรมและก าหนด

ตารางการอบรม 

3. ประชุมเพื่อพฒันาหลักสูตรการอบรม 

4. วางแผนการด าเนินงานโครงการอบรม 

5. ด าเนินการจัดอบรมตามแผนท่ีก าหนด 

6. สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน

ครู กศน. และเจ้าหน้าท่ีของศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ านวน 

100 คน

                    -               200,000             200,000                     -               400,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

ศว.รังสิต

74 โครงการการประเมินและพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

1. ประชุมเพื่อทบทวนและสร้างความ

เข้าใจเกีย่วกบัระบบการประกนัคุณภาพ

การจัดการศึกษา 

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพื่อการ

พฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4. วิเคราะห ์สรุปและจัดท ารายงานผล

การจัดการศึกษา

ข้าราชการและบคุลากร 40 คน               50,000                     -                 50,000                     -               100,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

ศว.รังสิต

75 โครงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา 1. พฒันาส่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม

ศาสตร์พระราชาในรูปแบบสะเต็มศึกษา 

2. จัดกจิกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ตามศาสตร์พระราชา ในรูปแบบสะเต็ม

ศึกษา 

3. ประเมินสรุปผลการด าเนินงาน 

4. ประเมินสรุปผลการด าเนินงาน

นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

ท่ัวไป จ านวน 1,500 คน

            150,000             200,000               50,000                     -               400,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

76 โครงการประสานแผนและพฒันาคุณภาพการจัด

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ของ

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1. ประชุมปฏิบติัการก าหนดกรอบ

แนวทางพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา

และการประสานงาน/รายงานผลการ

ปฏิบติังาน 

2. พฒันาศักยภาพบคุลากรกลุ่มศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

3. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

ครูและบคุลากรของศว.รังสิตและ

เครือข่าย บคุลากรหน่วยงานภาคี

เครือข่าย จ านวน 45 คน

              27,500             117,500               27,500               27,500             200,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

ศว.รังสิต

77 โครงการสนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์ 1. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

2. วางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

3. จัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแผนท่ี

ก าหนด 

4. สรุปและจัดท ารายงานผลการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้

ผู้รับบริการ จ านวน 1,000 คน                     -               100,000                     -                       -               100,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

ศว.รังสิต

78 โครงการเสริมสร้างและพฒันาองค์ความรู้ ด้านดารา

ศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ

1. พฒันารูปแบบกจิกรรมวิทยาศาสตร์

และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์

เทคโนโลยีอวกาศ 

2. ออกแบบและพฒันาส่ือด้านดารา

ศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ 

3. การจัดกจิกรรมวิทยาศาสตร์ด้าน

เทคโนโลยีอวกาศ - เผยแพร่ 

4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน

ครู นักศึกษา กศน.และประชาชน

ท่ัวไป จ านวน 1,000 คน

              70,000               80,000             120,000               30,000             300,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

79 โครงการพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม โดยใช้รูปแบบ 

STEM Education

1. พฒันาระบบการใหบ้ริการการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ผ่านส่ือออนไลน์

2. พฒันาส่ือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3. จัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

1. ครูและบคุลากรของศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตและ

เครือข่าย

2. บคุลากรหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

3. ครูและบคุลากรของศูนย์

วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตและ

เครือข่าย

4. บคุลากรหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

5. กลุ่มผู้รับบริการ

            100,000             100,000             100,000             100,000             400,000 3 ศว.รังสิต

80 โครงการพฒันาภาพลักษณะศูนย์วิทยาศาสตร์

เพื่อการศึกษารังสิต

1. ประชุมเพื่อพฒันารูปแบบการ

ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

2. จัดท าส่ือ/กจิกรรมประชาสัมพนัธ์

กจิกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ

การศึกษารังสิตในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

3. สรุปผลการด าเนินงาน

ผู้บริหาร ข้าราชการ บคุลากรของ

หน่วยงานเครือข่าย จ านวน 12 คร้ัง

 100,000 คน

              50,000             100,000               50,000               50,000             250,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

        649,000         633,500         699,000         226,500      2,208,000

81 โครงการส่งเสริมและพฒันาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

กศน. ออนไลน์

1. จัดประชุมเครือข่ายและพฒันารายวิชา

เลือกเสรีล Thai MOOC 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบติัการวางแผนการ

จัดท าคู่มือบริหารจัดการความรู้ TKP 

3. ประชุมสัมมนาติดตามและสรุปผลการ

ด าเนินงานการจัดการศึกษา กศน.ออนไลน์

4. จัดอบรมเชิงปฏิบติัขยายผลในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ กศน.ออนไลน์ ใน

พื้นท่ีจังหวัดน้ าร่อง (สตูล,ปตัตานี,ระยอง

,ศรีสะเกษ,เชียงใหม่,กาญจนบรีุ 

5. ประชุมสัมมนาสรุปผลการขยายผล 6 

จังหวัดน าร่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

กศน.ออนไลน์ 

6. ประชุมจัดท ากรอบโครงสร้างคู่มือการ

จัดการเรียนรู้ออนไลน์ DEO

1. จัดประชุมเครือข่ายและพฒันา

รายวิชาเลือกเสรีโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล Thai MOOC จ านวน 1 คร้ัง 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบติัการวาง

แผนการจัดท าคู่มือบริหาร เพื่อ

จัดท าคู่มือการบริหารจัดการความรู้ 

โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล TKP รวมท้ัง

วางแผนการอบรมกบั 6 จังหวัดน า

ร่อง จ านวน 1 คร้ัง 

3. ประชุมสัมมนาติดตามและ

สรุปผลการด าเนินงาน จ านวน 1 คร้ัง

            216,500             216,500             216,500             216,500             866,000 4 สทก.

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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

82 โครงการพฒันาระบบการจัดการศึกษาทางไกล

ด้วยระบบออนไลน์

1. ประชุมปฏิบติัการจัดท าหลักสูตรฯภาค

เรียนละ 1 คร้ัง จ านวน 2 ภาคเรียน

(2/2561, 1/2562) 

2. ประชุมพฒันาบคุลากร ด้านการจัด

การศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พทุธศักราช 2551 ด้วยระบบออนไลน์ 

3. ประชุมจัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์/ระเบยีบ

 /แนวปฏิบติั ในการจัดการศึกษาหลักสูตร

 นอกระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พทุธศักราช 2551 ด้วยระบบออนไลน์

1. พฒันาหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

พทุธศักราช 2551 ด้วยระบบ

ออนไลน์ จ านวน 16 รายวิชา 

2. คู่มือหลักเกณฑ์/ระเบยีบ/แนว

ปฏิบติัหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษา ขัน้พื้นฐาน 

พทุธศักราช 2551 ด้วยระบบ

ออนไลน์

3. พฒันาบคุลากรของ

สถาบนัการศึกษาทางไกล เพื่อสร้าง

ความเข้าใจในการจัดการศึกษา

ทางไกล ด้วยระบบออนไลน์ จ านวน

 39 คน

                    -               287,000             300,000                     -               587,000 4 สทก.

