คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านั ก งาน กศน. (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ตามงบประมาณที่ ได้ รั บ จั ดสรร) จั ด ท าขึ้ นตามบทบั ญ ญั ติ ของพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์
และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มี บ ทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ในหมวด 3 การบริ ห ารราชการเพื่ อ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ มาตรา 9 (1) ก าหนดว่ า
ก่ อนจะด าเนิ นการตามภารกิ จใด ส่ วนราชการต้ องจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการไว้ เป็ นการล่ วงหน้ า และ
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่ จะต้องใช้ในการดาเนิ นการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และตั วชี้วัดความส าเร็ จของภารกิจ และมาตรา 16 ที่ ก าหนดให้ ส่ วนราชการจัดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจ าปี โดยให้ ระบุ สาระส าคั ญเกี่ ยวกั บนโยบายการปฏิ บั ติ ราชการของส่ วนราชการ เป้ าหมาย และ
ผลสั มฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ โดยสานักงาน
กศน. ได้น ายุ ทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
(พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จุดเน้นของยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ การ (นายธี ระเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ ) แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงาน กศน. มาเป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สาระของแผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ ได้ รั บ จั ดสรร) แสดงให้ เห็ น ถึ งภาพรวมของงาน โครงการ กิ จกรรม เป้ าหมาย และ
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. ในอันที่จะ
ขั บ เคลื่ อนนโยบาย ยุ ทธศาสตร์ ที่ เป็ นจุ ดเน้ นส าคั ญ ของรั ฐบาลและกระทรวงศึ กษาธิ การ รวมทั้ งงาน
ตามบทบาทภารกิ จหลั กของ ส านั กงาน กศน. ให้ บรรลุ วิสั ยทั ศน์ “คนไทยได้ รั บโอกาสการศึ กษาและ
การเรียนรู้ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตที่ เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21”
ส านั กงาน กศน. ขอขอบคุณผู้ มี ส่ วนเกี่ยวข้อง ที่ ให้ ความร่วมมือในการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านั กงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รั บจัดสรร) นี้
จนส าเร็ จได้ เป็ นอย่ างดี และหวังเป็ นอย่ างยิ่ งว่าแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สานักงาน กศน. จะเป็นแนวทางในการบริหารงาน/โครงการ และงบประมาณของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสั งกัดส านั กงาน กศน. ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนเป็ นเครื่องมือในการกากับติ ดตาม
ผลการดาเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูลสาหรับหน่วยงาน และผู้สนใจกิจกรรมงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป
สำนักงำน กศน.

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนำ
- ควำมเป็นมำ
- วัตถุประสงค์
- วิธีดำเนินงำน
- ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน.
- ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
- แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
- แผนกำรปฏิรูปประเทศ
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
- นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
- แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
- นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
- แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
- แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
- อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน กศน.
- ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของสำนักงำน กศน.
ส่วนที่ 3 สำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
- (ร่ำง) นโยบำยและจุดเน้นกำรดำเนินงำน สำนักงำน กศน.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้ำประสงค์
- ตัวชี้วัด
- นโยบำยเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
- เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด ของสำนักงำน กศน.
- งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
- โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
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สารบัญ (ต่อ)
- ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ กับแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
- แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กับแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
- แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงสำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
ส่วนที่ 4 งำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ตำมแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ และแผนงำนพื้นฐำน
(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
- ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพื้นฐำน
(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงำน กศน.
- แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
- ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ
- ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
- แผนงำนพื้นฐำนด้ำนควำมมั่นคง
ส่วนที่ 5 งำน/โครงกำร ตำมแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุง
ตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
- ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมยั่งยืน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำ
เพื่อควำมยั่งยืน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
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ส่วนที่ 6 งำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบูรณำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
- ตำรำงสรุปแผนงำนบูรณำกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบูรณำกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
- แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ
เท่ำเทียมและทั่วถึง
- แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
- แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
- แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
- แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร
ส่วนที่ 7 ตำรำงสรุปบัญชีแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
- ตำรำงสรุปรำยละเอียดโครงกำร (พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
- กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลำง
- ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
ส่วนที่ 8 กำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำม และประเมินผล ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณ
ที่ได้รับจัดสรร)
ภาคผนวก
 ฟอร์ม กศน-กผ-01
 ฟอร์ม กศน-กผ-02
 ฟอร์ม กศน-กผ-03
 แบบเขียนโครงกำรของสำนักงำน กศน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
 อักษรย่อหน่วยงำน
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
และมาตรา 16 ได้ ก าหนดให้ ในแต่ ละปี งบประมาณ ส่ วนราชการจะต้ องจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบแนวทาง
การจั ดท างบประมาณ และการปรั บปรุ งปฏิ ทิ นงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่
ส านั ก งบประมาณเสนอ เพื่ อให้ ส่ วนราชการเตรี ยมความพร้ อมในการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และก าหนดแผนการปฏิ บั ติ งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปฏิ ทิ น งบประมาณ โดยให้
ทุกส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น
(Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับ
(ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา) นั้น
สานั กงาน กศน. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ งตามงบประมาณที่ ได้ รั บ จั ดสรร) ขึ้ น เพื่ อใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการปฏิ บั ติ งานและจั ดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
คนไทยได้ รั บโอกาสการศึ กษาและการเรียนรู้ตลอดชี วิ ตอย่ างมี คุ ณภาพ สามารถด ารงชี วิ ต
ที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
นโยบำยเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
1. พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมี ส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
4. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพั ฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1. เร่งรัดดาเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน
2. พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา
2. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

4. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
5. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย
6. เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน
7. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
8. พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM Education)
9. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
10. ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียน (Credit Bank System)
11. สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning
12. ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย เพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
2. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล
3. ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจาการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่น ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้
5. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น
6. ขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. ส่ งเสริ มให้ มี การให้ ความรู้ กั บประชาชนเกี่ ยวกั บการป้ องกั น ผลกระทบและปรั บตั ว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
2. สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างสังคมสีเขียว
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำร
1. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ภำรกิจต่อเนื่อง
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทาง
วิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สรุปงบประมำณแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต
รวมงบประมำณทั้งหมด
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
2. แผนงำนพื้นฐำน
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1) ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
2) ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
1) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. แผนงำนยุทธศำสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
4. แผนงำนบูรณำกำร
4.1 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

งบประมำณ
12,441,102,400
5,846,676,700
1,596,240,900
1,582,235,200
794,654,400
787,581,200
14,005,700
14,005,700
4,793,416,000
4,793,416,000
204,768,800
53,734,600
13,540,900
43,370,700
75,001,300
19,121,300

โครงกำรสำคัญ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน ดังนี้
1. แผนงำนพื้นฐำน
1.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1.1.1 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
1.1.2 โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงาน
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1.1.3 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด
1.1.4 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
1.1.5 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
1.1.6 โครงการติวเข้มเต็มความรู้

1.1.7 โครงการจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล
1.1.8 โครงการสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
1.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
1.2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2.2 โครงการติ ดตามและประสานแผนการประเมิ นการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงำนยุทธศำสตร์
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
2.1.1 โครงการสนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายในการจั ดการศึ กษาตั้ งแต่ ระดั บอนุ บาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.2 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2.1.3 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. แผนงำนบูรณำกำร
3.1 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3.1.1 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
3.1.2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจั ดการและสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.2.1 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข
3.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.3.1 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
3.3.2 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
3.3.3 โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร
3.3.4 โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
3.3.5 โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
3.3.6 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
3.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
3.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล
3.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
3.5.1 โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
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บทนำ

ตามที่ พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
ได้กาหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่ อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ ส่ วนราชการปฏิบั ติ คือ (1) ก่อนจะ
ดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกาหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้ าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และมาตรา 16
ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น “ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้เสนอต่ อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อรั ฐมนตรี ให้ ความเห็ นชอบแผนปฏิบั ติราชการของส่ วนราชการใดแล้วให้ ส านั กงบประมาณดาเนินการจัดสรร
งบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการ
มิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ สาหรับภารกิจนั้ น” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เห็นชอบ
แนวทางการจั ดท างบประมาณ และปฏิ ทิ นงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ ส านั ก
งบประมาณเสนอ เพื่ อให้ ส่ วนราชการเตรี ยมความพร้อมในการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 และกาหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ โดยมีสาระสาคัญให้ทุกส่วนราชการ
จั ดท าแผนปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้ องต้ น (Pre - Ceiling)
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจาแนกวงเงินและรายละเอียด
งบประมาณออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพื้นฐาน 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
ดั งนั้ น เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิธี การบริหารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี
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 สานักงาน กศน. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น โดยเชื่อมโยงภารกิจของชาติด้านการศึกษา และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทอานาจหน้าที่ของสานักงาน กศน. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงาน กศน. ให้บรรลุผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่ อใช้ เป็ น แนวทางในการจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี และเป็ นกรอบในการปฏิ บั ติ งาน
และใช้จ่ายงบประมาณของสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึ กษา ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนการปฏิรู ปประเทศ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษา
แห่ งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายรั ฐบาล นโยบายความมั่ นคงแห่ งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ )แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และบริบทที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน กศน.
2. ก าหนดกรอบเค้ าโครง แนวทางการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สานักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดทาข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ อานาจหน้าที่ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ยกร่ างแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านั ก งาน กศน. (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
5. เสนอขออนุ มั ติ ใช้ เป็ นแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านั กงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
6. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารรูปเล่มและเว็บไซต์ของสานักงาน กศน.
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ส านั กงาน กศน. มี แผนปฏิ บั ติ งานและแผนการจั ดสรร/ใช้ จ่ ายงบประมาณ ส าหรั บใช้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
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บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน.

ส ำนั ก งำน กศน. ได้ น ำยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บ ท
ภำยใต้ ยุ ทธศำสตร์ ชำติ แผนกำรปฏิ รู ปประเทศ แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบำยรัฐบำล นโยบำยควำมมั่นคง
แห่ งชำติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบำยของรั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงศึ กษำธิ กำร (นำยธี ระเกี ยรติ
เจริญเศรษฐศิลป์) แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของส ำนั กงำนปลั ด กระทรวงศึ กษำธิ กำร และบริ บทต่ ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยงกับอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน กศน. เพื่อใช้กำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรร) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
คณะกรรมกำรจั ดท ำยุ ทธศำสตร์ชำติได้ด ำเนิ นกำรจั ดท ำยุ ทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580)
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในระยะ 20 ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์
ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมี ค วำมมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นำแล้ ว ด้ ว ยกำรพั ฒ นำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ควำมมั่ นคง หมำยถึ ง หมำยถึ ง กำรมี ควำมมั่ นคงปลอดภั ยจำกภั ยและกำรเปลี่ ยนแปลง
ทั้งภำยในประเทศ และภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุ คคล และมี ควำมมั่ น คงในทุ กมิ ติ ทั้ งมิ ติ ทำงกำรทหำร เศรษฐกิ จ สั งคม สิ่ งแวดล้ อม และกำรเมื อง
เช่น ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตยมีกำรปกครองระบบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ ของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส
ตำมหลั กธรรมำภิ บำล สั งคม มี ควำมปรองดองและควำมสำมั คคี สำมำรถผนึ กกำลั งเพื่ อพั ฒนำประเทศ
ชุมชนมี ควำมเข้มแข็ง ครอบครั วมีควำมอบอุ่ น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับกำรดำรงชีวิต มีกำรออมสำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ำ มีที่อยู่อำศัย
และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ควำมมั่งคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืน
จนเข้ ำสู่ กลุ่ มประเทศรำยได้ สู ง ควำมเหลื่ อมล้ ำของกำรพั ฒ นำลดลง ประชำกรมี ควำมอยู่ ดี มี สุ ขได้ รั บ
ผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน มีคุณภำพ
ชีวิตตำมมำตรฐำนขององค์กำรสหประชำชำติ ไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศ
มีควำมเข้ มแข็ ง ขณะเดี ยวกั นต้ องมี ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั นกับประเทศต่ ำง ๆ ทั้ งในตลำดโลกและ