83 โครงการจัดและพฒันาการศึกษาทางไกล ประเภท

การศึกษาต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 

ส าหรับประชาชน ปงีบประมาณ 2562

1. พฒันา/ปรับปรุง หลักสูตร ส่ือ และ

กระบวนการเรียนการสอน/การเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผล 

2. ส ารวจ วิจัย ติดตามและประเมินผล 

3. บริหารจัดการ บริหารหลักสูตร 

- การเรียนการสอนและประชาสัมพนัธ์ 

4. อบรมประชาชน

1. พฒันา/ปรับปรุงหลักสูตรส่ือการ

เรียนการอน/การเรียนรู้ 2 - 4 

หลักสูตร การวัดผลประเมินผล 

2. ส ารวจ วิจัย ติดตามและ

ประเมินผล 1- 2 เร่ือง/หลักสูตร 

3. บริหารหลักสูตร การเรียนการ

สอนและการประชาสัมพนัธ์ 4 – 6 

หลักสูตร 

4. ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 600 คน

            222,500               90,000             137,500                     -               450,000 4 สทก.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

84 โครงการพฒันาแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล

ส าหรับผู้เรียนท่ีอยู่ในวัยการศึกษาภาคบงัคับของ

สถาบนัการศึกษาทางไกล

1. จัดท าโครงการ 

2. ประสาน/หารือกบัภาคีเครือข่ายและ

ผู้เกีย่วข้อง 

3. เตรียมการ : จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ 

อปุกรณ์ และเอกสารการประชุม 

4. ด าเนินงานตามโครงการฯ - จัดประชุม

ฯ คร้ังท่ี 1 - จัดประชุมฯ คร้ังท่ี 2 

5. ประชาสัมพนัธ์ และน าเสนอแนว

ทางการจัดการศึกษาฯ 

6. สรุป และรายงานผลการด าเนินงานฯ

1. จัดประชุม 2 คร้ัง

2. ได้แนวทางการจัดการศึกษา

ส าหรับผู้เรียนท่ีอยู่ในวัยการศึกษา

ภาคบงัคับของสถาบนัการศึกษา

ทางไกล 3. ได้กรอบ/แนวทางการ

ท ากจิกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต 

(กพช.) ส าหรับผู้เรียนท่ีอยู่ในวัย

การศึกษาภาคบงัคับของสถา

            200,000                     -                       -                       -               200,000 4 สทก.

85 โครงการพฒันาประสิทธิภาพบคุลากรของ

สถาบนัการศึกษาทางไกล

1. ประสานหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนท่ีจัด

อบรมในหวัข้อท่ีเกีย่วข้องและเปน็

ประโยชน์ต่อบคุลากรของ

สถาบนัการศึกษาทางไกล 

2. แจ้งบคุลากรของสถาบนัการศึกษา

ทางไกลในหวัข้อการท่ีอบรม และ

สอบถามความสนใจและประสาน

หน่วยงานท่ีจัดเพื่อส่งบคุลากรเข้ารับการ

พฒันา

ข้าราชการและพนักงานราชการ

เข้ารับการอบรมพฒันา จ านวน 21 

คน

              10,000               40,000               45,000               10,000             105,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

สทก.

        900,000         900,000         900,000         900,000      3,600,000

86 โครงการ “หอ้งสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด” 

ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกมุารี ปงีบประมาณ 2562

1. จัดท าอบีุ๊ครายงาน “โครงการหอ้งสมุด

เคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด ฯ

2. การนิเทศติดตามงานในพื้นท่ี 

3. ด าเนินงานหอ้งสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับ

ชาวตลาดและการมอบโล่ เกยีริติบตัรเชิด

ชูเกยีรติ

ส านักงาน กศน. ส านักงาน กศน. 

ภาคส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแหง่

              50,750               50,750               50,750               50,750             203,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

สพร.

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

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

87 โครงการพฒันาระบบเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้

สู่ Thailand 4.0

1. ประกวดคัดเลือกเว็บไซต์หอ้งสมุดฯ 

ภายใต้ระบบเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ 

2. ประชุมปฏิบติัการเพื่อพฒันาระบบ 

เช่ือมโยงแหล่ง การเรียนรู้ 

3. ติดตามใหค้ าแนะน าการใช้งานระบบ

เช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ 

4. สรุป/รายงานผล

เว็บไซต์หอ้งสมุดฯ 925 แหง่ 

บรรณารักษ์

              73,120               73,120               73,120               73,120             292,480 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

สพร.

88 การวิจัยและพฒันากจิกรรมส่งเสริมการอา่นส าหรับ

ผู้รับบริการ กศน.

1. ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงาน

แนวทางการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการ

การส่งเสริมการอา่น 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ/

คณะท างานและอนุกรรมการ 

3. คณะกรรมการด าเนินการประสานงาน 

เกบ็รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการอา่นและ

แนวทางการใหบ้ริการการส่งเสริมการ

อา่นแต่ละพื้นท่ี 

4. ด าเนินการตามรูปแบบงานวิจัย/การ

พฒันาเคร่ืองมือวิจัย/การจัดเกบ็ข้อมูล 

5. จัดประชุมปฏิบติัการคณะกรรมการ

การด าเนินการแบง่กลุ่มวิเคราะหข์้อมูล 

สรุปผล อภิปรายผลละพื้นท่ี 

6. ประชุมสรุปผล/บรรณาธิการกจิ 

7. จัดท ารูปเล่มน าเสนอผลงาน เผยแพร่

หน่วยงาน/สถานศึกษาสังกดั

ส านักงาน กศน. ทุกแหง่

              50,000               50,000               50,000               50,000             200,000 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 6

สพร.
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 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ที่ ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส ยทุธศาสตร์

กศน.

หน่วยงาน

รับผิดชอบโครงการ

รวมงบประมาณ

(งบด าเนินงาน)

89 หอ้งสนมุดประชาชน "เฉลิมราชกมุารี" กบัการ

พฒันาการจัดการศึกษาตามอธัยาศ ย

1. ประชุมปฏิบติัการศึกษาสภาพการจัด

การศึกษาตามอธัยาศัย 

2. ติดตามการด าเนินงานโครงการจัดต้ัง

หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกมุารี” 

ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

บคุลากรหอ้งสมุดประชาชน 

“เฉลิมราชกมุารี” ทุกแหง่

            173,800             173,800             173,800             173,800             695,200 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

สพร.

90 โครงการสรร-สร้าง-สานสัมพนัธ์นักจัด 1. คัดเลือกนักจัดกจิกรรมส่งเสริมการอา่น

2. ประชุมเชิงปฏิบติัการพฒันานักจัด

กจิกรรมฯ 

3. นักจัด สัญจร สอนการอา่น 

4. สรุป / รายงานผล การด าเนินงาน

นักจัดกจิกรรมฯ และผู้เกีย่วข้อง             264,380             264,380             264,380             264,380           1,057,520 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

สพร.

91 โครงการเมืองนักอา่น ปงีบประมาณ 2562 1. ส่งเสริม สนับสนุน จัดใหมี้กจิกรรม

ส่งเสริมการอา่นหลากหลายรูปแบบ อาทิ

เช่น การประกวดแข่งขันยอดนักอา่นและ

ยอดนักเขียนประจ าจังหวัด ประกวด

นวัตกรรมส่งเสริมการอา่น ประกวดเมือง

นักอา่น 

2. กจิกรรมการจัดงานพธีิรับถ้วยรางวัล

พระราชทานและมอบโล่รางวัลนวัตกรรม

ดีเด่นยอดเย่ียม 

3. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

4. การจัดพมิพเ์อกสารการถอดองค์ความรู้

1. มีจ านวนภาคีเครือข่ายร่วม

สนับสนุนการอา่นท่ัวประเทศ ไม่

น้อยกว่า 200 เครือข่าย 

2. ประชาชนได้เข้าร่วมกจิกรรม

ส่งเสริมการอา่นในลักษณะเชิงรุก

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

3. มีนวัตกรรมส่งเสริมการอา่นไม่

น้อยกว่า 80 ผลงาน เชิงคุณภาพ 

กลุ่มเปา้หมายท่ีเข้าร่วมโครงการมี

พฤติกรรม และใช้เวลาในการอา่น

หนังสือเพิ่มขึน้ เฉล่ียวันละ 1 ช่ัวโมง

 30 นาที

            287,950             287,950             287,950             287,950           1,151,800 ภารกจิต่อเน่ือง

 ด้านท่ี 1

สพร.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน.  | 133
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1 กำรศึกษำพ้ืนฐำน
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1.1 ผู้ไม่รู้หนังสือ 73,454       คน  39,482,400       60,245          196            558            5,205         7,250         69,254       1,762        2,186        252         31,534      15,624,629     8,169        4,918,744       29,800      16,111,609     3,951        2,827,418       
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1.2 ประถมศึกษำ 28,942       คน 37,290,193          28,902        3               37                 28,832       75            35              27,829      18,601,397       27,921      18,688,797      

1.3 มัธยมศึกษำตอนตน้ 209,440     คน 306,457,165        209,212      34             194                209,320     90            30              201,122     153,327,143     200,939     153,130,023    

1.4 มัธยมศึกษำตอนปลำย 299,685     คน 440,833,707        299,197      68             420                299,685     -           -             287,615     220,416,854     287,253     220,416,854    

1.5 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 4,193        คน 21,084,811          4,193         -            -                4,193        -           -             4,154        10,542,406       4,150        10,542,406      

รวม 542,260    คน 805,665,876      541,504     105          651              542,030    165         65             520,720    402,887,798    520,263    402,778,078   

* 1.6 กำรศึกษำส ำหรบัผู้พิกำร (ค่ำจ้ำงคร)ู 410           คน 78,506,000                      410          39,253,000       410          39,253,000      

* 1.7 กำรศึกษำส ำหรบัเดก็เรร่อ่น (ค่ำจ้ำงคร)ู 14            คน 2,520,000                       14            1,260,000         14            1,260,000        

รวมทัง้หมด (ไม่รวมจ ำนวนคร)ู 542,260    คน 886,691,876                  520,720    443,400,798    520,263    443,291,078   

2 กำรศึกษำต่อเน่ือง
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2.1 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะชวีิต

  กจิกรรมพัฒนำทักษะชีวิต 376,669     คน  41,760,150          90,191        5,935         280,543       376,669     -           -           -          87,646      9,596,310       102,441     11,485,684     129,190     14,367,468     57,392      6,310,688       

2.2 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสังคมและชมุชน  

  กจิกรรมพัฒนำสังคมและชุมชน 273,251     คน  103,678,200        34,478        4,202         234,571       273,251     -           -           -          63,305      23,904,435     74,737      28,501,998     93,422      35,614,018     41,787      15,657,749     

2.3 กำรเรียนรูห้ลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

  กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงฯ 142,568     คน  54,486,400          14,760        2,325         125,483       142,568     -           -           -          31,938      11,925,020     39,628      15,409,846     50,457      19,411,607     20,545      7,739,927       

2.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือชุมชนในเขตภูเขำ (ศศช.)

  โครงกำรจดักำรศึกษำเพือ่ชุมชนในเขตภูเขำ 42,305       คน  21,954,400          6,608         4,660         31,037         42,305       -           -           -          9,104        4,752,650       12,025      6,213,150       13,578      6,989,150       7,598        3,999,450       

3 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
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3.1 โครงกำรจัดสรำ้งแหล่งเรยีนรูช้มุชนในต ำบล 5,705        แห่ง  22,114,543           5,705               5,705      5,686        5,931,636       5,307        4,793,545       5,600        6,676,522       5,307        4,712,840       

     (จัดซ้ือหนังสือพมิพ/์ส่ือ ส ำหรับ กศน.ต ำบล)
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3.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน

  (1) หอ้งสมุดประชำชน 4,061,047   คน    266,426      56,141        874,481      366,233       1,645,923   851,843      1,853,682   1,353,683   853,682      1,024,502   1,010,713   1,082,013   943,819     

  (2) บำ้นหนงัสือชุมชน 2,392,948   คน      1,955,909   437,039         917,649     877,650     597,649     -             579,901      615,723      661,456      535,868     

  (3) หนว่ยบริกำรเคล่ือนที ่(รถโมบำย) 747,119     คน    77,511        1,800         368,335      68,304         78,623        152,546      289,040     319,040     139,039     -             191,671      183,009      223,824      148,615     

  (4) อำสำสมัครส่งเสริมกำรอ่ำน 197,011     คน     8,032         36,867        37,824          114,288      78,400       96,005       22,606       -             51,208       48,635       54,521       42,647      

  (5) หอ้งสมุดเคล่ือนทีส่ ำหรับชำวตลำด 449,110     คน       89,769          359,341      175,984     198,275     74,851       -             105,799      116,650      124,406      102,255     

ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพฯ

รวม 7,847,235 คน    343,937     65,973      3,235,592  999,169      1,724,546  1,478,018  3,314,755 2,844,653 1,687,827 -         1,953,081  1,974,730  2,146,220  1,773,204 

ตำรำงสรุปเปำ้หมำยกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใชจ้่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปงีบประมำณ พ .ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน.

ที่ โครงกำร/กิจกรรม/งำน เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

วิธกีำร

จัดกำรศึกษำ/กำรเรยีนรู้

(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย

แผนกำรจัดบรกิำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4

แผน แผน แผน แผน
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม/งำน เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

วิธกีำร

จัดกำรศึกษำ/กำรเรยีนรู้

(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย

แผนกำรจัดบรกิำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4

แผน แผน แผน แผน

3.3 วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ (ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ)

  (1) กิจกรรมเรียนรู้ผ่ำนนทิรรศกำร 1,221,900   คน  5,788,000        832,840           389,060      7,300        680,500     534,100     -         -         314,331     1,288,200       324,293     1,459,600       296,399     1,682,300       286,877     1,357,900       

  (2) กิจกรรมค่ำยวทิยำศำสตร์ 86,425       คน  4,724,000         65,145            21,280        6,425        58,000       22,000       -         -         17,554      1,022,100       24,117      1,199,800       21,396      1,387,400       23,358      1,114,700       

  (3) กิจกรรมกำรศึกษำ 864,115     คน  8,452,000          733,465         130,650      4,115        686,000     174,000     -         -         212,050     1,650,000       191,249     2,126,000       164,674     2,176,000       296,142     2,500,000       

  (4) ทอ้งฟำ้จ ำลอง 355,000     คน  580,000              355,000        -            3,500        195,200     156,300     -         -         88,750      145,000         88,750      145,000         78,750      145,000         98,750      145,000         

  (5) พพิธิภณัฑ์สัตวน์้ ำ 194,000     คน  760,000               24,000         170,000      4,950        100,555     88,495       -         -         48,500      190,000         48,500      190,000         48,500      190,000         48,500      190,000         

  (6) บริกำรวชิำกำร 687,320     คน  3,700,800             541,420      145,900      5,320        498,200     183,800     -         -         176,879     1,054,500       189,956     1,017,100       165,986     891,300         154,499     737,900         