ตลำดภำยในประเทศเพื่อให้ สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำง
ฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทย
มี บทบำทที่ ส ำคั ญในเวที โลก และมี ควำมสั มพั นธ์ ทำงเศรษฐกิ จและกำรค้ ำอย่ ำงแน่ นแฟ้ นกั บประเทศ
ในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน
และกำรท ำธุรกิจ เพื่อให้ เป็ นพลั งในกำรพั ฒนำ นอกจำกนั้น ยังมีควำมสมบู รณ์ ในทุนที่ จะสำมำรถสร้ำง
กำรพั ฒนำต่อเนื่ องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุ ษย์ ทุนทำงปั ญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุ นที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร
ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ควำมยั่งยืน หมำยถึง กำรพั ฒนำที่ สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนให้เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้ กำรรักษำ และ
กำรฟื้ นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่ อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้ องกับเป้ ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดม สมบูรณ์
มำกขึ้ น และสิ่ งแวดล้ อ มมี คุ ณ ภำพดี ขึ้ น คนมี ค วำมรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั งคม มี ค วำมเอื้ ออำทร เสี ย สละ
เพื่ อผลประโยชน์ ส่ วนรวม รั ฐบำลมี นโยบำยที่ มุ่ งประโยชน์ ส่ วนรวมอย่ ำงยั่งยืน และให้ ควำมส ำคั ญกั บ
กำรมีส่ วนร่ วมของประชำชน และทุกภำคส่ วนในสั งคมยึดถือและปฏิ บัติ ตำมหลั กปรัชญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพและยั่งยืน
โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เศรษฐกิจ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง สั งคมเป็นธรรม ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศ
ในหลำกหลำยมิติ พั ฒนำคนในทุ กมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็ นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสั งคม สร้ ำงกำรเติ บ โตบนคุ ณ ภำพชี วิ ตที่ เป็ นมิ ตรกั บ สิ่ งแวดล้ อม และมี ภ ำครั ฐ
ของประชำชนเพื่ อประชำชนและประโยชน์ ส่ วนรวม โดยกำรประเมินผลกำรพั ฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ประกอบด้วย
1) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
2) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้
3) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ
4) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม
5) ควำมหลำกหลำยทำงชี ว ภำพ คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ ม และควำมยั่ ง ยื น ของ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
6) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ
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ยุ ทธศำสตร์ ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้ วย 6 ยุ ทธศำสตร์ โดยมี
สำระสำคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง
ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้ อมู ลขนำดใหญ่ ให้ มี ควำมพร้อมสำมำรถรับมื อกั บภั ยคุ กคำมและภั ยพิ บั ติ
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่
ในปั จจุ บั น และที่ อำจจะเกิ ดขึ้ นในอนำคต ใช้ กลไกกำรแก้ ไขปั ญหำแบบบู รณำกำรทั้ งกั บส่ วนรำชกำร
ภำคเอกชนประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐำน
ของหลักธรรมำภิบำล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อกำรดำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอื่น ๆ ให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่กำหนด
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 2 ด้ ำนกำรสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั น มี เป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำ
ที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่
1) “ต่ อยอดอดีต” โดยมองกลั บไปที่ รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิ จ อัตลั กษณ์ วัฒ นธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศในด้ำนอื่นๆ น ำมำประยุกต์ ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่
2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ
ในมิติต่ำงๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต
3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพิ่มศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคน
รุ่นใหม่ รวมถึ ง ปรั บรู ปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์
ที่ รองรั บอนำคต บนพื้ นฐำนของกำรต่ อยอดอดี ตและปรับปั จจุบั น พร้อมทั้ งกำรส่ งเสริมและสนั บสนุ น
จำกภำครั ฐ ให้ ป ระเทศไทยสำมำรถสร้ ำงฐำนรำยได้ และกำรจ้ ำ งงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ ำ
และกำรลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ ส ำคัญเพื่ อพั ฒนำคนในทุ กมิติและในทุกช่วงวั ยให้ เป็ นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทย
มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์
ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง
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ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4 ด้ ำนกำรสร้ ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสั งคม มี เป้ ำหมำย
กำรพัฒนำที่สำคัญที่ให้ ควำมสำคัญกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชน ในกำรร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม
กำรกระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่ กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติ สุขภำพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้ เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ
อย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ งมิติด้ำนสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้ำมำมีส่ วนร่วมในแบบทำงตรงให้ มำกที่สุ ดเท่ำที่จะเป็นไปได้โดยเป็นกำรดำเนิ นกำร บนพื้ นฐำนกำร
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสมดุล
ทั้ง 3 ด้ำน อันจะนำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 6 ด้ ำนกำรปรั บสมดุ ลและพั ฒ นำระบบกำรบริ หำรจั ดกำรภำครั ฐ
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท หน่วยงำนของรัฐ
ที่ ท ำหน้ ำที่ ในกำรก ำกั บ หรื อ ในกำรให้ บ ริ ก ำรในระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ำรแข่ งขั น มี ขี ด สมรรถนะสู ง
ยึดหลักธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีควำมทันสมัยและ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ ทั นต่อกำรเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม
เทคโนโลยี ข้อมู ลขนำดใหญ่ ระบบกำรทำงำนที่ เป็นดิจิทั ลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้ มค่ำ และปฏิบั ติงำน
เทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำ
มีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วน
ในสั งคมต้ องร่ วมกั นปลู กฝั งค่ ำนิ ยมควำมซื่ อสั ตย์สุ จริต ควำมมั ธยัสถ์ และสร้ำงจิ ตส ำนึ กในกำรปฏิ เสธ
ไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จำเป็น
มีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และ นำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อกำรพัฒนำ
โดยกระบวนกำรยุ ติ ธ รรมมี กำรบริ ห ำรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เป็ น ธรรม ไม่ เลื อกปฏิ บั ติ และกำรอ ำนวย
ควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม
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2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ กำรจั ดท ำยุ ทธศำสตร์ ชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 10 บั ญญั ติ ว่ ำ 1) เมื่ อมี
พระบรมรำชโองกำรประกำศใช้ยุทธศำสตร์ชำติแล้วให้คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติแต่ละด้ำนจัดทำ
แผนแม่ บ ทเพื่ อ บรรลุ เป้ ำหมำยตำมที่ ก ำหนดไว้ ในยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ เสนอคณะกรรมกำรพิ จ ำรณำ
ให้ ควำมเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 3) แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ควำมเห็ นชอบและประกำศใน
รำชกิจจำนุ เบกษำแล้ ว ให้ มีผลพันธ์หน่วยงำนของรัฐที่ จะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตำมนั้น รวมทั้งกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี ต้ องสอดคล้ องกันแผนแม่ บทด้ วย โดยแผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ทธศำสตร์ชำติ
ประกอบด้วย 6 ด้ำน 37 ประเด็น (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหำคม 2561) ดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
1. กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ
2. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง
3. กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ
4. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึงองค์กร
ภำครัฐและมิใช้ภำครัฐ
5. กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม
2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
6. กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ
7. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต
8. สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว
9. โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโยง
10. พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
11. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม
12. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
13. ปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
14. กำรตระหนักถึงพหุปัญหำของมนุษย์ที่หลำกหลำย
15. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี
16. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
17. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ
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4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
18. กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำก
19. กำรปฏิรูประบบภำษีและกำรคุ้มครองผู้บริโภค
20. กำรสร้ำงหลักประกันสังคม (รวมประเด็นแรงงำน กำรศึกษำ และสำธำรณสุข)
21. เรื่องกระบวนกำรยุติธรรม
22. กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
23. กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม
24. กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำตนเองและจัดกำรตนเอง
5. ด้ำนกำรสร้ำงเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
25. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
26. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล
27. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ
28. พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่ำงยั่งยืน
29. พัฒนำควำมมั่นคงทำงน้ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
30. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ
6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
31. กำรพัฒนำระบบบริกำรประชำชน
32. กำรปรับสมดุลภำครัฐ
33. กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ
34. กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
35. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
36. กำรแก้ไขกฎหมำย
37. กำรปรับปรุงกระบวนกำรยุติธรรม
3. แผนกำรปฏิรูปประเทศ
รั ฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจั กรไทย มำตรำ 65 ก ำหนดให้ รั ฐจั ดให้ มี ยุ ทธศำสตร์ชำติ เพื่ อเป็ น
เป้ำหมำยระยะยำวในกำรพัฒนำประเทศ ประกอบกับมำตรำ 257 และมำตรำ 259 กำหนดให้ทำกำรปฏิรูป
ประเทศเพื่ อวำงรำกฐำนกำรพั ฒ นำไปสู่ ประเทศที่ มี ควำมสำมั คคี ปรองดอง มี กำรพั ฒ นำอย่ ำงยั่ งยื น
ตำมหลั กปรั ชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และมี ควำมสมดุ ล ประชำชนในสั งคมมี โอกำสทั ดเที ยมกั น
และมีคุ ณภำพชีวิตที่ ดี รวมทั้ งมีส่ วนร่ วมในกำรพั ฒนำประเทศและกำรปกครอง ในระบอบประชำธิปไตย
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อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจะต้องดำเนินกำรปฏิรูปอย่ำงต่อเนื่องในช่วงห้ำปีข้ำงหน้ำ เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ในแผนกำรปฏิรูปแต่ละด้ำน คือ 1) ด้ำนกำรเมือง 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
3) ด้ำนกฎหมำย 4) ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 5) ด้ำนเศรษฐกิจ 6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
7) ด้ ำนสำธำรณสุ ข 8) ด้ ำนสื่ อ สำรมวลชน เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ 9) ด้ ำนสั งคม 10) ด้ ำนพลั งงำน
11) ด้ ำนกำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จริตและประพฤติ มิ ชอบ มี ประเด็ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บภำรกิ จของ
สำนักงำน กศน. จำนวน 6 ด้ำน ดังนี้
1. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง
กำรธำรงไว้ซึ่งกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็ นประมุข
ที่มีควำมมั่นคง มีควำมชอบธรรม มีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิผล ก่อให้ เกิดประโยชน์สุ ขแก่ประเทศชำติ
บ้ำนเมืองและประชำชน สร้ำงกำรมีส่วนร่วม รู้จักยอมรับควำมเห็นที่แตกต่ำงกัน พรรคกำรเมืองดำเนินกิจกรรม
โดยเปิดเผยและตรวจสอบได้และพัฒนำเป็นสถำบันทำงกำรเมืองของประชำชน ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน และสร้ำงให้เกิด
กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองโดยสันติวิธี โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงำน กศน. ดังนี้
เป้ ำหมำยที่ 1 ให้ ประชำชนมี ควำมรู้ควำมเข้ ำใจที่ ถู กต้ องเกี่ ยวกั บกำรปกครองระบอบ
ประชำธิ ป ไตย อั น มี พระมหำกษั ตริ ย์ ทรงเป็ นประมุ ข มี ส่ วนร่ วมในกำรด ำเนิ นกิ จกรรมทำงกำรเมื อง
รวมตลอดทั้ งกำรตรวจสอบกำรใช้อำนำจรัฐ รู้จักยอมรับในควำมเห็ นทำงกำรเมืองโดยสุจริตที่แตกต่ำงกัน
และให้ประชำชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชำมติโดยอิสระปรำศจำกกำรครอบงำไม่ว่ำด้วยทำงใด
ประเด็นปฏิรูปที่ 1 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พันธกิจที่ 1 กำรให้กำรศึกษำและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง
กลยุทธ์ที่ 1 กำรให้กำรศึกษำและเสริมสร้ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือง
กลยุ ทธ์ ที่ 2 จั ดให้ มี กำรให้ ควำมรู้ ทำงด้ ำนกำรเมื องกำรปกครอง (Political Education)
วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยฯ
2. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
มุ่ งสร้ ำง “ภำครั ฐของประชำชนเพื่ อประชำชน” บนหลั กธรรมำภิ บำลเพื่ อให้ ภำครั ฐ
ได้รับควำมเชื่อถือไว้วำงใจจำกประชำชน (Public Trust) โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับ
สำนักงำน กศน. ดังนี้
เป้ำหมำยที่ 1 จัดองค์กรภำครัฐให้เปิดกว้ำงและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล
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ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่
รัฐบำลดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 2 นำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรรำชกำร
แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำหรือนำระบบดิจิทัลมำใช้ปฏิบัติงำนและกำรบริหำรรำชกำร
- พัฒนำหรือนำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับทำงำนตำมภำรกิจเฉพำะ
ของหน่วยงำน
- พัฒนำหรือนำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงำนพื้นฐำนของหน่วยงำน
เช่น งำนสำรบรรณ งำนแผนและงบประมำณ งำนพัสดุ งำนบริหำรบุคคล เป็นต้น
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
แผนงำนที่ 1 กำรปรับปรุงพั ฒนำ กำรจั ดท ำ รวบรวมและวิเครำะห์ ข้อมู ลดิ จิทั ล
ของหน่วยงำนภำครัฐ
- จัดทำชุดข้อมูลสำคัญของหน่วยงำนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นไป
ตำมมำตรฐำนที่กำหนด
- เชื่ อมโยงข้ อมู ล ส ำคั ญ ของต้ น เข้ ำสู่ ศู น ย์ ข้ อ มู ล กลำงภำครั ฐ
เพื่อให้ผู้บริหำรระดับสูงสำมำรถนำไปใช้ในกำรตัดสินใจและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำยที่ 2 จัดโครงสร้ำงองค์กรภำครัฐเพียว กะทัดรัดแต่เข้มแข็ง สำมำรถบูรณำกำรควำม
ร่วมมือของทุกภำคส่วน ในกำรทำงำนเพื่อประชำชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
ประเด็ น กำรปฏิ รู ป ที่ 3 โครงสร้ ำงภำครั ฐกะทั ดรั ด ปรั บตั วได้ เร็ วและระบบงำน
มีผลสัมฤทธิ์สูง
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุ งและพั ฒนำโครงสร้ำงและระบบบริ หำรงำนของรัฐ และลด/
ละลำยควำมเป็นนิติบุคคลของกรม
แผนงำนที่ 1 กำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิรูปองค์กำร
- ดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิรูปองค์กำร
แผนงำนที่ 2 กำรปฏิรูประบบรำชกำร (Government Reform)
- ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริกำรภำครัฐ (Service Reform)
เป้ำหมำยที่ 3 จัดระบบบริหำรและบริกำรประชำชนให้เป็นดิจิทัล เพื่อควำมโปร่งใส ทันสมัย
ปรับตัวได้รวดเร็ว และเปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่
รัฐบำลดิจิทัล
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กลยุ ท ธ์ ที่ 2 น ำระบบดิ จิ ทั ล มำใช้ ในกำรปฏิ บั ติ งำนและกำรบริ ห ำรรำชกำร
กำรบูรณำกำรและยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนรัฐบำลดิจิทัล
แผนงำนที่ 1 กำรพัฒนำหรือนำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำร
รำชกำร
- พัฒนำหรือนำระบบดิจิทัลเพื่อรองรับงำนพื้นฐำนของหน่วยงำน
เป้ ำหมำยที่ 4 จั ดระบบบุ คลำกรภำครั ฐให้ มี มำตรฐำนกลำง เพื่ อสรรหำ และรั กษำไว้
ซึ่งกำลังคนที่มีคุณภำพสูง มีคุณธรรม และจริยธรรมในกำรทำงำนอย่ำงมืออำชีพ เป็นที่ไว้วำงใจของประชำชน
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
แผนงำนที่ 3 สนับสนุนให้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
กำรบริกำรประชำชน และกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
- พัฒนำสมรรถนะบุคลำกรภำครัฐในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
กำรวิเครำะห์และนำเสนอข้อมูลและกำรใช้ประโยชน์ร่วมกัน
6. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อ มได้ รั บ กำรรั ก ษำ ฟื้ น ฟู ให้ ส มบู รณ์ และยั่ งยื น
เป็ นรำกฐำนในกำรพั ฒนำประเทศอย่ ำงสมดุ ลทั้ งทำงเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม มีกำรใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรคุ้มครองรักษำและกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งมีระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีประสิทธิภำพบนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วน
ต่ำงๆ โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
เป้ำหมำยที่ 1 ระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งกำเนิดมีประสิทธิภำพส่งผลต่อคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีสำหรับประชำชน
ประเด็ น กำรปฏิ รู ป ที่ 1 เสริ ม สร้ ำงระบบบริ ห ำรจั ด กำรมลพิ ษ ที่ แ หล่ งก ำเนิ ด
ให้มีประสิทธิภำพ
กิจกรรมที่ 2 ให้ ควำมรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียนในกำรคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภท รวมทั้งผนวกควำมรู้เรื่องกำรคัดแยกขยะเข้ำไปในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
8. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรทำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบกับกำรกำกับ
ที่ มี ควำมชอบธรรม และกำรใช้ พื้ น ที่ ดิ จิ ทั ลเพื่ อกำรสื่ อสำรอย่ ำงมี จรรยำบรรณ ด ำรงรั กษำเสรี ภ ำพ
ของกำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเชื่อว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำร คือ เสรีภำพของประชำชน
ตำมแนวทำงของประชำธิปไตย สื่อเป็ นโรงเรียนของสังคม ในกำรให้ ควำมรู้แก่ประชำชน ปลูกฝังวัฒนธรรม
ของชำติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
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เป้ำหมำย
1. มุ่งเน้นกำรสร้ำงดุลยภำพระหว่ำงเสรีภำพของกำรทำหน้ำที่ของสื่อบนควำมรับผิดชอบ
กับกำรกำกับที่มีควำมชอบธรรม และกำรใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงมีจรรยำบรรณ ดำรงรักษำเสรีภำพ
ของกำรแสดงออก กำรรับรู้ของประชำชน ด้วยควำมเชื่อว่ำเสรีภำพของกำรสื่อสำร คือ เสรีภำพของประชำชน
ตำมแนวทำงของประชำธิปไตย
2. สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชำติ
และปลูกฝังทัศนคติที่ดี
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 กำรปฏิรูปกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน
กิจกรรม กำรจัดสั มมนำเรื่อง “กำรรู้เท่ำทั นสื่อ” ในโรงเรียนและในมหำวิทยำลั ย
และในสถำนที่ สำธำรณะส ำหรั บกลุ่ มเป้ ำหมำยที่ อยู่ นอกสถำนศึกษำในกรุงเทพมหำนครและต่ ำงจั งหวั ด
อย่ำงต่อเนื่อง
9. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม
คนไทยมีหลักประกันทำงรำยได้ในวัยเกษียณที่เพี ยงพอต่อกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
และมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่กำรมีจิตสำธำรณะเพิ่มขึ้น สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกำสและไม่แบ่งแยก
ภำครัฐมีข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนสังคมที่บูรณำกำรทุกหน่วยงำนและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้
และให้ ชุ มชนท้ องถิ่ นมี ควำมเข้ มแข็ ง โดยสำมำรถบริ หำรจั ดกำรชุ มชนได้ ด้ วยตนเอง โดยมี เป้ ำหมำย
และประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
เป้ำหมำย คนไทยมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่กำรมีจิตสำธำรณะเพิ่มขึ้น
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 5 กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ กำรรับรู้และกำรส่ งเสริมกิจกรรม
ทำงสังคม
กิจกรรมที่ 2 สร้ำงพลังแผ่นดิน
11. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชำชนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริต มีมำตรกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน
ภำครั ฐและเอกชน และยกระดั บกำรบั งคั บใช้ มำตรกำรทำงวิ นั ยและกฎหมำยต่ อเจ้ ำพนั กงำนของรั ฐ
โดยมีเป้ำหมำยและประเด็นกำรปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
เป้ำหมำย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579
ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง
กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตสำนึกของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม
กิ จกรรมที่ 1.9 สร้ ำงทั ศนคติ ควำมรู้ และปลู กฝั งเยำวชนในสถำนศึ กษำ
ทุกระดับให้รังเกียจกำรทุจริตและตระหนักถึงโทษภัยของกำรทุจริตคอร์รัปชั่นต่อประเทศชำติ
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ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 2 ด้ำนกำรป้องปรำม
กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชำ
มี มำตรกำรเสริ มสร้ ำงวั ฒ นธรรมองค์ กรในกำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ
และเป็ นตัวอย่ ำงในกำรบริหำรงำนด้ วยควำมซื่ อตรงและรับผิ ดชอบ กรณี ปล่ อยปละละเลยไม่ ด ำเนิ นกำร
ให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดอำญำ
กิจกรรมที่ 2.2 ปลุ กจิ ตส ำนึ กให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ของรัฐมี คุ ณธรรมควำมซื่ อตรง
(Integrity) โดยเน้นควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ (ซื่อสัตย์สุจริตตำมเป้ำหมำยอย่ำงดีที่สุด) และซื่อตรงต่อประชำชน
กลยุ ทธ์ ที่ 3 เสริ มสร้ ำงหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในให้ เป็ นกลไกอิ สระและ
มีกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในหน่วยงำน
กิจกรรมที่ 3.3 วำงระบบกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
ในส่วนรำชกำรเป็นประจำทุกปี และรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชำเหนือตนตำมระยะเวลำที่กำหนด
กลยุทธ์ที่ 4 ทำให้กำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ำรังเกียจไม่พึงกระทำ
กิจกรรมที่ 4.3 พัฒนำแนวทำงกำรกำหนดมำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม
เพื่อใช้ในองค์กรภำครัฐและเอกชนในกำรป้องกันกำรให้ สินบนและกำรเรียกรับสินบนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในทุกรูปแบบ
4. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรพั ฒนำกำรเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติได้ จัดท ำแผนพั ฒนำเศรษฐกิ จ
และสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส ำหรั บใช้ เป็ นแผนพั ฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ซึ่ งเป็ นกำรแปลงยุ ทธศำสตร์ ชำติ ระยะ 20 ปี สู่ กำรปฏิ บั ติ อย่ ำงเป็ นรู ปธรรม เพื่ อเตรี ยมควำมพร้ อม
และวำงรำกฐำนในกำรยกระดั บประเทศไทยให้ เป็ นประเทศที่ พั ฒ นำแล้ ว มี ควำมมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีหลักกำรที่สำคัญ คือ
1. ยึ ด “หลั กปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยง” เพื่ อให้ เกิ ดบู รณำกำรกำรพั ฒนำในทุ กมิ ติ
อย่ ำงสมเหตุ สมผล มี ควำมพอประมำณ และมี ระบบภู มิ คุ้ มกั นและกำรบริ ห ำรจั ดกำรควำมเสี่ ยงที่ ดี
ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทย
เป็นสั งคมคุณภำพ มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้ กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดี มีควำมสุ ข และอยู่ร่วมกัน
อย่ำงสมำนฉันท์
2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีสำหรับคนไทย
พั ฒนำคนให้ มีควำมเป็ นคนที่ สมบู รณ์ มี วินั ย ใฝ่ รู้ มี ควำมรู้ มี ทั กษะ มี ควำมคิดสร้ำงสรรค์ มี ทั ศนคติ ที่ ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ สังคมผู้สูงอำยุ
อย่ ำงมี คุ ณภำพ รวมถึ งกำรสร้ ำงคนให้ ใช้ ประโยชน์ และอยู่ กั บสิ่ งแวดล้ อมอย่ ำงเกื้ อกู ล อนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
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3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพั ฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ ฉบับที่ 12 วิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติ
ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึ ด “เป้ ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579” ที่ เป็ นเป้ ำหมำยในยุ ทธศำสตร์ ชำติ
ระยะ 20 ปี มำเป็นกรอบในกำรกำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่
กับกรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึ ด “หลั ก กำรเจริ ญ เติ บ โตทำงเศรษฐกิ จ ที่ ล ดควำมเหลื่ อ มล้ ำและขั บ เคลื่ อ น
กำรเจริญเติบโต จำกกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม”
6. ยึ ด “หลั กกำรน ำไปสู่ กำรปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ อย่ ำงจริ งจั งใน 5 ปี ที่ ต่ อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่ำนิยม
ที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่ อ ให้ ค นไทยมี ค วำมมั่ น คงทำงเศรษฐกิ จ และสั งคม ได้ รั บ ควำมเป็ น ธรรมใน
กำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชน
มีควำมเข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
4. เพื่ อ รั ก ษำและฟื้ น ฟู ท รั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละคุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส ำมำรถ
สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
5. เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรทำงำน
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ
6. เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพื่อรองรับ
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำง ๆ ทั้งใน
ระดั บอนุ ภู มิ ภำค ภู มิ ภำค และนำนำชำติ ได้อย่ ำงสมบู รณ์ และมี ประสิ ทธิภำพ รวมทั้ งให้ ประเทศไทย
มีบทบำทนำและสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก
เป้ำหมำยรวม เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้กำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมี คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น คนไทยที่ ส มบู ร ณ์ มี วิ นั ย มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทัน
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สถำนกำรณ์ มีควำมรั บ ผิดชอบและทำประโยชน์ ต่อส่ วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญ
งอกงำมทำงจิตวิญญำณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย
2. ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุ กคนมี โอกำสในกำรเข้ ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสั งคมที่มี คุ ณ ภำพ
อย่ำงทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมี ควำมเข้มแข็ งและแข่ งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิ จปรับสู่ เศรษฐกิ จ
ฐำนบริ กำรและดิจิ ทั ล มี ผู้ ประกอบกำรรุ่ นใหม่ และเป็ นสั งคมผู้ ประกอบกำร ผู้ ประกอบกำรขนำดกลำง
และขนำดเล็กที่เข้มแข็ง สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำร
มีระบบกำรผลิตและให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำร
ฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำร
สู่ภูมิภำคเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ
4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อม สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
ยุ ท ธศำสตร์ ข องแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 12 ประกอบด้ วย
10 ยุทธศำสตร์ โดยมีสำระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 1 กำรเสริ มสร้ ำงและพั ฒ นำศั กยภำพทุ น มนุ ษย์ ให้ ควำมส ำคั ญ กั บ
กำรวำงรำกฐำน กำรพัฒนำคนให้ มีควำมสมบู รณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ ต้องพั ฒนำให้ มีสุ ขภำพกำย
และใจที่ ดี มี ทั กษะทำงสมอง ทั กษะกำรเรียนรู้ และทั กษะชี วิ ต เพื่ อให้ เติ บโตอย่ ำงมี คุ ณภำพ ควบคู่ กั บ
กำรพัฒนำคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภำวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดี
ต่อสั งคมส่ วนรวม มีทั กษะควำมรู้ และควำมสำมำรถปรับตัวเท่ำทั นกับกำรเปลี่ ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว
บนพื้นฐำนของกำรมีสถำบันทำงสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ สถำบัน
ชุ มชน และภำคเอกชนที่ ร่ วมกั น พั ฒ นำทุ นมนุ ษย์ ให้ มี คุ ณ ภำพสู ง อี กทั้ งยั งเป็ นทุ นทำงสั งคมส ำคั ญ
ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมลำในสังคม ให้ควำมสำคัญกับ
กำรดำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข
รวมทั้งกำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นกำรดำเนินงำนต่อเนื่องจำกที่ได้ขับเคลื่อน
และผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมำกขึ้นในเรื่องกำรเพิ่มทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำย
แรงงำนที่สนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำงรำยได้สูงขึ้น และกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนั บสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพ รำยได้ และให้ควำมช่วยเหลือที่เชื่อมโยง
กำรเพิ่ มผลิ ตภำพส ำหรั บประชำกรกลุ่ มร้ อยละ 40 รำยได้ ต่ ำสุ ด ผู้ ด้ อยโอกำส สตรี และผู้ สู งอำยุ อำทิ
กำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน และวิสำหกิจเพื่อสังคม กำรพัฒนำ
องค์กรกำรเงินฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพื่อสร้ำงอำชีพ และกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจั ยกำรผลิต
คุณภำพดีที่มีรำคำเป็นธรรม เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพื้นที่
และบูรณำกำรเพื่อกำรลดควำมเหลื่อมล้ำ
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ยุ ทธศำสตร์ ที่ 3 กำรสร้ ำงควำมเข้ มแข็ งทำงเศรษฐกิ จและแข่ งขั นได้ อย่ ำงยั่ งยื น
เน้ นให้ เศรษฐกิ จเติ บโตได้ ตำมศั กยภำพและมี เสถี ยรภำพ ภำคส่ งออกมี กำรพั ฒ นำจนสำมำรถขยำยตั ว
และเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น กำรลงทุนภำครัฐ
และเอกชนมีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องและมำจำกควำมร่วมมือกันมำกขึ้น ประชำชนและผู้ประกอบกำรเข้ำสู่
ระบบภำษี มำกขึ้ น และประเทศไทยมี ขี ดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั นทำงเศรษฐกิ จสู งขึ้ น นอกจำกนี้
ยังเน้นให้เศรษฐกิจรำยสำขำมีกำรเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง ภำคกำรเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกร
มีรำยได้เพิ่มขึ้น มีกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมนิเวศ กำรท่องเที่ยวสำมำรถทำรำยได้และแข่งขันได้มำกขึ้น
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจมำกขึ้น ภำคกำรเงินมีประสิ ทธิภำพเพิ่มขึ้น
และใช้ วิ ทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรมขั้ นก้ ำวหน้ ำที่ เข้ มข้ นมำกขึ้ น กำรพั ฒนำเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ล
กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพของกำลังคน และควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรขยำยฐำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำ
พื้ นที่ เศรษฐกิ จใหม่ และกำรพั ฒ นำตำมแนวระเบี ยงเศรษฐกิ จ กำรผสมผสำนภำคบริ กำรเข้ ำกั บกำรค้ ำ
และกำรเตรียมควำมพร้อมของภำคบริกำร ให้สำมำรถรองรับกำรแข่งขันที่เสรีขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประเด็น
ท้ ำทำยที่ ต้ องเร่ งด ำเนิ นกำรในช่ วงแผนพั ฒนำฯ ฉบั บที่ 12 ได้ แก่ กำรสร้ำงควำมมั่ นคงของฐำนทรัพยำกร
ธรรมชำติ และยกระดั บ คุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อสนั บสนุ นกำรเติ บโตที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อมและ
คุณภำพชีวิตของประชำชน เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจำกกำรผลิต และกำรบริโภค
พั ฒนำระบบบริ หำรจั ดกำรที่ โปร่ งใสเป็ นธรรม ส่ งเสริ มกำรผลิ ตและกำรบริโภคที่ เป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม
เป็ นวงกว้ ำงมำกขึ้ น ต้ องเร่ งเตรี ยมควำมพร้อมในลดกำรปล่ อยก๊ ำซเรื อนกระจกและเพิ่ มขี ดควำมสำมำรถ
ในกำรปรั บตั วต่ อกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภู มิ อำกำศ รวมทั้ งบริหำรจั ดกำรเพื่ อลดควำมเสี่ ยงด้ ำนภั ยพิ บั ติ
ทำงธรรมชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่ งยื น ให้ ค วำมส ำคั ญ ต่ อ กำรฟื้ น ฟู พื้ น ฐำนด้ ำนควำมมั่ น คงที่ เป็ น ปั จจั ย ส ำคั ญ ต่ อ กำรพั ฒ นำ
ทำงเศรษฐกิ จและสั งคมของประเทศ โดยเฉพำะกำรอยู่ ร่ วมกั นในสั งคมอย่ ำงสั นติ ของผู้ มี ควำมเห็ นต่ ำง
ทำงควำมคิ ดและอุ ดมกำรณ์ บ นพื้ น ฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยอั นมี พระมหำกษั ตริ ย์
ทรงเป็ นประมุ ข และกำรเตรี ยมกำรรั บมื อกั บภั ยคุกคำมข้ำมชำติ ซึ่งจะส่ งผลกระทบอย่ำงมี นั ยยะสำคั ญ
ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย เป็ นช่วงเวลำสำคัญที่ต้องเร่งปฏิรู ปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงจริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้ประสบผลสำเร็จ
บรรลุเป้ำหมำย ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม
และประชำชนมีส่ วนร่ วม มีกำรกระจำยอำนำจ และแบ่ งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสม ระหว่ำงส่ วนกลำง
ภูมิภำค และท้องถิ่น และวำงพื้นฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยอนำคตในปี 2579
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ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์
จำกศักยภำพและภูมิสังคมเฉพำะของพื้นที่ และกำรดำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุก เพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภำค
และจังหวัดในกำรเป็นฐำนกำรผลิ ตและบริกำรที่ส ำคัญ ประกอบกับกำรขยำยตัวของประชำกรในเขตเมือง
จะเป็นโอกำสในกำรกระจำยควำมเจริญและยกระดับรำยได้ของประชำชน โดยกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่
และมี ศั กยภำพในกำรรองรั บกำรค้ ำกำรลงทุ น รวมทั้ งลดแรงกดดั นจำกกำรกระจุ กตั วของกำรพั ฒ นำ
ในกรุ งเทพฯ และภำคกลำงไปสู่ ภู มิ ภำค นอกจำกนี้ กำรเป็ นส่ วนหนึ่ งของประชำคมเศรษฐกิ จอำเซี ยน
ยั งเป็ นโอกำสในกำรเปิ ดพื้ นที่ เศรษฐกิจใหม่บริ เวณชำยแดน เชื่อมโยงกำรค้ ำกำรลงทุ นในภูมิภำคของไทย
กับประเทศเพื่อนบ้ำนอีกด้วย
5. นโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
นำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ไว้ 11 ด้ำน โดยมีนโยบำยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
ตำมประเพณี กำรปกครองของไทย รั ฐบำลจึ งถื อเป็ นหน้ ำที่ ส ำคั ญ ยิ่ งยวดในอั นที่ จะเชิ ดชู สถำบั นนี้ ไว้
ด้วยควำมจงรักภักดี และปกป้องรักษำพระบรมเดชำนุภำพ โดยจะใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย มำตรกำรทำงสังคม
จิตวิทยำ และมำตรกำรทำงระบบสื่อสำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรดำเนินกำรกับผู้คะนองปำก ย่ำมใจ
หรือประสงค์ร้ำย มุ่งสั่นคลอนสถำบันหลักของชำติ โดยไม่คำนึงถึงควำมรู้สำนึกและควำมผูกพันภักดีของคน
อีกเป็นจำนวนมำก ตลอดจนเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์
และพระรำชกรณียกิจเพื่อประชำชน ทั้งจะสนับสนุนโครงกำรทั้งหลำยอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ส่งเสริม
ให้ เจ้ำหน้ำที่สถำนศึกษำ ตลอดจนหน่วยงำนทั้งหลำยของรัฐเรียนรู้เข้ำใจหลักกำรทรงงำน สำมำรถนำหลั ก
ดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรพัฒนำ ตลอดจนเร่งขยำยผลตำมโครงกำรและแบบอย่ำง
ที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ให้แพร่หลำยเป็ นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้ำงอันจะช่วยสร้ำงควำมสมบูรณ์
พูนสุขแก่ประชำชนในที่สุด
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ
2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยนำยุทธศำสตร์เข้ำใจ
เข้ำถึง และพัฒนำมำใช้ตำมแนวทำงกัลยำณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมกำรพูดคุยสันติสุขกับผู้มีควำมคิดเห็นต่ำง
จำกรัฐ สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมตำมหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม
ขจัดกำรฉวยโอกำสก่อควำมรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหำไม่ว่ำจำกผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยบ้ ำนเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่ำงประเทศ และองค์กำรระหว่ำงประเทศที่อำจช่วยคลี่คลำย
ปัญหำได้
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นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมลำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพำะหน้ ำจะเร่ งสร้ ำงโอกำส อำชี พ และกำรมี รำยได้ ที่ มั่ นคงแก่ ผู้ ที่ เข้ ำสู่
ตลำดแรงงำน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกำส และแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำย พร้อมทั้งยกระดับคุณภำพแรงงำน
โดยให้แรงงำนทั้งระบบมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้ และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนในทุกระดับอย่ำงมีมำตรฐำน
ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมู ลและกำรด ำเนิ นกำรระหว่ำงหน่ วยงำนของรัฐกับเอกชน เพื่ อให้ ตรงกับควำมต้องกำร
ของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจำกนี้จะส่งเสริมให้แรงงำนนอกระบบเข้ำสู่ระบบที่ถูกกฎหมำยมำกขึ้น
3.4 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตและกำรมีงำนทำหรือ
กิจกรรมที่เหมำะสม เพื่อสร้ำงสรรค์และไม่ก่อภำระต่อสั งคมในอนำคต โดยจัดเตรียมระบบกำรดูแลในบ้ำน
สถำนพักฟื้น และโรงพยำบำล ที่เป็นควำมร่วมมือของภำครัฐ ภำคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนำ
ระบบกำรเงินกำรคลังสำหรับกำรดูแลผู้สูงอำยุ
3.5 เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีควำมหลำกหลำย เนื่องจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมพร้อมแก่แรงงำนไทย และร่วมพัฒนำระบบควำมคุ้มครองทำงสังคมของแรงงำน
อำเซียน
3.6 จั ดระเบี ยบสั งคม สร้ำงมำตรฐำนด้ ำนคุ ณธรรม จริ ยธรรม และธรรมำภิ บำลให้ แก่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติที่ได้ประกำศไว้แล้ว
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมสำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบ
และกำรศึ ก ษำทำงเลื อ กไปพร้ อ มกั น เพื่ อ สร้ ำงคุ ณ ภำพของคนไทยให้ ส ำมำรถเรี ย นรู้ พั ฒ นำตน
ได้ เต็ มตำมศั กยภำพ ประกอบอำชี พและด ำรงชี วิ ตได้ โดยมี ควำมใฝ่ รู้และทั กษะที่ เหมำะสม เป็ นคนดี
มีคุณธรรม สร้ำงเสริมคุณภำพกำรเรียนรู้ โดยเน้นกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสัมมำชีพในพื้นที่ ลดควำมเหลื่อมล้ำ
และพัฒนำกำลังคนให้เป็นที่ต้องกำรเหมำะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และธุรกิจบริกำร
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ ำ จะปรั บเปลี่ ยนกำรจั ดสรรงบประมำณสนั บสนุ นกำรศึ กษำ
ให้ สอดคล้องกับควำมจำเป็นของผู้เรียนและลั กษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ รวมทั้งปรับปรุง และบูรณำกำร
ระบบกำรกู้ยื มเงินเพื่ อกำรศึ กษำให้ มีประสิ ทธิ ภำพ เพื่ อเพิ่ มโอกำสแก่ ผู้ ยำกจนหรือด้ อยโอกำส จัดระบบ
กำรสนับสนุนให้เยำวชนและประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
โดยจะพิจำรณำจัดให้มีคูปองกำรศึกษำเป็นแนวทำงหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป
มีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ กระจำยอำนำจ
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำสู่สถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมศักยภำพและ
ควำมพร้อม โดยให้สถำนศึกษำสำมำรถเป็นนิติบุคคล และบริหำรจัดกำรได้อย่ำงอิสระและคล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สำมำรถมีควำมรู้และทักษะ
ใหม่ที่สำมำรถประกอบอำชีพได้หลำกหลำยตำมแนวโน้มกำรจ้ำงงำนในอนำคต ปรับกระบวนกำรเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณำกำรควำมรู้และคุณธรรมเข้ำด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อกำรพัฒนำผู้เรียน
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ทั้งในด้ำนควำมรู้ ทักษะ กำรใฝ่เรียนรู้ กำรแก้ปัญหำ กำรรับฟังควำมเห็นผู้อื่น กำรมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ควำมเป็นพลเมืองดี โดยเน้นควำมร่วมมือระหว่ำงผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่ มีคุณภำพ และมีจิตวิญญำณของควำมเป็ นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ ตรงตำมวิชำที่สอน นำเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียน
กำรสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น กำรเรียนทำงไกล กำรเรียนโดยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ เป็ นต้ น รวมทั้ งปรั บระบบกำรประเมินสมรรถนะที่ สะท้ อนประสิ ทธิภำพกำรจั ดกำรเรียน
กำรสอนและกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเป็นสำคัญ
นโยบำยที่ 6 กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ
6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่ ำงจริ งจั ง ซึ่ งจะท ำให้ ทุ กภำคเศรษฐกิ จก้ ำวหน้ ำไปได้ ทั นโลกและสำมำรถแข่ งขั นในโลกสมั ยใหม่ ได้
ซึ่งหมำยรวมถึงกำรผลิตและกำรค้ำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮำร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์สื่อสำรดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนำคมดิจิทัล และกำรใช้ดิจิทัล รองรับกำรให้บริกำรของภำคธุรกิจกำรเงิน
และธุรกิจบริกำรอื่น ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคสื่อสำรและบันเทิง ตลอดจนกำรใช้ดิจิทัลรองรับกำรผลิตสินค้ำ
อุตสำหกรรมและกำรพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ปรับปรุงบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง
ให้ดูแลและผลักดันงำนสำคัญของประเทศชำติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมกำรระดับชำติ เพื่อขับเคลื่อน
อย่ำงจริงจัง
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริ หำรรำชกำรแผ่ นดิ นที่ มี ธรรมำภิ บำล และกำรป้ องกั น
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
10.1 ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำค
และท้องถิ่น ทบทวนกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนภำครัฐที่มีอำนำจหน้ำที่ซ้ำซ้อนหรือลดหลั่นกัน หรือมีเส้นทำง
กำรปฏิบัติงำนที่ยืดยำว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมำใช้แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชัดเจน สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนจัดระบบอัตรำกำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทน
บุคลำกรภำครัฐให้เหมำะสมและเป็นธรรม ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
แบบใหม่ กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในฐำนะที่เป็นศูนย์กลำง และกำรอำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ใช้บริกำรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจในระบบรำชกำร ลดต้นทุนดำเนินกำรของภำคธุรกิจ เพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขันกับนำนำประเทศ และกำรรักษำบุคลำกรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพไว้ในระบบรำชกำร โดยจะดำเนินกำร
ตั้งแต่ระยะเฉพำะหน้ำไปตำมลำดับควำมจำเป็นและตำมที่กฎหมำยเอื้อให้สำมำรถดำเนินกำรได้
10.5 ใช้ มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลู กฝั งค่ ำนิ ยม คุ ณธรรม จริ ยธรรม และจิ ตส ำนึ ก
ในกำรรั กษำศักดิ์ ศรีของควำมเป็ นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสั ตย์สุ จริต ควบคู่กั บกำรบริหำรจั ดกำรภำครัฐ
ที่มีประสิ ทธิภำพ เพื่อป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับ
อย่ำงเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ไม่จำเป็น สร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกำสกำรทุจริต เช่น ระเบียบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรอนุญำต อนุมัติ และกำรขอรับบริกำรจำกรัฐ
ซึ่งมีขั้นตอนยืดยำวใช้เวลำนำน ซ้ำซ้อน และเสียค่ำใช้จ่ำยทั้งของภำครัฐและประชำชน
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6. นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในกำรดำเนินกำรด้ำนควำมมั่นคงของภำครัฐ
ในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชำติ และส่วนที่ 2
นโยบำยควำมมั่นคงแห่ งชำติทั่วไป โดยกำหนดกรอบควำมคิดหลักจำกกำรกำหนดนโยบำย ซึ่งได้คำนึงถึง