รวม 3,408,760 คน  24,004,800     832,840     65,145      733,465     355,000     24,000      541,420     856,890     31,610     2,218,455 1,158,695 -        -        858,064    5,349,800     866,865    6,137,500     775,705    6,472,000     908,126    6,045,500     

4 โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
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4.1 ศูนยฝึ์กอำชีพ “ศูนยว์งเดอืน -          คน  -                    -            -              -           -           -           -          -           -                -           -                -           -                -           -                

     อำคมสุรทัณฑ์” จังหวัดอุทัยธำนี

4.2 โครงกำรสรำ้งป่ำ สรำ้งรำยได้ 4,235        คน  350,000                1,032         3,203         995           1,080        1,080        1,080       412          -                1,596        100,000         1,832        250,000         395          -                

4.3 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง 16,914       คน   2,719,000          1,200         140            15,574         1,014        5,300        5,300        5,300       3,950        662,000         4,522        702,500         4,561        731,000         3,881        623,500         

     เพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนทีป่ลูกฝ่ินอยำ่งยัง่ยนื

4.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเดก็และเยำวชนในถ่ิน 801           แห่ง   31,769,500         514            9               278             51            250           250           250         216          9,277,250       190          6,607,500       206          9,277,250       189          6,607,500       

    ทุรกันดำร เพ่ือสนองงำนตำมพระรำชด ำรฯิ

4.5 โครงกำรทุนกำรศึกษำเดก็สภำวะ 6,415        คน 33,146,000                6,415         415           2,000        2,000        2,000       2,114        10,888,000     506          2,692,500       3,385        17,355,500     410          2,210,000       

     ยำกล ำบำกในเขตพ้ืนทีสู่งภำคเหนือ

5 งำนพัฒนำวิชำกำร (สถำบัน กศน.ภำค)

5.1 พัฒนำหลักสูตร 22            หลักสูตร  999,670          -                -            19             -            -            -            -            3               22            -           -           -         -         -           23,880           18            705,790         1              185,000         3              85,000           

5.2 พัฒนำสื่อ 74            เร่ือง  1,513,000       -                -            74             -            -            -            -            -            74            -           -           -         -         4              126,580         2              621,420         27            620,000         41            145,000         

5.3 พัฒนำบุคลำกร 4,663        คน  11,168,439      -                1,470         1,171         -            -            -            -            2,022         4,663        -           -           -         -         50            111,640         1,015        1,943,290       1,111        6,122,569       2,487        2,990,940       

5.4 งำนวิจัย 5              เร่ือง  1,291,030       -                -            -            -            -            5               -            -            5              -           -           -         -         -           61,030           2              314,000         -           557,000         3              359,000         
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5.5 งำนจัดกำรศึกษำ

  (1) กำรศึกษำต่อเน่ือง 1,358        คน  1,640,300       -                500            -            50             300            -            308            200            182           202           150           824        -         15            105,300         240          545,000         450          555,000         653          435,000         

  (2) กำรศึกษำตำมอธัยำศัย 12,445       คน  2,090,000       -                800            5,045         -            4,100         -            -            2,500         1,500        3,000        2,700        5,245      -         90            45,000           5,750        451,100         1,000        1,198,000       5,605        395,900         

รวม 13,803     คน  3,730,300      -              1,300        5,045        50            4,400        -           308          2,700        1,682       3,202       2,850       6,069     -        105         150,300        5,990       996,100        1,450       1,753,000     6,258       830,900        

6 โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญตำมแผนงำน (พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี)
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6.1 แผนงำนพ้ืนฐำนดำ้นกำรพัฒนำและเสรมิสรำ้งศักยภำพคน (กำรศึกษำนอกระบบ)

  (1) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ือ บริกำร และกำร 8,817        คน 17,100,890                8,817          8,817           2,121        2,341,160       578          1,519,590       4,710        10,151,020     1,408        3,089,120       

ช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ ส ำหรับคนพกิำร
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม/งำน เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

วิธกีำร

จัดกำรศึกษำ/กำรเรยีนรู้

(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย

แผนกำรจัดบรกิำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4

แผน แผน แผน แผน

  (2) โครงกำรสนับสนุนเส้ือผ้ำและอุปกรณ์ 6,723        คน 4,431,065                 6,723         6,723        -           -           -          282          178,650         3,010        2,008,375       3,431        2,244,040       -           -                

กำรเรียนส ำหรับเด็ก และเยำวชนฯ

  (3) โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ด้ำนกำร 430           คน   1,300,000            430             430           -           -           -          50            100,000         100          200,000         230          100,000         50            900,000         

พฒันำ ส่งเสริม และเผยแพร่เกษตรธรรมชำติ

6.2 แผนงำนพ้ืนฐำนดำ้นควำมมั่นคง (โครงกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้)

  (1) โครงกำรพฒันำบคุลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพ 756           คน   1,713,400            756             756           -           -           -          310          485,100         349          796,050         97            432,250         -           -                

กำรปฏบิติังำนในจงัหวดัชำยแดนใต้

  (2) โครงกำรติดตำมและประสำนแผน -           คน   -                     -             -           -           -           -          -           -                -           -                -           -                -           -                

กำรประเมินผลกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ฯ
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6.3 แผนงำนยทุธศำสตรพั์ฒนกำรศึกษำเพ่ือควำมยิง่ยนื

  (1) โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน

      - 1 อ ำเภอ 1 อำชีพ (รำยอ ำเภอ) 71,284       คน   60,920,300         34,715        36,569          71,284       -           -           -          14,200      11,939,000     21,158      18,300,650     25,681      21,706,800     10,245      8,973,850       

      - กลุ่มสนใจ (ไม่เกนิ 30 ชม.) 269,896     คน   176,615,040       269,896         269,896     -           -           -          54,350      35,112,838     81,369      53,730,520     92,678      59,789,410     41,499      27,982,272     

      - ช้ันเรียนวิชำชีพ (31 ชม.ขั้นไป) 230,979     คน   197,975,000        230,979        230,979     -           -           -          46,728      39,027,400     69,236      60,336,862     78,474      66,814,462     36,541      31,796,276     

 (2) โครงกำรพัฒนำทักษะครู กศน. ต้นแบบ 1,607        คน   8,327,500            1,482         125            1,607        -           -           -          670          2,280,500       577          3,457,000       321          2,486,000       39            104,000         

กำรสอนภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำร

รวม 573,766 คน   443,837,840      304,611     267,548     1,482        125          573,766    -          -          -         115,948    88,359,738    172,340    135,825,032  197,154    150,796,672  88,324     68,856,398    

6.4 แผนงำนบูรณำกำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรยีนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทัว่ถึง

โครงกำรภำษำองักฤษเพือ่กำรส่ือสำรด้ำนอำชีพ 78,730       คน   74,228,883           74,669        4,061         78,730       -           -           -          15,861      13,730,214     31,125      29,831,270     25,430      25,101,790     6,314        5,565,609       

6.5 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงกำรควำมร่วมมือกำรผลิตผู้ดูแลผู้สูงอำยุ

ระหว่ำง ศธ. และ สธ.