ค่ำนิยมหลักของชำติ 12 ประกำร ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ชำติมีเสถียรภำพและเป็นปึกแผ่น ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต ประเทศมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง ปลอดภัยจำกภัยคุกคำมข้ำมพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติกำรณ์ มีบทบำทเชิงรุกในประชำคม
อำเซียนและดำเนินควำมสัมพันธ์กับนำนำประเทศอย่ำงมีดุลยภำพ”
นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. มีดังนี้
นโยบำยที่ 1 เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลั กของชำติ 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 เสริ มสร้ ำงสั นติ สุ ขและกำรพั ฒ นำอย่ ำงยั่ งยื นโดยใช้ กระบวนกำรมี ส่ วนร่ วม
ของทุกภำคส่วนเป็นพลังในกำรเข้ำถึงประชำชน
7. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ของประเทศ โดยมุ่ งจั ดกำรศึ กษำให้ คนไทยทุ กคนสำมำรถเข้ ำถึ งโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึ กษำ
ที่มีคุณภำพ พัฒนำระบบกำรบริหำรจั ดกำรศึกษำที่มีประสิ ทธิภำพ พัฒนำคนให้ มีสมรรถนะในกำรทำงำน
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของตลำดแรงงำนและกำรพั ฒ นำประเทศ แนวคิ ด กำรจั ดกำรศึ ก ษำ
ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยึดหลักสำคัญในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน
(Education for All) หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิ จพอเพี ยง (Sufficiency Economy) และหลั กกำรมี ส่ วนร่ วมของสั งคม (All For Education)
อี กทั้ งยึ ดตำมเป้ ำหมำยกำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็ น
ภำยในประเทศ (Local Issues) อำทิ คุณภำพของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ
ควำมเหลื่อมล้ำของกำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยนำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิด
สำคัญในกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
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วิสั ยทั ศน์ : คนไทยทุ กคนได้ รับกำรศึ กษำและเรียนรู้ตลอดชี วิ ตอย่ ำงมี คุ ณภำพ ด ำรงชี วิ ต
อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่ อพั ฒนำคนไทยให้ เป็ นพลเมื องดี มี คุ ณลั กษณะ ทั กษะและสมรรถนะที่ สอดคล้ อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ
3. เพื่อพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสำมัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อน ำประเทศไทยก้ ำวข้ ำมกั บดั กประเทศที่ มี รำยได้ ปำนกลำง และควำมเหลื่ อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของสำนักงำน กศน. ทั้ง 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
เป้ำหมำย
1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. พั ฒนำกำรจั ดกำรศึ กษำเพื่ อเสริมสร้ ำงควำมมั่ นคงของสถำบั นหลั กของชำติ
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภำพและส่ งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
3. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่ งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว)
4. พั ฒ นำกำรจั ดกำรศึ กษำเพื่ อกำรจั ดระบบกำรดู แลและป้ องกั นภั ยคุ กคำม
ในรู ปแบบใหม่ อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุ นแรงในรู ปแบบต่ ำง ๆ ยำเสพติ ด ภั ยพิ บั ติ จำกธรรมชำติ
ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 2 กำรผลิ ตและพั ฒ นำก ำลั งคน กำรวิ จั ย และนวั ตกรรม เพื่ อสร้ ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้ำหมำย
1. ก ำลั งคนมี ทั กษะที่ ส ำคั ญจ ำเป็ น และมี สมรรถนะตรงตำมควำมต้ องกำรของ
ตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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2. สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตที่มีควำมเชี่ยวชำญ
และเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
3. กำรวิ จั ย และพั ฒ นำเพื่ อสร้ ำงองค์ ควำมรู้ และนวั ตกรรมที่ ส ร้ ำงผลผลิ ต
และมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ผลิ ตและพั ฒนำก ำลั งคนให้ มี สมรรถนะในสำขำที่ ตรงตำมควำมต้ องกำรของ
ตลำดงำนและกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน
3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิ ต
และมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย
1. ผู้ เรี ยนมี ทั กษะและคุ ณ ลั กษณะพื้ นฐำนของพลเมื องไทย และทั กษะและ
คุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
และมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ
3. สถำนศึ กษำทุ กระดั บกำรศึ กษำสำมำรถจั ดกิ จกรรม/กระบวนกำรเรี ยนรู้
ตำมหลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ
6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล
7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่ งเสริมและพั ฒนำแหล่ งเรียนรู้ สื่ อต ำรำเรียน และสื่ อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้ มี
คุณภำพมำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
3. สร้ ำงเสริ มและปรั บเปลี่ ยนค่ ำนิ ยมของคนไทยให้ มี วิ นั ย จิ ตสำธำรณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
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. กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้ อมู ลรำยบุ คคลและสำรสนเทศทำงกำรศึ กษำที่ ครอบคลุ ม ถู กต้ อง
เป็นปัจจุบัน เพื่อกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมินและรำยงำนผล
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
2. หลั กสู ตร แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อกำรเรียนรู้ที่ ส่ งเสริ มคุ ณภำพชี วิ ตที่ เป็ นมิ ตร
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
3. กำรวิจั ยเพื่ อพั ฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่ งเสริม สนั บสนุ นกำรสร้ำงจิ ตส ำนึ กรักษ์ สิ่ งแวดล้ อม มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม
และนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
2. ส่ งเสริ มและพั ฒ นำหลั กสู ตร กระบวนกำรเรี ยนรู้ แหล่ งเรี ยนรู้ และสื่ อ
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พั ฒนำองค์ ควำมรู้ งำนวิจั ย และนวัตกรรม ด้ ำนกำรสร้ำงเสริ มคุ ณภำพชี วิ ต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. โครงสร้ำง บทบำทและระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ มีควำมคล่องตัว ชัดเจน
และสำมำรถตรวจสอบได้
2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนและพื้นที่
4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะ
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรกำลังแรงงำนของประเทศ
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5. ระบบบริ หำรงำนบุ คคลของครู อำจำรย์ และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ มี ควำม
เป็นธรรม สร้ำงขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ
4. ปรั บปรุ งกฎหมำยเกี่ ยวกั บระบบกำรเงิ นเพื่ อกำรศึ กษำที่ ส่ งผลต่ อคุ ณภำพ
และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
8. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีสำระสำคัญ ดังนี้
1. น้อมนำแนวพระรำชดำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของพระบำทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหำภู มิ พ ลอดุ ลยเดช และสมเด็ จพระเจ้ ำอยู่ หั วมหำวชิ รำลงกรณ
บดิ นทรเทพยวรำงกู ร มำขั บเคลื่ อนงำนด้ ำนกำรศึ กษำให้ เกิ ดเป็ นรู ปธรรม เพรำะพระรำชปณิ ธ ำนของ
พระองค์ท่ำน ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบำย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนแก่หน่วยงำนในสังกัด
2. กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษำธิกำรจะดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพั ฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศำสตร์ชำติเป็นจุดเน้นด้ำนกำรศึกษำ
ที่จะดำเนินกำร 6 ด้ำน คือ
1) ควำมมั่นคง
2) กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
4) กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม
5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
3. จุ ด เน้น สำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรดำเนิ น งำน และโครงกำรสำคัญ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
นำยธี ระเกี ยรติ เจริ ญเศรษฐศิ ลป์ รั ฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงศึ กษำธิ กำร ได้ มอบจุ ดเน้ น
เชิงนโยบำย แนวทำงกำรดำเนิ นงำน และโครงกำรสำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร โดยยึดกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
6 ด้ำน เป็นหลักในกำรดำเนินกำรให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
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1. ด้ำนควำมมั่นคง
แนวทำงหลัก
1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
1.1.1 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่ นคงของสถำบั นหลั ก น้ อมน ำพระรำชปณิ ธำน
และพระรำชกระแสด้ ำนกำรศึ กษำ พั ฒ นำหลั กสู ตร กำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอนวิ ชำที่ มี เนื้ อหำเกี่ ย วกั บ
ประวัติศำสตร์และสถำบันพระมหำกษัตริย์
1.1.2 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอน เพื่อควำมปรองดองและสมำนฉันท์
เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 กำรบริหำรจัดกำร
1.2.1 กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่ชำยขอบ/ชำยแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แนวทำงหลัก
2.1 กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ
2.1.1 ยกระดับวิชำภำษำอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถำนศึกษำสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง และสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
โดยจั ดท ำ Echo English Vocational ซึ่ งเป็ น Application ภำษำอั งกฤษ ส ำหรั บนั กเรี ยนอำชี วศึ กษำ
และกำรอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพั ฒนำทั กษะภำษำอังกฤษของประชำชนในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ
หลักสูตรภำษำอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย
2.1.2 พัฒนำวิชำภำษำจีน โดยหลักกำรเดียวกับวิชำภำษำอังกฤษ
2.1.3 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) เพื่อแก้ปัญหำ
ขำดแคลนบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒนำโรงเรียนวิทยำศำสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้ำง
ศักยภำพกำรแข่งขัน
2.2 ผลิตกำลังคนรองรั บ New S-Curve โดยสำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำ
และจัดกำรศึกษำทวิภำคีอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้สถำนกำรณ์จริงจำกสถำนประกอบกำรและชุมชน “ปรับโรงงำน
เป็นโรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำ ได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับกำรฝึกทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร
2.3 ปรั บปรุ งกระบวนกำรเรี ยนกำรสอน เร่ งรั ดกำรพั ฒนำอำจำรย์ เพื่ อผลิ ต
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 ทั้งกระบวนกำรลู กเสื อ
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 เพิ่มเวลำรู้ เป็นกิจกรรม/วิธีกำรย่อย
รวมทั้งกำรรองรับผลกำรทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 กำรวัดและประเมินผล
1) กำรวำงแผนกำรประเมินผลนักเรียนนำนำชำติ (PISA) เพื่อให้ ผลคะแนน
สูงขึ้น
2) กำรประเมินผล O - Net ในวิชำสังคมศึกษำให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน เป็ นผู้ ประเมิ น ส ำหรั บวิ ชำคณิ ตศำสตร์ และวิ ทยำศำสตร์ ให้ สถำบั นส่ งเสริ มกำรสอน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ออกข้อสอบ
3) กำรออกข้ อสอบวิ ชำคณิ ตศำสตร์ และวิ ทยำศำสตร์ ด ำเนิ นกำร
ในรูปคณะทำงำนออกข้อสอบ
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และกำรลดควำมเหลื่อมลำทำงกำรศึกษำ
แนวทำงหลัก
4.1 สร้ ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึ กษำโดยยกระดั บคุ ณ ภำพ
สถำนศึ กษำ ที่ ต้ องกำรควำมช่ วยเหลื อและพั ฒ นำเป็ นพิ เศษอย่ ำงเร่ งด่ วน (ICU) รวมทั้ งกำรด ำเนิ นกำร
ตำมแนวทำง No Child Left Behind คือ จัดทำข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน กำรป้องกัน กำรติดตำมเด็กออกกลำงคัน
โดยชุมชน ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีควำมจำเป็นและต้องกำรเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณำกำรเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้ สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบเครือข่ำย ด้ำนระบบ
ข้อมู ลสำรสนเทศเพื่ อกำรศึ กษำ ด้ ำนสื่ อและองค์ ควำมรู้ รวมถึ งกำรพั ฒนำบุ คลำกรให้ ใช้ เทคโนโลยีดิ จิ ทั ล
อย่ำงสร้ำงสรรค์และรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
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4.3 จั ดระบบกำรคั ดเลื อกเข้ ำเรี ยนมหำวิ ทยำลั ย (Admission) เพื่ อสร้ ำง
ควำมเท่ำเทียมในกำรใช้สิทธิ์เข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำผ่ำนระบบ Clearing-House
5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงหลัก
5.1 โครงกำรธนำคำรขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นำกลับมำใช้
ประโยชน์
5.2 กำรสร้ำงจิตสำนึกกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เช่น โรงเรียนตำมพระรำชดำริ :
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
9. แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดสำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้คู่คุณธรรมอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึงและเสมอภำค เป็นกำลังคนที่มี
ทั กษะและศั กยภำพรองรั บ กำรพั ฒ นำประเทศ ที่ ส อดคล้ องกั บ หลั กปรั ช ญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่ำระดับสำกล
2. เสริมสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำของประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
3. เพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
4. ผลิต พัฒนำ และสร้ำงเสริมศักยภำพกำลังคน
5. พัฒนำสิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และนวัตกรรม
เป้ำประสงค์หลัก
1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น
2. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ
3. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำประเทศในอนำคต
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4. ก ำลั งคนได้ รั บกำรผลิ ตและพั ฒนำทั กษะให้ มี สมรรถนะตรงตำมควำมต้ องกำรของพื้ นที่
และประเทศ
5. คนไทยมีองค์ควำมรู้ สำมำรถสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนำงำนวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ
6. มี ระบบบริ ห ำรจั ดกำรศึ กษำที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เน้ น กำรมี ส่ วนร่ วมจำกทุ กภำคส่ วน
และกำรกระจำยอำนำจสู่ภูมิภำค
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
1. จั ดกำรศึ กษำที่ เสริ มสร้ ำงควำมมั่ นคงของสถำบั นหลั กของชำติ และกำรปกครองระบบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดั บคุ ณภำพและส่ งเสริมโอกำสในกำรเข้ ำถึ งกำรศึ กษำและกำรสร้ำงอำชีพ เพื่ อลด
ควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพื้นที่ชำยขอบ/
ชำยแดน
3. สร้ำงภูมิคุ้มกันและพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม
4. เร่งผลิตและพัฒนำกำลังคนในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศและพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. ส่ งเสริมกำรผลิ ตและพั ฒนำกำลั งคนผู้ มีควำมสำมำรถพิเศษ ควำมเชี่ยวชำญและเป็ นเลิ ศ
เฉพำะด้ำนอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับกำรศึกษำ
6. พัฒนำทักษะอำชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
7. พัฒนำสิ่งประดิษฐ์ กำรวิจัย และนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
8. สร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน โดยสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ตำมรูปแบบประชำรัฐทั้งระหว่ำงองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ
9. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน ระบบกลไก กำรติดตำม กำรวัด
และประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำให้ มีประสิ ทธิภำพ สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ ำทำง
วิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
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10. ผลิ ต และพั ฒนำครู อำจำรย์ อย่ ำงเป็ นระบบและสอดคล้ องกั บควำมต้ องกำร ในกำร
จัดกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ
11. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น คนทุ กช่ วงวั ยให้ มี ทั กษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่ ได้
มำตรฐำนและพัฒนำคุณภำพชีวิตเต็มตำมศักยภำพอย่ำงเหมำะสม
12. เสริ มสร้ ำง ปรั บเปลี่ ยนให้ คนไทยทุ กคนมี วินั ย คุ ณธรรม จริ ยธรรม จิ ตสำธำรณะ และ
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตำมหลักค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำร และควำมเป็นพลเมืองตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น
13. ประกั นโอกำสกำรเข้ ำถึ งบริ กำรทำงกำรศึ กษำระดั บกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำนให้ แก่ ผู้ เรียน
ในทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิกำร ด้อยโอกำส และผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ
14. ส่ งเสริมและพั ฒนำกำรจั ดกำรศึกษำ กำรเรียนรู้และกำรเข้ำถึงแหล่ งเรียนรู้ในทุ กพื้ นที่
อย่ ำงมี คุ ณภำพสอดคล้ องกับควำมสนใจและวิถี ชีวิตของผู้ เรียนทุ กกลุ่ มเป้ ำหมำย และสำมำรถให้ บริ กำร
ได้อย่ำงทั่วถึง
15. เร่งสร้ำงระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
16. จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ
17. พั ฒนำเทคโนโลยี ดิ จิทั ลเพื่ อกำรศึกษำและกำรบริหำรจั ดกำรที่ ทั นสมั ย และไม่ ซ้ำซ้อน
ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ
18. พั ฒนำกระบวนกำรจั ดท ำระบบฐำนข้ อมู ลกลำงทำงกำรศึ กษำของประเทศ และระบบ
กำรรำยงำนผลของฐำนข้ อมู ลโดยเชื่ อมโยงข้ อมู ลกำรศึ กษำทุ กระดั บ/ประเภทกำรศึ กษำที่ เป็ นเอกภำพ
เป็นปัจจุบัน และมีมำตรฐำนเดียวกัน
19. ผลิตและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถำนศึกษำ
และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ นำมำใช้เพิ่มคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบจัดหำ
อุปกรณ์ /ทรัพยำกรพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ กับผู้เรี ยนอย่ำงเพียงพอ ทั่วถึง และเหมำะสมกับ
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
20. จัดหำอุปกรณ์ /ทรัพยำกรพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ ทั่วถึง
และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
21. ส่ งเสริม สนั บสนุ นกำรสร้ ำงจิตส ำนึ กและพฤติ กรรมรักษ์ สิ่ งแวดล้อมของคนทุ กช่ วงวั ย
ในกำรดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
22. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้
ต่ำงๆ ที่เกีย่ วข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
23. สร้ ำงเครือข่ ำยควำมร่ วมมื อกั บภำคส่ วนต่ ำงๆ ในกำรอนุ รักษ์ ทรั พยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม
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24. เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงเครือข่ำย/
ควำมเป็นภำคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภำยในและต่ำงประเทศรวมทั้งสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
25. ปรั บปรุงกลไกเพิ่ มประสิทธิ ภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำทั้งในระดับส่วนกลำง และ
ในพื้นที่ระดับภำค/จังหวัด ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
26. พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณด้ำนกำรศึกษำ/กำรเงินเพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
27. ส่ งเสริ มกำรปรั บ ปรุ งกำรบริ ห ำรจั ดกำรองค์ กรให้ เหมำะสมต่ อสภำพบริ บ ทสั งคม
ที่เปลี่ยนแปลงลดควำมล่ำช้ำและซ้ำซ้อนสู่องค์กรที่มีประสิทธิภำพมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
10. แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดสำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
วิสัยทัศน์
ผู้ เรี ยนได้ รั บกำรศึ กษำตลอดชี วิ ตที่ มี คุ ณภำพอย่ ำงทั่ วถึ งและเสมอภำค และมี ทั กษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนั บสนุ น และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนำศักยภำพและระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของหน่ วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคให้ มีประสิ ทธิภำพ
เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกร กำรปฏิบัติงำน และเป้ำหมำยกำรพัฒนำผู้เรียน
4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้บรรลุผลตำมบทบำทและภำรกิจที่กำหนด
ค่ำนิยม TEAMWINS
T = Teamwork กำรทำงำนเป็นทีม
E = Equality of Work ควำมเสมอภำคในกำรทำงำน
A = Accountability ควำมรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity กำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์
W = Willful ควำมมุ่งมั่นตั้งใจทำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ
I = Improvement กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication กำรเป็นเครือข่ำยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind กำรมีจิตมุ่งบริกำร
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เป้ำประสงค์รวม
1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และเสมอภำค
2. ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเด็นยุทธศำสตร์
1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
2. พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ
4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
5. ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์
1. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่สนองควำมต้องกำรของตลำดงำน
และประเทศ
3. ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค
5. ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ตัวชีวัดเป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์และค่ำเป้ำหมำย (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กศน.)
ตัวชีวัดเป้ำประสงค์
เป้ำประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่สอดคล้องเหมำะสมกับกำร
เสริมสร้ำงควำมมั่นคง
2. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
หรือทักษะด้ำนอำชีพ สำมำรถมีงำนทำหรือนำไปประกอบอำชีพได้
เป้ ำประสงค์ 2 ผู้ เรี ยนมี สมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั นที่ สนอง
ควำมต้องกำรของตลำดงำนและประเทศ
5. ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรกรที่เหมำะสม
ตำมบริบท และควำมต้องกำรของท้องถิ่น/ชุมชน
6. ร้อยละของผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนเกณฑ์
กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศของแต่ละหลักสูตร
เป้ ำประสงค์ ที่ 3 ผู้ เรี ยนได้ รั บกำรศึ กษำที่ มี คุ ณภำพและมี ทั กษะของผู้ เรี ยน
ในศตวรรษที่ 21

ค่ำเป้ำหมำย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
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ตัวชีวัดเป้ำประสงค์
ค่ำเป้ำหมำย
9. ร้อยละของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติกำรศึกษำนอกระบบ (N-NET) ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40
แต่ละระดับ/สำระกำรเรียนรู้ผ่ำนเกณฑ์
12. ร้อยละของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำและ
ร้อยละ 80
นำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน
เป้ำประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค
13. ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
ร้อยละ 80
กำรศึกษำต่อเนื่องเทียบกับเป้ำหมำย
14. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้นสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้
ร้อยละ 70
ในกำรประกอบอำชีพหรือพัฒนำงำนได้
15. ร้อยละของเด็กด้อยโอกำส เด็กออกกลำงคัน ได้รับกำรศึกษำในรูปแบบ
ร้อยละ 60
ที่เหมำะสม
16. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเทียบกับ
ร้อยละ 100
ค่ำเป้ำหมำย
เป้ำประสงค์ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17. ร้อยละของหน่วยงำน/สถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมที่เกีย่ วกับกำรสร้ำง
ร้อยละ 80
ควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
18. ร้อยละของผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในเรื่อง
ร้อยละ 80
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์ที่ 6 หน่วยงำนทังในส่วนกลำงและภูมิภำคมีระบบบริหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
25. จำนวนภำคีเครือข่ำยที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด/พัฒนำ/ส่งเสริมกำรศึกษำ
3,200 ภำคีเครือข่ำย
(ภำคีเครือข่ำย : สถำนประกอบกำร องค์กร หน่วยงำนที่มำร่วมจัด/พัฒนำ/ส่งเสริม
กำรศึกษำ)
กลยุทธ์ภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลยุทธ์
1.1 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้
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1.3 ยกระดั บคุ ณ ภำพและส่ งเสริ มโอกำสในกำรเข้ ำถึ งกำรศึ กษำในพื้ นที่ พิ เศษ
(พื้นที่สูง พื้นที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว)
1.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ
กลยุทธ์
2.1 เสริมสร้ำงทักษะกำลังแรงงำนที่มีศักยภำพตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน
ในพื้นที่และภูมิภำค
2.2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน เพื่อยกระดับทักษะกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ
ของผู้เรียน
2.3 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำศักยภำพคนให้มีคุณภำพ
กลยุทธ์
3.1 พั ฒนำหลักสู ตร เนื้อหำสำระ สื่ อกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรนิเทศ กำรวัดประเมินผลให้ทันกับควำมก้ำวหน้ำและกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิทยำกำรและสังคม
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย บริบทพื้นที่ ภูมิภำค ยุทธศำสตร์
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
3.2 ส่ งเสริ มกระบวนกำรเรียนรู้เชิงบู รณำกำรองค์ควำมรู้แบบสหวิทยำกำร (อำทิ
สะเต็ม ทวิศึกษำ)
3.3 ส่ งเสริ มและบู รณำกำรกำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอนและกำรเรี ยนรู้ ให้ ผู้ เรี ยน
มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมือง
3.4 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์
4.1 เพิ่ มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึ กษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึ กษำ
ตำมอั ธยำศั ยให้ ผู้ เรี ยนสำมำรถเข้ ำถึ งโอกำสทำงกำรเรียนรู้ได้ อย่ ำงหลำกหลำย ครอบคลุ มทุ กพื้ นที่ และ
กลุ่มเป้ำหมำย
4.2 พั ฒ นำและส่ งเสริ มกำรใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อกำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอน
และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์
5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
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5.2 ส่ งเสริมสนั บสนุ นกำรจัดกิจกรรมที่สอดคล้ องกั บกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
ในพื้นที่และภูมิภำค
5.3 พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัยด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
6.1 พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
6.2 พั ฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมู ลกลำงด้ำนกำรศึ กษำ
ให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบันและทันต่อกำรใช้งำน
6.3 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน
6.4 ปรับปรุงโครงสร้ำงและอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนให้เหมำะสมเอื้อต่อกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
6.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่บูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงส่วนกลำง
ภำค และจังหวัด
6.6 เพิ่ มประสิ ทธิ ภำพกำรด ำเนิ นงำนของหน่ วยงำนในระดั บพื้ นที่ และภู มิ ภำค
ให้สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
6.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
6.8 พั ฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
11. อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน กศน.
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ มกำรศึ กษำนอกระบบและกำรศึ กษำตำมอั ธยำศั ย พ.ศ. 2551
มำตรำ 14 ให้มีสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยขึ้น ในสำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึ กษำธิ กำร เรี ยกโดยย่ อว่ ำ “ส ำนั กงำน กศน.” โดยมี เลขำธิ กำรส ำนั กงำนส่ งเสริมกำรศึ กษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เรียกโดยย่อว่ำ “เลขำธิกำร กศน.” ซึ่งมีฐำนะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง และรับผิดชอบกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
1. เป็ นหน่ วยงำนกลำงในกำรด ำเนิ นกำรส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และประสำนงำนกำรศึ กษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร*1
2. จั ดท ำข้ อเสนอแนะนโยบำย ยุ ท ธศำสตร์ แผน และมำตรฐำนกำรศึ กษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต่อคณะกรรมกำร
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรพัฒนำหลักสูตร
และนวั ตกรรมทำงกำรศึ กษำ บุ คลำกรและระบบข้ อมู ลสำรสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรศึ กษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