     - หลักสูตร 70 ช่ัวโมง 5,040        คน   6,042,040            5,040          5,040        -           -           -          885          869,655         2,255        2,806,715       1,815        2,271,805       85            93,865           

     - หลักสูตร 420 ช่ัวโมง 640           คน   3,962,100            640             640           -           -           -          190          951,750         300          1,953,150       140          1,021,950       10            35,250           

รวม 5,680       คน   10,004,140         5,680         5,680       -          -          -        -        1,075       1,821,405     2,555       4,759,865     1,955       3,293,755     95           129,115        

6.6 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

  (1) โครงกำรจดักำรศึกษำตลอดชีวิต 4,700        คน   7,183,800          400            4,275         -            25             4,700        -           -           -          737          1,130,940       3,338        5,098,060       375          572,880         250          381,920         

ในสถำบันศึกษำปอเนำะ

  (2) โครงกำรฝึกอำชีพจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ 160           คน   3,300,000          -            160            -             160           -           -           -          -           -                80            705,550         80            2,594,450       -           -                

ตำมแนวทำงโรงเรียนพระดำบส

  (3) โครงกำรส่งเสริมภำษำเพือ่กำรเรียนรู้และ 15,890       คน   7,945,000          -            8,775         7,115         -            15,890       -           -           -          3,138        1,568,750       4,806        2,403,750       5,739        2,869,375       2,207        1,103,125       

ส่ือสำร

  (4) โครงกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง 833           คน   5,811,100          -            -            833            -            833           -           -           -          57            63,890           133          3,800,000       358          1,021,500       285          925,710         

สู่ประชำชนจงัหวัดชำยแดนใต้

  (5) โครงกำรกฬีำ กศน. สำนสัมพันธ์ชำยแดนใต้ 2,100        คน   1,651,200          -            -            -            2,100         2,100        -           -           -          500          368,823         600          488,123         1,000        794,254         -           -                

  (6) โครงกำรลูกเสือ กศน. ชำยแดนใต้ 1,714        คน   4,203,900          -            -            821            893            1,714        -           -           -          205          547,350         646          1,374,550       570          1,122,050       293          1,159,950       
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ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย

แผนกำรจัดบรกิำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4

แผน แผน แผน แผน

จ ำ
นว

น

หน
่วย

นับ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ

ำ่ย
อื่น

พบ
กล

ุ่ม

ทำ
งไ

กล

เท
ยีบ

ระ
ดบั

กลุ่
มส

นใ
จ 

(ไม
่เก

นิ 
30

 ช
ม.

)

ชั้น
เรีย

น

(3
1 

ชม
.ข

ั้นไ
ป)

ฝึก
อบ

รม

อื่น
ๆ

ปร
ะช

ำช
น

ทัว่
ไป

ดอ้
ยโ

อก
ำส

พล
ำด

โอ
กำ

ส

ขำ
ดโ

อก
ำส

อื่น
ๆ

  (7) โครงกำรมหกรรมวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 500           คน   360,000             -            -            -            500            500           -           -           -          -           -                -           -                300          240,000         200          120,000         

เพือ่ชีวิตและสังคมตำมพระอัจฉริยภำพ สู่วิถีกำรเรียนรู้

รวม 25,897     คน   30,455,000       400          13,210      8,769        3,518        25,897     -          -          -         4,637       3,679,753     9,603       13,870,033    8,422       9,214,509     3,235       3,690,705     

6.8 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล

กิจกรรม : สร้ำงเครือข่ำยดิจทิลัชุมชนระดับต ำบล 217,629     คน   84,019,553           198,506      19,123        217,629     -           -           -         -         33,992      12,092,072     65,185      27,059,324     99,244      38,492,020     19,208      6,376,137       

6.9 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร

โครงกำร Smart ONIE เพือ่สร้ำง Smart Farmer 76,362       คน   104,835,440         70,838        5,524         76,362       -           -           -          15,113      20,638,186     32,157      42,029,426     23,660      35,680,588     5,432        6,487,240       



 
 

 

การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
(  
 

 

 
 
1. การบริหารจัดการ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. ด าเนินการภายใต้ทิศทาง 
การบริหารประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 รวมทั้งนโยบาย 
และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ไว้ดังนี้ 
  1.1 ส านักงาน กศน. ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กั บบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการภายใต้ นโยบาย 
และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดประชุมชี้แจง
ผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด และจัดพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่ให้กับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด  
และเผยแพร่ผ่าน website ของส านักงาน กศน.  
  1.2 หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ภารกิจและผลผลิตที่รับผิดชอบ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
และน าแผนปฏิบัติการเสนอต่อส านักงาน กศน. 
  1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยในทุกระดับ โดยการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ของทุกหน่วยงานในสังกัด
อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4 พัฒนาระบบการประสานงานโดยจัดท า website ของส านักงาน กศน. ที่ www.nfe.go.th 
พร้อมทั้งจัดให้มีระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบโทรศัพท์มือถือและ E-mail รวมทั้งมอบหมาย 
ให้หน่วยศึกษานิเทศก์เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและผู้ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 

8 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. 

2. การติดตามและประเมินผล 
 ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
   1) การก ากับดูแลการด าเนินงานตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด าเนินการโดยส านักงาน กศน.จังหวัด และส่วนกลาง 
   2) การนิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน โดยส านักงาน กศน.จังหวัด และส่วนกลาง 
  2.2 ก าหนดช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
   1) การนิ เทศและติดตามผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. มอบหมายให้ 
หน่วยศึกษานิเทศก์ ด าเนินการนิเทศและติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม 
กศน. ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด และก าหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน/ไตรมาส/ภาคเรียน/ปี  
   2) การประเมินผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ก าหนดให้มีการประเมินผล 
การด าเนินงาน ทั้งในระหว่างการด าเนินงานและสิ้นสุดการด าเนินงาน  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยประจ าปี 
  2.3 การประเมินผลการด าเนินงาน 
   1) หน่วยงานและสถานศึกษา น าผลการประเมินไปใช้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานส าหรับปีงบประมาณต่อไป 
   2) ส านักงาน กศน. น าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง และน าไปขยายผล 
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 
และบูรณาการการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกัน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. 

3. การรายงานผลการด าเนินงาน 
 ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้รายงานผลการด าเนินงานภายใต้แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และสถิติ
สารสนเทศต่าง ๆ ตามระยะเวลา และแบบรายงานผลต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามประเภทของการจัดการศึกษา กิจกรรม และโครงการ
ส าคัญตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยให้หน่วยงานและสถานศึกษารายงานผล 
การด าเนินงานประจ าเดือนในภาพรวมไปยังส านักงาน กศน. ผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
(DMIS) 
  3.2 รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส โดยให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน. รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ของ ส านักงาน กศน. เป็นรายไตรมาส 
(4 ครั้งต่อปี) 
  3.3 รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301 และ สงป.302) และ
รายงานความพึงพอใจตามตัวชี้วัด โดยส านักงาน กศน.จังหวัด รวบรวมน าส่งทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน 



 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน/โครงการ) 
 

 หน่วยงาน                                          .     สถานศึกษา                                         .     ส านักงาน กศน. (จังหวัด/กทม.)                                          . 
 