1

*

คณะกรรมกำร คือ คณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน และประสำนควำมร่วมมือกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
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4. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และด ำเนิ นกำรเที ยบโอนผลกำรเรี ยน กำรเที ยบโอนควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์ และกำรเทียบระดับกำรศึกษำ
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และองค์กรอื่นรวมกันเป็นภำคี
เครือข่ำยเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
6. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์เครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สถำนีวิทยุ
โทรทั ศน์ เพื่ อกำรศึ กษำ วิ ทยุ ชุ มชน ศู นย์ วิ ทยำศำสตร์ เพื่ อกำรศึ กษำ ห้ องสมุ ดประชำชน พิ พิ ธภั ณ ฑ์
ศู น ย์ กำรเรี ย นชุ ม ชน และแหล่ งกำรเรี ยนรู้ อื่ น เพื่ อส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู้ และกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต
อย่ำงต่อเนื่องของประชำชน
7. ด ำเนิ น กำรเกี่ ยวกั บกำรติ ดตำมตรวจสอบ และประเมิ นผลกำรด ำเนิ นงำนกำรศึ กษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
8. ปฏิ บั ติ งำนอื่ นใดตำมพระรำชบั ญญั ติ นี้ หรื อกฎหมำยอื่ นบั ญญั ติ ให้ เป็ นอ ำนำจหน้ ำที่
ของสำนักงำน หรือตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย
12. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของสำนักงำน กศน.
12.1(SWOT)
ปัจจัยภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ของสำนักงำน กศน.
จุดแข็ง
1. บุคลำกรระดับปฏิบัติงำนในพื้นที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถจัดกำรศึกษำ
ที่ยืดหยุ่น หลำกหลำย และตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
2. บุ ค ลำกรระดั บ ปฏิ บั ติ งำนในพื้ น ที่ มี ค วำมคล่ อ งตั ว ในกำรปฏิ บั ติ งำน มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
และมีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย
3. บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยและกำรดำเนินงำนของสำนักงำน กศน. ทำให้สำมำรถ
ดำเนินงำนได้อย่ำงเป็นเอกภำพ
4. ระบบกำรเบิ กจ่ ำยงบประมำณมี ประสิ ทธิ ภำพและมี ควำมน่ ำเชื่ อถื อ โดยกำรใช้ ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน
5. มีกำรพั ฒนำระบบฐำนข้อมูลสื่อกำรเรียนรู้เป็ นปั จจุบั น หลำกหลำย ผู้ เรียนสำมำรถเลื อกรูปแบบ
ได้ตรงกับควำมต้องกำร
6. กำรบริ หำรหลั กสู ตรและกำรจั ดกิ จกรรม กศน. โดยยึ ดชุ มชนเป็ นฐำน และสำมำรถสนองตอบ
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน
7. ให้บริกำรกำรศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรศึกษำต่ อเนื่อง และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
8. มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชำชน ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ ที่ช่วยส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อยู่ทั่วประเทศ

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.