สอดคล้องกับนโยบายส าคัญ ข้อที ่                  และนโยบายตามภารกิจ ข้อที ่                      .      งบประมาณ จ านวน                                          บาท 
   งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอื่น 
ชื่องาน/โครงการ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
     

 
   

วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก 
 

 

 

 
พื้นที่ด าเนินการ 

   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   
 ผู้รับผิดชอบ 
  - ชื่อ – นามสกุล                                                           .  
  - โทรศัพท ์                                                                . 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 
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1 กำรศึกษำพ้ืนฐำน
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1.1 ผู้ไมรู่้หนังสือ -        คน  -                -           -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             
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1.2 ประถมศึกษำ -        คน -                 -         -         -             -           -               -           -              

1.3 มธัยมศึกษำตอนต้น -        คน -                 -         -         -             -           -               -           -              

1.4 มธัยมศึกษำตอนปลำย -        คน -                 -         -         -             -           -               -           -              

1.5 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) -        คน -                 -         -         -             -           -               -           -              

รวม -        คน -                 -        -        -            -          -               -          -              

* 1.6 กำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร (ค่ำจ้ำงครู) คน          -           -               -           -              

* 1.7 กำรศึกษำส ำหรับเด็กเร่ร่อน (ค่ำจ้ำงครู) คน          -           -               -           -              

รวมทัง้หมด (ไมร่วมจ ำนวนครู) -        คน -                        -          -               -          -              

2 กำรศึกษำต่อเน่ือง

จ ำ
นว

น

หน่
วย

นับ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

พบ
กล

ุม่

ทำ
งไ

กล

เท
ียบ

ระ
ดับ

กลุ่
มส

นใ
จ 

(ไม่
เก

นิ 
30

 ช
ม.

)

ชั้น
เรีย

น

(31
 ช

ม.
ขั้น

ไป
)

ฝึก
อบ

รม

อืน่
ๆ

2.1 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทกัษะชีวิต

  กจิกรรมพัฒนำทักษะชีวิต -        คน  -                   -         -         -          -           -             -           -             -           -             -           -             

2.2 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสังคมและชุมชน  

  กจิกรรมพัฒนำสังคมและชุมชน -        คน  -                   -         -         -          -           -             -           -             -           -             -           -             

2.3 กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

  กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียงฯ -        คน  -                   -         -         -          -           -             -           -             -           -             -           -             

2.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือชุมชนในเขตภูเขำ (ศศช.)

  โครงกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ชุมชนในเขตภูเขำ -        คน  -                   -         -         -          -           -             -           -             -           -             -           -             

ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 ของส ำนักงำน กศน.

ที่ โครงกำร/กิจกรรม/งำน เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

วิธีกำร

จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้

(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

แผน แผน แผน แผน

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4

กศน-กผ-03
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม/งำน เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

วิธีกำร

จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้

(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

แผน แผน แผน แผน

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4

3 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
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3.1 โครงกำรจัดสร้ำงแหลง่เรียนรู้ชุมชนในต ำบล -        แหง่  -                    -           -           -             -           -             -           -             -           -             

     (จดัซ้ือหนังสือพมิพ์/ส่ือ ส ำหรับ กศน.ต ำบล)
จ ำ

นว
น

หน่
วย

นับ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ

่ำย
อื่น

นิท
รร

ศก
ำร

กจิ
กร

รม

ค่ำ
ย

กจิ
กร

รม

กำ
รศึ

กษ
ำ

ท้อ
งฟ

้ำจ
 ำล

อง

พิพ
ิธภั

ณฑ์

สัต
ว์น้

 ำ

บริ
กำ

ร

วิช
ำก

ำร

อืน่
ๆ

3.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน

  (1) หอ้งสมุดประชำชน -        คน    -         -         -         -          -         -         -            -            -            -           

  (2) บ้ำนหนังสือชุมชน -        คน      -         -            -            -            -            -           

  (3) หน่วยบริกำรเคล่ือนท่ี (รถโมบำย) -        คน    -         -         -         -          -         -         -            -            -            -           

  (4) อำสำสมัครส่งเสริมกำรอ่ำน -        คน     -         -         -           -         -            -            -            -           

  (5) หอ้งสมุดเคล่ือนท่ีส ำหรับชำวตลำด -        คน       -           -         -            -            -            -           

ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพฯ

รวม -        คน    -        -        -        -         -        -        -           -           -           -          

3.3 วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ (ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ)

  (1) กิจกรรมเรียนรู้ผ่ำนนิทรรศกำร -        คน  -                -              -         -           -             -           -             -           -             -           -             

  (2) กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ -        คน  -                 -             -         -           -             -           -             -           -             -           -             

  (3) กิจกรรมกำรศึกษำ -        คน  -                  -            -         -           -             -           -             -           -             -           -             

  (4) ท้องฟำ้จ ำลอง -        คน  -                   -           -         -           -             -           -             -           -             -           -             

  (5) พพิธิภัณฑ์สัตว์น้ ำ -        คน  -                    -          -         -           -             -           -             -           -             -           -             

  (6) บริกำรวิชำกำร -        คน  -                     -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

รวม -        คน  -                -        -        -        -        -        -        -        -          -             -          -             -          -             -          -             

4 โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
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4.1 ศูนยฝึ์กอำชีพ “ศูนยว์งเดือน -        คน  -                   -         -           -           -             -           -             -           -             -           -             

     อำคมสุรทัณฑ์” จังหวัดอุทัยธำนี

4.2 โครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้ -        คน  -                     -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม/งำน เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

วิธีกำร

จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้

(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

แผน แผน แผน แผน

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4

4.3 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง -        คน   -                  -         -         -          -           -             -           -             -           -             -           -             

     เพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนทีป่ลูกฝ่ินอยำ่งยัง่ยนื

4.4 โครงกำรจดักำรศึกษำเด็กและเยำวชนในถ่ิน -        แหง่   -                  -         -         -          -           -             -           -             -           -             -           -             

    ทุรกันดำร เพ่ือสนองงำนตำมพระรำชด ำริฯ

4.5 โครงกำรทุนกำรศึกษำเด็กสภำวะ -        คน -                       -         -           -             -           -             -           -             -           -             

     ยำกล ำบำกในเขตพ้ืนทีสู่งภำคเหนือ

5 งำนพัฒนำวิชำกำร (สถำบัน กศน.ภำค)
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5.1 พัฒนำหลักสูตร -        หลักสูตร  -               -               -         -         -         -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

5.2 พัฒนำสื่อ -        เร่ือง  -               -               -         -         -         -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

5.3 พัฒนำบุคลำกร -        คน  -               -               -         -         -         -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

5.4 งำนวิจัย -        เร่ือง  -               -               -         -         -         -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

5.5 งำนจัดกำรศึกษำ

  (1) กำรศึกษำต่อเน่ือง -        คน  -               -               -         -         -         -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

  (2) กำรศึกษำตำมอัธยำศัย -        คน  -               -               -         -         -         -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

รวม -        คน  -               -               -        -        -        -        -        -        -        -          -             -          -             -          -             -          -             

6 โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญตำมแผนงำน (พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี)
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6.1 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (กำรศึกษำนอกระบบ)

  (1) ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ส่ือ บริกำร และกำร -        คน -                       -         -           -             -           -             -           -             -           -             

ช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ ส ำหรับคนพิกำร

  (2) โครงกำรสนับสนุนเส้ือผ้ำและอปุกรณ์ -        คน -                       -         -           -             -           -             -           -             -           -             

กำรเรียนส ำหรับเด็ก และเยำวชนฯ

  (3) โครงกำรควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศ ด้ำนกำร -        คน   -                    -          -           -             -           -             -           -             -           -             

พัฒนำ ส่งเสริม และเผยแพร่เกษตรธรรมชำติ
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม/งำน เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

วิธีกำร

จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้

(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

แผน แผน แผน แผน

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4

6.2 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนควำมมัน่คง (โครงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้)

  (1) โครงกำรพัฒนำบคุลำกรเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพ -        คน   -                    -          -           -             -           -             -           -             -           -             

กำรปฏิบติังำนในจังหวัดชำยแดนใต้

  (2) โครงกำรติดตำมและประสำนแผน -        คน   -                    -          -           -             -           -             -           -             -           -             

กำรประเมินผลกำรจัดกจิกรรมกำรเรียนรู้ฯ
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6.3 แผนงำนยทุธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมยิง่ยนื

  (1) โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน

      - 1 อ ำเภอ 1 อำชีพ (รำยอ ำเภอ) -        คน   -                  -         -           -           -             -           -             -           -             -           -             

      - กลุ่มสนใจ (ไม่เกนิ 30 ชม.) -        คน   -                  -            -           -             -           -             -           -             -           -             

      - ช้ันเรียนวิชำชีพ (31 ชม.ขั้นไป) -        คน   -                   -           -           -             -           -             -           -             -           -             

 (2) โครงกำรพัฒนำทักษะครู กศน. ต้นแบบ -        คน   -                    -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

กำรสอนภำษำอังกฤษเพือ่กำรส่ือสำร

รวม - คน   -                  -        -        -        -        -          -             -          -             -          -             -          -             

6.4 แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มคุีณภำพ เท่ำเทียม และทัว่ถึง

โครงกำรภำษำอังกฤษเพือ่กำรส่ือสำรด้ำนอำชีพ -        คน   -                    -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

6.5 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงกำรควำมร่วมมือกำรผลิตผู้ดูแลผู้สูงอำยุ

ระหว่ำง ศธ. และ สธ.

     - หลักสูตร 70 ช่ัวโมง -        คน   -                    -          -           -             -           -             -           -             -           -             

     - หลักสูตร 420 ช่ัวโมง -        คน   -                    -          -           -             -           -             -           -             -           -             

รวม -        คน   -                    -         -          -             -          -             -          -             -          -             

6.6 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

  (1) โครงกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต -        คน   -                  -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

ในสถำบนัศึกษำปอเนำะ

  (2) โครงกำรฝึกอำชีพจังหวัดชำยแดนภำคใต้ -        คน   -                  -         -         -          -           -             -           -             -           -             -           -             

ตำมแนวทำงโรงเรียนพระดำบส



จ ำ
นว

น

งบ
ปร

ะม
ำณ

(บ
ำท

)

จ ำ
นว

น

งบ
ปร

ะม
ำณ

(บ
ำท

)

จ ำ
นว

น

งบ
ปร

ะม
ำณ

(บ
ำท

)

จ ำ
นว

น

งบ
ปร

ะม
ำณ

(บ
ำท

)

ที่ โครงกำร/กิจกรรม/งำน เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

วิธีกำร

จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้

(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

แผน แผน แผน แผน

ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4

  (3) โครงกำรส่งเสริมภำษำเพือ่กำรเรียนรู้และ -        คน   -                  -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

ส่ือสำร

  (4) โครงกำรนอ้มน ำหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง -        คน   -                  -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

สู่ประชำชนจังหวัดชำยแดนใต้

  (5) โครงกำรกฬีำ กศน. สำยสัมพันธ์ชำยแดนใต้ -        คน   -                  -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

  (6) โครงกำรลูกเสือ กศน. ชำยแดนใต้ -        คน   -                  -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             
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  (7) โครงกำรมหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี -        คน   -                  -         -         -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

เพือ่ชีวิตและสังคมตำมพระอจัฉริยภำพ สู่วิถีกำรเรียนรู้

รวม -        คน   -                  -        -        -        -        -          -             -          -             -          -             -          -             

6.8 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

กจิกรรม : สร้ำงเครือขำ่ยดิจิทัลชุมชนระดับต ำบล -        คน   -                    -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             

6.9 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร

โครงกำร Smart ONIE เพือ่สร้ำง Smart Farmer -        คน   -                    -         -         -           -             -           -             -           -             -           -             



 

1) ชื่อโครงการ      ระบุช่ือโครงการที่สั้น กะทัดรัด และสื่อความหมายสาระโดยรวมของโครงการ 
2)  ความสอดคล้องกับนโยบาย ระบุนโยบายที่สอดคล้องนโยบายที่....เรื่อง................................... 
3) หลักการและเหตุผล   ระบุภมูิหลัง/ที่มา/ความส าคัญ/หลักการ/หรือเหตุผลของโครงการ 
4) วัตถุประสงค ์     ระบุเจตจ านงในการด าเนินงานโครงการ ที่สามารถวัดและประเมินผลได ้
5)  เป้าหมาย      ระบุผลผลิต (Output) ในภาพรวมของทั้งโครงการที่เป็นรูปธรรม 
          ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
6) วิธีด าเนินการ     ระบุกิจกรรมหลักท่ีต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลเุป้าหมายดังกลา่ว 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
   Output ย่อยๆ    
(กิจกรรมหลักใดมีการโอนงบประมาณให้หน่วยงานและสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ใหร้ะบุช่ือหน่วยงาน และสถานศึกษาใหชั้ดเจนด้วย) 
7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  ระบุประมาณการงบประมาณจากทุกกิจกรรมของโครงการ 
  ตัวอย่างการค านวณงบประมาณการจัดประชุม 
  7.1)  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวนคน  x  ราคาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม x จ านวนมื้อ 
  7.2)  ค่าอาหารกลางวัน    จ านวนคน  x  ราคาค่าอาหารกลางวัน  x จ านวนมื้อ 
  7.3)  ค่าที่พัก      จ านวนคน  x  ราคาค่าที่พัก  x จ านวนคืน 
  7.4)  ค่าพาหนะ                       
  7.5)  ค่าเบี้ยเลี้ยง                       
  7.6)  ค่าวัสดุประกอบการประชุม                   
  7.7)  ค่าจัดพิมพ์เอกสาร                     
  7.8)  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                      
     และค่าผ่านทาง 
             ฯลฯ 
8) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ระบุแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโดยจ าแนกเป็นรายไตรมาส 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. พ.ศ. ....) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.–มี.ค.พ.ศ. ....) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.–ม.ิย. พ.ศ.....) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.–ก.ย. พ.ศ. ....) 
     