35

จุดแข็ง
9. มีหลั กสู ตร สื่ อกำรเรี ยนกำรสอน และเทคโนโลยีดิ จิทั ลเพื่ อกำรศึ กษำในกำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอน
และจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ สนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน และตอบโจทย์
กำรพัฒนำประเทศ
10. กศน.ตำบล ทุกแห่งมีศูนย์ดิจิทัลชุมชน ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่จำเป็น สำหรับ กศน.
และชุมชนเพื่อให้มีควำมรู้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล
จุดอ่อน
1. บุคลำกรมีภำระงำนจำนวนมำก และหลำกหลำย
2. เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำบำงอย่ำง ทำให้ไม่สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(เกณฑ์รับผิดชอบผู้เรียนของครู)
3. แนวทำง/คู่มือในกำรจัดกิจกรรมขำดควำมชัดเจน
4. หน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรพัฒนำบุคลำกร ไม่สำมำรถดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
5. ขำดกำรวำงแผนและดำเนินกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ทั้งในระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล
6. บุ คลำกรขำดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทั กษะที่ เกี่ ยวข้ องในกำรปฏิ บั ติ งำน รวมถึ งทั กษะด้ ำนภำษำ
ต่ำงประเทศ และทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำหรับเป็นเครื่องมือจัดกำรเรียนรู้
7. บุ คลำกรบำงประเภท เช่ น ครู ศรช. ครูสอนคนพิ กำร ครูสอนเด็ กเร่ร่อน ไม่ ได้ รับกำรพั ฒนำให้ มี
ควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน ส่งผลต่อกำรขำดขวัญและกำลังใจ และขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน
ทำให้เปลี่ยนบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนบ่อย
8. ขำดกำรวิเครำะห์ แผนอัตรำกำลั งของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ท ำให้ กำรบรรจุ /แต่งตั้งบุ คลำกร
ไม่เพียงพอตำมกรอบอัตรำกำลัง ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนไม่มีควำมต่อเนื่อง
9. ระเบียบและแนวทำงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ชัดเจน ส่งผลให้หน่วยงำน/สถำนศึกษำ มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์/ประเภทของงบประมำณ
10. กำรจัดสรรงบประมำณสำหรับกำรจัดกำรศึกษำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ
11. กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ส่งผลให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้รับบริกำรได้ตำมแผน
12. ขำดระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณ เช่น ระบบกำรตรวจสอบ
ข้อมูลทะเบียนนักศึกษำ และกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกำรส่งต่อนักศึกษำ
13. แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช
2551 มีควำมยืดหยุ่น/หลำกหลำย ทำให้ไม่สำมำรถจัดกำรศึกษำได้ตรงกับบริบทของผู้เรียนในปัจจุบัน
14. ไม่มีกำรพัฒนำกำรนำผลกำรศึกษำประเภทต่ำง ๆ มำสะสม (Credit Bank System) เพื่อใช้ในกำรเทียบโอน
15. แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชำชน ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ ขำดกำรพัฒนำให้มีควำมพร้อม
ให้บริกำรในรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
16. สถำนศึกษำขำดควำมรู้ในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
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จุดอ่อน
17. ขำดระบบกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลทะเบียนและสำรสนเทศนักศึกษำ
18. ขำดกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำในกำรจัดทำรำยละเอียดควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนอื่น ๆ
ทำให้มีภำรกิจอื่นที่ต้องดำเนินกำรมำกขึ้น ไม่สำมำรถปฏิบัติภำรกิจหลักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง
ขำดกำรทบทวน MOU ต่ำง ๆ ที่ได้ทำมำเป็นระยะเวลำนำน
19. ขำดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
20. กำรสรุปผลกำรดำเนินงำน ขำดกำรวิเครำะห์ข้อมูลในเชิงคุณภำพ
21. ขำดควำมชัดเจนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของแผนงำน/
โครงกำรในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
22. ขำดกำรส่งเสริมและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
23. ไม่มีกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำภำคีเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
12.2 ปัจจัยภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค) ของสำนักงำน กศน.
โอกำส
1. ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำประเทศในแผนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพประชำชนโดยเฉพำะวัยแรงงำน
2. นโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต
3. นโยบำยของรัฐบำลสนับสนุนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำแก่ประชำชน
รวมถึงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตำมนโยบำย “ประเทศไทย 4.0”
4. รั ฐบำลมี นโยบำยในกำรดู แลและสร้ ำงโอกำสให้ กั บกลุ่ มเป้ ำหมำยพิ เศษอย่ ำงชั ดเจน เช่น คนพิ กำร
ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ฯลฯ
5. มีกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เป็นกรอบกำรพัฒนำองค์กร ทำให้กำรทำงำน
มีระบบมำกขึ้น
6. ภำคี เครื อข่ ำยให้ กำรสนั บสนุ นในกำรพั ฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิ บั ติ งำนของบุ คลำกร
อย่ำงต่อเนื่อง ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
7. ควำมมีเสถียรภำพทำงกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรกำรเมืองกำรปกครอง องค์กรภำครัฐ เอกชน ท้องถิ่น
ชุมชน ส่งผลต่อกำรเป็นเครือข่ำยที่ดีในกำรให้ควำมร่วมมือจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำ
8. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กำหนดให้รัฐต้องดำเนิ นกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำ
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
9. ได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรจำกภำคีเครือข่ำย
10. กำรสนั บสนุ นงบประมำณจำกรัฐบำลในกำรพั ฒนำทรัพยำกรบุ คคล เช่น กำรพั ฒนำข้ำรำชกำรครู
ตำมเกณฑ์วิทยฐำนะใหม่ กำรอบรมพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรพลเรือน
11. ปั ญหำควำมยำกจน และควำมเหลื่ อมล้ ำด้ำนรำยได้ของประชำกร ส่งผลให้ กำรศึกษำมีควำมสำคัญ
ลดน้อยลง
12. จำนวนผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น
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โอกำส
13. ควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรมไทยของคนไทยในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น
14. มีอัตรำเด็กออกกลำงคันจำกในระบบสูงขึ้น
15. แนวโน้มที่ประชำชนปฏิเสธกำรศึกษำในระบบโรงเรียน และต้องกำรกำรศึกษำนอกระบบเพิ่มมำกขึ้น
16. สังคมไทยปลูกฝังค่ำนิยมเรื่องกำรเข้ำรับกำรศึกษำเพื่อให้มีอำชีพที่ดี และได้รับกำรยอมรับ ยกย่อง
17. สังคมไทยเป็นสังคมระบบประชำธิปไตยที่ให้สิทธิในกำรศึกษำกับทุกคน
18. หน่วยงำนภำครัฐให้กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และทรัพยำกร
ทีห่ ลำกหลำย
19. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ได้เพิ่มช่ องทำงกำรให้บริกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้มำกขึ้นแก่กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
20. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
21. ประชำชนกลุ่มวัยแรงงำนให้ควำมสำคัญกับกำรใช้เทคโนโลยีในกำรดำเนินชีวิต เพื่อเข้ำถึงองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ
22. ภำคีเครือข่ำย ทั้งส่วนรำชกำรภำครัฐ ภำคเอกชน ในระดับท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
กิจกรรมพัฒนำควำมรู้แก่ประชำชน
23. มีแหล่งเรียนรู้ทำงอำชีพที่หลำกหลำยและครอบคลุมทุ กพื้นที่ ที่พร้อมให้กำรสนับสนุนและถ่ำยทอด
ควำมรู้
24. ภำคี เครื อข่ ำยสนั บสนุ นกำรด ำเนิ นงำนด้ ำนกำรพั ฒ นำบุ คลำกรแบบมี ส่ วนร่ วมในมิ ติ ของพื้ นที่
และส่วนภูมิภำค
อุปสรรค
1. ปัญหำควำมเสี่ยงภัยและสภำพแวดล้อมในบำงพื้นที่ ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
2. ประชำชนบำงส่วนมีรำยได้น้อย ประกอบอำชีพที่หลำกหลำย และมีกำรย้ำยถิ่นฐำนบ่อย ทำให้ไม่สำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
3. กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลำยพื้นที่ ส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ
4. อันตรำยในรูปแบบต่ำง ๆ ของสังคมโลกยุคดิจิทัล และกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสม
5. สื่ อและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่ งผลต่อกำรลงทุนในกำรจัดกำรศึกษำ ทำให้ ผู้ใช้งำน
ปรับตัวไม่ทัน
6. มีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบ ส่งผลให้กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติขำดควำมต่อเนื่อง
7. กฎ ระเบี ยบ บำงเรื่ องมี ข้ อจ ำกั ด ไม่สอดคล้ องกั บบริบทสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงไป และไม่ เอื้ อต่ อกำรจั ด
กำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่น หลำกหลำย
8. กำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรระดับสูง และกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ทำให้มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำย
กำรดำเนินงำน ส่งผลให้กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง
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ส่วนที่

3

สาระสาคัญ

ของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

จากภารกิ จของประเทศด้ านการศึ กษา และบริ บทต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ส านั กงาน กศน. จึ งได้ ก าหนด
กรอบแนวทางการดาเนินงานในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. โดยมีสาระสาคัญ
ดังนี้
นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตที่เหมาะสม
กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. จั ดและส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธยาศั ยที่ มี คุ ณภาพ เพื่ อยกระดั บ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
บริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริม สนั บสนุ น และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่ วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่น
ในรูปแบบต่างๆ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัด และประเมินผล
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. ประชาชนผู้ ด้ อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึ กษา รวมทั้ งประชาชนทั่ วไปได้ รั บโอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
2. ประชาชนได้ รั บ การยกระดั บการศึ กษา สร้ างเสริ มและปลู กฝั งคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และ
ความเป็นพลเมือง อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน
7. หน่ วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย
8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
9. บุ คลากรของหน่ วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่ อเพิ่ มสมรรถนะในการปฏิบั ติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตามสิทธิที่กาหนดไว้
2. จ านวนของคนไทยกลุ่ มเป้ าหมายต่าง ๆ ที่ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริ การกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ
3. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
4. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย :
สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา)
5. จานวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่สูง และชาวไทยมอแกน ในพื้นที่ 5 จังหวัด 11 อาเภอ
ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจาก ศศช. สังกัดสานักงาน กศน.
6. จานวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต
7. จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
8. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอาชีพ เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
9. จานวนครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถเป็นวิทยากรแกนนาได้
10. จานวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
11. จานวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
12. จานวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนนา กศน. ในเรื่องเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และสามารถขยายผลเชิงพื้นที่ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ได้จนเกิดเป็นรูปธรรม
13. จานวนประชาชนในพื้นที่ที่สามารถนาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
14. จานวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมเป็น Master Trainer
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET)
ทุกรายวิชาทุกระดับ
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย
3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
เทียบกับเป้าหมาย
4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานได้
5. ร้อยละของผู้ เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ
ด้านอาชีพ สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพได้
6. ร้ อยละของผู้ จบหลั กสู ตร/กิ จกรรมที่ สามารถน าความรู้ความเข้ าใจไปใช้ ได้ ตามจุ ดมุ่ งหมาย
ของหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่ อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย
8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/
ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กาหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย
9. ร้ อยละของผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมที่ สามารถอ่ า นออกเขี ยนได้ และคิ ดเลขเป็ นตามจุ ดมุ่ งหมาย
ของกิจกรรม
10. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
เพิ่มสูงขึ้น
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 พั ฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลั กของชาติ โดยปลู กฝั งและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและ
ชาติไทย น้อมนาและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ
1.2 เสริมสร้ างความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้ อง และการมี ส่ วนร่ วมอย่างถู กต้ องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับและเคารพความแตกต่าง
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์
1.3 ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยบูรณาการขับเคลื่อน
การทางานตามแนวทางประชารัฐ ดาเนินโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ทั้งในระดับตาบล หมู่บ้าน โดยใช้ทีมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบลเป็นแกนหลัก และสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่
ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน
1.4 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน
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1) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความสอดคล้อง
กับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่
2) เร่งจัดทาแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนสาหรับหน่วยงานและสถานศึกษา
รวมทั้ งบุ คลากรที่ ปฏิ บั ติ งานในพื้ นที่ เขตพั ฒนาพิ เศษเฉพาะกิ จจังหวั ดชายแดนภาคใต้ โดยบู รณาการแผนและ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่
3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ในสถาบั นศึ ก ษาปอเนาะ
ในรูปแบบต่ าง ๆ ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพิ่ มพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์
การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ
4) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ กระดั บ ทุ กประเภทให้ มี ส มรรถนะที่ สู งขึ้ น
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 เร่งรัดดาเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการ
ของตลาด ให้ ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชี พได้ จริ ง โดยให้ เน้ นหลั กสู ตรการศึ กษาอาชี พช่ างพื้ นฐาน
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ เช่น การเรียนผ่าน Youtube การเรียนผ่าน Facebook
Live ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดสาหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : MOOCs)คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นต้น รวมถึงสนั บสนุนให้ เกิดระบบการผลิตที่ครบวงจร และเปิ ดพื้ นที่
ส่วนราชการเป็นที่แสดงสินค้าของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
2) บู รณาการความร่ วมมื อในการพั ฒ นาฝี มื อแรงงานกั บ ส านั กงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาผ่านศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาภาคทั่วประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะ
ของประชาชน โดยใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และดาเนินการเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่น
ในระดับภาคในการเป็นฐานการผลิตและการบริการที่สาคัญ รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ
3) พัฒนากลุ่มอาชีพพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจตะวันตก ที่สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ระดับฝีมือแรงงาน
2.2 พัฒนาทักษะให้ประชาชนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
1) พั ฒ นาทั กษะและส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนประกอบธุ รกิ จการค้ าออนไลน์ (พาณิ ช ย์
อิเล็ กทรอนิ กส์) มีการใช้ความคิดสร้ างสรรค์เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชี พ สร้างทั กษะอาชีพที่สู งขึ้นให้ กั บ
ประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
2) ส่ งเสริมให้ ประชาชนใช้เทคโนโลยี ในการทาช่องทางเผยแพร่และจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร และสนับสนุนการจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านศูนย์จาหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพื่อจาหน่ายสินค้าออนไลน์ระดับตาบล
รวมทั้งดาเนินการเปิดศูนย์ให้คาปรึกษา OOCC กศน. เพื่อเปิดช่องทางในการให้คาปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้า
ออนไลน์เบื้องต้น
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3) พั ฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารของประชาชนในรูปแบบต่ าง ๆ อย่ างเป็ น
รูปธรรม โดยเน้ นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 ส่ งเสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ป ลู ก ฝั งคุ ณ ธรรม สร้ างวิ นั ย จิ ต สาธารณะ
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิต
อาสา ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร
3.2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
ความต้องการของประชาชนและชุมชน ในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ประชาชนคิดเป็น วิเคราะห์ได้ ตัดสินใจภายใต้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง
3.3 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
1) พั ฒนาความรู้ และทั กษะเทคโนโลยี ดิ จิทั ลของครูและบุ คลากรทางการศึ กษา เพื่ อให้
สามารถ ใช้ Social Media และ Application ต่าง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
2) ส่ งเสริมการจั ดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทั ล เพื่ อให้ ประชาชนมีทั กษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้
3.4 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล Social Media และ Application ต่าง ๆ
2) จัดและส่ งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของพืน้ ที่ และความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
3.5 ส่ งเสริ มการพั ฒ นาสุ ขภาวะของประชาชนทุ กวั ย โดยการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
การสนั บสนุ นกิจกรรมสุ ขภาวะ และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้ าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน และชายแดนภาคใต้ โดยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล และเจ้าหน้าที่ อสม. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะอนามัยให้กับประชาชน รวมทั้ง
ผลิตชุดความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ สุขอนามัย เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาของ กศน.
3.6 เพิ่ มอั ตราการอ่านของประชาชน โดยการจั ดกิ จกรรมส่ งเสริมการอ่ านในรูปแบบต่ าง ๆ
เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ ผลักดันให้เกิดห้องสมุด
สู่ การเป็ นห้ องสมุ ดเสมื อนจริ งต้ นแบบ เพื่ อพั ฒนาให้ ประชาชนมี ความสามารถในระดั บอ่ านคล่ อง เข้ าใจความ
คิดวิเคราะห์พื้นฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมทั้งนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติ
จริงในชีวิตประจาวัน
3.7 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
1) ส่ งเสริ มการจั ดกิ จกรรมให้ กับประชาชนเพื่ อสร้างความตระหนั กถึ งการเตรียมพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
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2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้สาหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ
3) จั ดการศึกษาเพื่อพั ฒนาคุณภาพชี วิตส าหรับผู้ สู งอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”
การศึ กษาเพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพชี วิต และพั ฒนาทั กษะชี วิต ให้ สามารถดู แลตนเองทั้ งสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
4) สร้ างความตระหนั กถึ งคุ ณค่ าและศั กดิ์ ศรี ของผู้ สู งอายุ เปิ ดโอกาสให้ มี การเผยแพร่
ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ
3.8 พั ฒ นาหลั กสู ตรการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน โดยใช้ กระบวนการ
“สะเต็มศึกษา” (STEM Education)
3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกทั้งในสถานศึกษา และในชุมชน
2) ให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่าย วิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
กับประชาชน
3) ร่ วมมื อกั บหน่ วยงานวิ ทยาศาสตร์ อื่ น ในการพั ฒนาสื่ อและรู ปแบบการจั ดกิ จกรรม
ทางวิทยาศาสตร์
3.10 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียน (Credit Bank System)
ของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.11 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
เรียนรู้ เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ เช่น ระบบการเรียนรู้ในระบบเปิดสาหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : MOOCs)
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)
3.12 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย เพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน
1) ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนา
พิ เศษเฉพาะกิ จจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ให้ ส ามารถฟั ง พู ด อ่ าน และเขี ยนภาษาไทย เพื่ อประโยชน์ ในการ
ใช้ชีวิตประจาวันได้
2) เร่ งจั ดการศึกษาเพื่ อเพิ่ มอัตราการรู้หนั งสื อ และคงสภาพการรู้หนั งสื อ ให้ ประชาชน
สามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนา
ทักษะในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
3) ยกระดั บ การรู้ ห นั งสื อของประชาชน โดยจั ดกิ จกรรมพั ฒ นาทั กษะการรู้ ห นั งสื อ
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาให้ประชาชนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
1) เร่งดาเนินการหาตัวตนของประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึ กษา โดยใช้ กลวิ ธี “เคาะประตู บ้ าน รุ กถึ งที่ ลุ ยถึ งถิ่ น ” โดยประสานกั บส านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ด
เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์เทียบกับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของทุกหน่วยงาน ค้นหาผู้ที่ไม่ได้
อยู่ในระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล และรวบรวมจัดทาเป็นฐานข้อมูล และลงพื้นที่ติดตามหาตัวตนของกลุ่มเป้าหมาย
หาสาเหตุของการไม่เข้าเรียน และสอบถามความต้องการในการศึกษาต่อ พร้อมทั้งจาแนกข้อมูลตามประเภทของสาเหตุ
และประเภทความต้องการในการศึกษาต่อ และส่งต่อกลุ่ มเป้าหมายเพื่อให้รับการศึกษาต่อตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ติดตามผลของกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่ได้รับการจัดหา
ที่เรียน และทั้งจัดทาฐานข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนาระบบเพื่อการติดตามกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการช่วยเหลือให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบครบวงจร โดยติดตามตั้งแต่การเข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษา
4.2 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ให้มีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระการเรียนรู้
ที่หลากหลาย และสถานศึกษา กศน. สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจาการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่น ๆ
เช่น ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้กับประชาชนในชุมชน โดยกาหนดพื้นที่นาร่องที่ผ่านมาตรฐานเทียบวัด (Benchmark) ของสานักงาน กศน.
4.5 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ
4.6 ขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของสานักงาน กศน. เกี่ยวกับการดาเนินงานภายใต้
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
2) เร่ งจั ดท ายุ ทธศาสตร์ และแผนพั ฒ นาการศึ กษาระดั บ ภาค ของส านั กงาน กศน.
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.1 ส่ งเสริ มให้ มี การให้ ความรู้ กั บประชาชนเกี่ ยวกั บการป้ องกั นผลกระทบและปรั บตั ว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
5.2 สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยก การแปรรูป และการกาจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน
5.3 ส่งเสริมให้ หน่ วยงานและสถานศึกษาใช้พลั งงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 พัฒนาและปรั บระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส นานวัตกรรม
และเทคโนโลยีระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ
6.2 พั ฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริ หารจัดการอย่างเป็นระบบ
และเชื่ อมโยงกั บระบบฐานข้ อมู ลกลางของกระทรวงศึ กษาธิ การ เพื่ อการบริ หารจั ดการและบู รณาการข้ อมู ล
ของประชาชนอย่างเป็นระบบ
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้ มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความชานาญ และความต้องการของบุคลากร