9) ผู้รับผิดชอบโครงการ    ระบุช่ือหน่วยงานที่รับผดิชอบการด าเนินงานโครงการ 
10) เครือข่าย       ระบุช่ือหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินงานโครงการ 
11) โครงการที่เกี่ยวข้อง    ระบุช่ือโครงการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
12) ผลลัพธ์ (Outcome)    ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือ 
           ผลประโยชน์จากผลผลิต (Output) ที่มีต่อบุคคล  
           ชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
13) ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)    ระบุตัวช้ีวัดทีแ่สดงผลงานเป็นรูปธรรมใน 
              เชิงปริมาณและหรือคุณภาพอันเกดิจากงานตาม 
              วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  13.2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)   ระบุตัวช้ีวัดที่แสดงถึงผลประโยชน์จากผลผลติ 
              ทีม่ีต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ  
              สังคมโดยรวม 
14) การติดตามและประเมินผลโครงการ  ระบุวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ 

แบบเขียนโครงการของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



อักษรย่อหน่วยงาน 
1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   : ส ำนักงำน กศน. 
2. หน่วยตรวจสอบภำยใน        : ตสน. 
3. กลุ่มเลขำธิกำรกรม        : กล. 
4. กลุ่มกำรคลงั        : กค. 
5. กลุ่มกำรเจำ้หน้ำที่        : กจ. 
6. กลุ่มแผนงำน        : กผ. 
7. กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั    : กพ. 
8. กลุ่มส่งเสริมปฏบิัติกำร        : กป. 
9. ศูนย์เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ       : ศท. 
10. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ      : ศว. 
11. กลุ่มพัฒนำระบบกำรทดสอบ      : กท. 
12. หน่วยศึกษำนิเทศก ์       : ศน. 
13. สถำบันกำรศึกษำทำงไกล       : สทก. 
14. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ   : ศกพ. 
15. สถำบันส่งเสริมและพัฒนำนวตักรรมกำรเรียนรู้     : สพร. 
16. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำรงัสิต      : ศว.รังสิต 
17. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด  : ส ำนักงำน กศน.จงัหวัด 
18. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกรุงเทพมหำนคร : ส ำนักงำน กศน. 

                                                                                                                  กรุงเทพมหำนคร  
19. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ    : กศน.อ ำเภอ 
20. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขต   : กศน.เขต 
21. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบล    : กศน.ต ำบล 
22. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยแขวง   : กศน.แขวง 
23. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำกำญจนบุรี    : ศว.กำญจนบุร ี
24. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำขอนแก่น     : ศว.ขอนแก่น 
25. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำตรัง     : ศว.ตรัง 
26. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครรำชสีมำ    : ศว.นครรำชสีมำ 
27. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครศรีธรรมรำช    : ศว.นครศรีธรรมรำช 
28. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครสวรรค์    : ศว.นครสวรรค์ 
29. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ    : ศว.พระนครศรีอยุธยำ 
30. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำยะลำ     : ศว.ยะลำ 
31. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำล ำปำง     : ศว.ล ำปำง 
32. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสมุทรสำคร    : ศว.สมุทรสำคร 
33. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสระแก้ว     : ศว.สระแก้ว 



34. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำอุบลรำชธำนี    : ศว.อุบลรำชธำน ี
35. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนรำธิวำส     : ศว.นรำธิวำส 
36. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครพนม     : ศว.นครพนม 
37. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพิษณุโลก     : ศว.พิษณุโลก 
38. ศูนย์วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมเพื่อกำรศึกษำร้อยเอ็ด    : ศว.ร้อยเอ็ด 
39. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำปตัตำน ี     : ศว.ปัตตำน ี
40. อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกลำ้ ณ หว้ำกอ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์   : อวท. 
41. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดน    : ศฝช. 
42. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนเชียงรำย   : ศฝช.เชียงรำย 
43. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนชุมพร   : ศฝช.ชุมพร 
44. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนปัตตำนี   : ศฝช.ปัตตำน ี
45. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสระแก้ว   : ศฝช.สระแก้ว 
46. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนอุตรดิตถ์   : ศฝช.อุตรดิตถ ์
47. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนมุกดำหำร  : ศฝช.มุกดำหำร 
48. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสุรินทร์   : ศฝช.สุรินทร ์  
49. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพเกษตรกรรมวัดญำณสงัวรำรำมวรมหำวิหำร  : ศฝก. 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
50. ศูนย์ฝึกวชิำชีพจงัหวัดกำญจนบุร ี“สำมสงฆท์รงพระคุณ”    : ศฝส. 
51. ศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์       : ศวอ. 
52. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคกลำง   : สถำบัน กศน.ภำคกลำง 
53. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคตะวนัออก  : สถำบัน กศน. 

     ภำคตะวันออก 
54. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   : สถำบัน กศน. 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ         ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
55. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคเหนือ   : สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
56. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคใต้   : สถำบัน กศน.ภำคใต ้
57. สถำบันกำรศึกษำและพฒันำต่อเนือ่งสิรินธร      : สธ. 
58. ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง)    : ศกภ. 
59. ศูนย์กำรเรียนชุมชน       : ศรช. 
60. ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ      : ศศช. 

 
 

 



 

 

ที่ปรึกษา 
 นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. 
 นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิการ กศน. 
 นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการ กศน. 
 
ผู้เรียบเรียงและจัดท าต้นฉบับ 

นางสาวชนัญนิภา ขาวโอภาส กลุ่มแผนงาน 
นางสาวสุกัญญา พรมตุ่น กลุ่มแผนงาน 
นางสาวพนิตา จ าจด กลุ่มแผนงาน 

 
บรรณาธิการ 

นางสาวอภิรดี กันเดช ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงาน 
นายยอดชาย ทองธีระ กลุ่มแผนงาน 
 

ผู้สรุป และจัดพิมพ์ 
นางสาวพนิตา จ าจด กลุ่มแผนงาน 

 

คณะผู้จัดท า 




	front-cover-post62
	#01 คำนำ
	#02 สารบัญ
	#03 บทสรุปผู้บริหาร
	#04 ส่วนที่ 1 บทนำ
	#05 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
	#06 ส่วนที่ 3 01 สาระสำคัญ
	#07 ส่วนที่ 3 02 แผนผัง ยุทธต่างๆ กศน
	#08 ส่วนที่ 3 03 แผนผัง สป กศน
	#09 ส่วนที่ 3 04 แผนผัง ความเชื่อมโยง
	#10 ส่วนที่ 4 แผนงานบุคลากร+แผนพื้นฐาน-01
	#10 ส่วนที่ 4 แผนงานบุคลากร+แผนพื้นฐาน-02
	#10 ส่วนที่ 4 แผนงานบุคลากร+แผนพื้นฐาน-03
	#10 ส่วนที่ 4 แผนงานบุคลากร+แผนพื้นฐาน-04
	#10 ส่วนที่ 4 แผนงานบุคลากร+แผนพื้นฐาน-05
	#10 ส่วนที่ 4 แผนงานบุคลากร+แผนพื้นฐาน-06
	#11 ส่วนที่ 5 แผนยุทธศาสตร์-01
	#11 ส่วนที่ 5 แผนยุทธศาสตร์-02
	#11 ส่วนที่ 5 แผนยุทธศาสตร์-03
	#12 ส่วนที่ 6 แผนบูรณาการ-01
	#12 ส่วนที่ 6 แผนบูรณาการ-02
	#12 ส่วนที่ 6 แผนบูรณาการ-03
	#12 ส่วนที่ 6 แผนบูรณาการ-04
	#12 ส่วนที่ 6 แผนบูรณาการ-05
	#12 ส่วนที่ 6 แผนบูรณาการ-06
	#12 ส่วนที่ 6 แผนบูรณาการ-07
	#13 ส่วนที่ 7 กศน-กผ-01-02-03-01
	#13 ส่วนที่ 7 กศน-กผ-01-02-03-02
	#13 ส่วนที่ 7 กศน-กผ-01-02-03-03
	#14 ส่วนที่ 8 ระบบการติดตาม
	#15 ภาคผนวก
	#16 ฟอร์ม กศน-กผ-01-02
	#17 ฟอร์ม กศน-กผ-03 (Ver.2.10.61)
	#18 แบบฟอร์มเขียนโครงการ
	#19 ตัวย่อ
	#20 คณะผู้จัดทำเอกสาร
	back-cover-post62