ภารกิจต่อเนื่อง
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษานอกระบบตั้ งแต่ ปฐมวัยจนจบการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน โดย
ดาเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียน
การสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่าน
การเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่กาหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) จั ดให้ มี กิ จกรรมพั ฒนาคุ ณภาพผู้ เรี ยนที่ มี คุ ณภาพที่ ผู้ เรียนต้ องเรี ยนรู้และเข้ าร่ วม
ปฏิ บั ติ กิ จกรรม เพื่ อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการจบหลั กสู ตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามั คคี กิจกรรมเกี่ ยวกั บ
การป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด การบ าเพ็ ญสาธารณประโยชน์ อย่ างต่ อเนื่ อง การส่ งเสริ มการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม
จิ ตอาสา และการจั ดตั้ งชมรม/ชุ มนุ ม พร้ อมทั้ งเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรี ยนน ากิ จกรรมการบ าเพ็ ญ ประโยชน์ อื่ น ๆ
นอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้
1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบ
เดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดาเนินงานการส่งเสริม
การรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3) พั ฒ นาครู กศน. และภาคี เครื อข่ ายที่ ร่ วมจั ดการศึ กษา ให้ มี ความรู้ ความสามารถ
และทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้
หนังสือในพื้นที่ที่มีความต้องการจาเป็นเป็นพิเศษ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
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4) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นให้ สถานศึ กษาจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ มการรู้ หนั งสื อ การคงสภาพ
การรู้หนังสือ การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตของประชาชน
1.3 การศึกษาต่อเนื่อง
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษา
อาชี พเพื่ อการมี งานท าในกลุ่ มอาชี พเกษตรกรรม อุ ตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม คหกรรม และอาชี พเฉพาะทาง
หรื อการบริ การ ที่ สอดคล้ องกั บศั กยภาพของผู้ เรี ยน ความต้ องการและศั กยภาพของแต่ ละพื้ นที่ ตลอดจน
สร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นต่อหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ รวมทั้งให้มีการกากับ
ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ
ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการดารงชีวิต ตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้ อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อม
สาหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต โดยจัดกิจกรรม
ที่มีเนื้อหาสาคัญต่าง ๆ เช่น สุขภาพกายและจิต การป้องกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการศึกษารูปแบบต่าง ๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมจิตอาสา
การสร้ างชุ มชนนั กปฏิ บั ติ และรู ปแบบอื่ น ๆ ที่ เหมาะสมกั บกลุ่ มเป้ าหมาย และบริ บทของชุ มชนแต่ ละพื้ นที่
เคารพความคิดของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ การสร้างจิตสานึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบาเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การบริหาร
จัดการน้า การรับมือกับสาธารณภัย การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่ านกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ตในรู ปแบบต่ าง ๆ ให้ กั บประชาชน เพื่ อเสริ มสร้ างภู มิ คุ้ มกั น สามารถยื นหยั ดอยู่ ได้ อย่ างมั่ นคง และ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย
1) ส่ งเสริ มให้ มี การพั ฒนาแหล่ งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพื่ อการถ่ายทอดองค์ ความรู้
และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง
2) จั ดกิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้เพื่ อปลู กฝั งนิ สั ยรั กการอ่าน และพั ฒนาความสามารถ
ในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บริการ
กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่ างทั่วถึง สม่าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน
การอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
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4) จั ดสร้ างและพัฒนาศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้ เป็ นแหล่งเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ตลอดชีวิตของประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจาท้องถิ่น โดยจัดทาและพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรม
การศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ สอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ผ่ านการฝึ กทั กษะกระบวนการที่ บู รณาการความรู้ ด้ านวิ ทยาศาสตร์ ควบคู่ กั บเทคโนโลยี วิ ศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของของชุมชน และประเทศ รวมทั้ง
การเปลี่ ยนแปลงระดับภู มิภาคและระดับโลก เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้และความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
มีทักษะที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษา
สิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.5 พัฒนา กศน. ตาบล สู่ “กศน.ตาบล 4G”
1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ :
Good Teacher ให้ เป็ นตั วกลางในการเชื่ อมโยงความรู้ กั บผู้ รั บบริการ มี ความเป็ น “ครู มื ออาชี พ” มี จิ ตบริ การ
มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้ง
เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
2) พัฒนา กศน.ตาบล ให้ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง :
Good Place Best Check-In มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะ
ที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่งอานวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ
และมีความปลอดภัยสาหรับผู้รับบริการ
3) ส่ งเสริ ม การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ภ ายใน กศน.ต าบล : Good Activities ให้ มี
ความหลากหลาย น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
4) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย : Good Partnership ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ
1.6 ประสานความร่ วมมื อหน่ วยงาน องค์ กร หรื อภาคส่ วนต่ าง ๆ ที่ มี แหล่ งเรี ยนรู้ อื่ น ๆ
เช่น พิ พิ ธภั ณฑ์ ศู นย์ เรี ยนรู้ แหล่ งโบราณคดี ห้ องสมุ ด เพื่ อส่ งเสริมการจั ดการศึ กษาตามอั ธยาศั ยให้ มี รูปแบบ
ที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชน
2. ด้ านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจั ดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาหลั กสู ตร รู ป แบบการจั ด กระบวนการเรี ยนรู้ และกิ จกรรม
เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับสภาพบริบทของพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน
2.2 ส่ งเสริมการพั ฒนาสื่อแบบเรี ยน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
2.3 พั ฒ นารู ปแบบการจั ดการศึ กษาทางไกลให้ มี ค วามทั น สมั ย ด้ วยระบบห้ องเรี ยน
และการควบคุมการสอบออนไลน์
2.4 พั ฒนาระบบการประเมิ นเพื่ อเที ยบระดั บการศึ กษา และการเที ยบโอนความรู้ และ
ประสบการณ์ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
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2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตร
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการนาแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล และเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เพื่อให้มีการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอย่างต่อเนื่อง
2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการประกันคุณภาพ
และสามารถดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง
และจัดให้ มีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สาหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.1 ผลิ ต และพั ฒ นารายการวิ ท ยุ แ ละรายการโทรทั ศ น์ เพื่ อการศึ ก ษา ให้ เชื่ อมโยง
และตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพื่อกระจายโอกาส
ทางการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชี พเพื่อการมีงานทา รายการ
ติวเข้มเต็มความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)
และทางอินเทอร์เน็ต
3.2 พัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านระบบ
เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล และช่ องทางออนไลน์ ต่ างๆ เช่น Youtube Facebook หรือ Application อื่น ๆ เพื่ อส่ งเสริมให้
ครู กศน. นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)
3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานี วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การผลิ ต และการออกอากาศให้ กลุ่ มเป้ าหมายสามารถใช้ เป็ นช่ องทางการเรี ยนรู้ ที่ มี คุ ณภาพได้ อย่ างต่ อเนื่ อง
ตลอดชี วิ ต โดยขยายเครื อข่ ายการรั บ ฟั งให้ ส ามารถรั บ ฟั งได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ
และเพิ่ มช่ องทางให้ สามารถรั บ ชมรายการโทรทั ศน์ ได้ ทั้ งระบบ Ku - Band , C - Band และทางอิ นเทอร์ เน็ ต
พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV)
3.4 พั ฒนาระบบการให้ บ ริ ก ารสื่ อ เทคโนโลยี เพื่ อการศึ ก ษาให้ ได้ ห ลายช่ อ งทาง
ทั้งทางอินเทอร์เน็ต และรูปแบบอื่น ๆ เช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3
เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ
3.5 สารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และนาผลมาใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
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4.2 จั ดทาฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หรื อโครงการอั นเกี่ ยวเนื่ องจากราชวงศ์ ที่ สามารถน าไปใช้ ในการวางแผน การติ ดตามประเมิ นผล
และการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ส่ งเสริ มการสร้ างเครื อข่ ายการด าเนิ น งานเพื่ อสนั บสนุ นโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.4 พั ฒนาศู นย์ การเรี ยนชุ มชนชาวไทยภู เขา “แม่ ฟ้ าหลวง” ให้ มีความพร้อมในการจั ด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง
ถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ชายขอบ
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหา
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3) ให้ หน่ วยงานและสถานศึกษาจัดให้ มี มาตรการดูแลรักษาความปลอดภั ยแก่บุ คลากร
และนักศึกษา กศน. ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง
5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์
และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2) จัดทาหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
5.3 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.)
1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนให้เป็นศูนย์ฝึกและสาธิต
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สาหรับประชาชนตามแนวชายแดน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2) มุ่ งจั ดและพั ฒ นาการศึ กษาอาชี พ โดยใช้ วิ ธี การหลากหลาย ใช้ รู ปแบบเชิ งรุ ก
เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนนา
ด้านอาชีพ ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน
6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.1 การพัฒนาบุคลากร
1) พั ฒ นาบุ คลากรทุ กระดั บ ทุ กประเภทให้ มี สมรรถนะสู งขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง ทั้ งก่ อน
และระหว่างการดารงตาแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดาเนินงาน
ของหน่ วยงานและสถานศึ กษาได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ รวมทั้ งส่ งเสริ มให้ ข้ าราชการในสั งกั ดพั ฒ นาตนเอง
เพื่อเลื่อนตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์
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2) พั ฒ นาศึ กษานิ เทศก์ กศน. ให้ มี สมรรถนะที่ จ าเป็ นครบถ้ วน มี ความเป็ นมื ออาชี พ
สามารถปฏิบั ติการนิ เทศได้อย่ างมีศักยภาพ เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา
3) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตาบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตาบล/
แขวง และการปฏิบั ติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้ อานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
4) พั ฒนาครู กศน. และบุ คลากรที่ เกี่ยวข้องกั บการจั ดการศึ กษาให้ สามารถจัดรูปแบบ
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
6) ส่ งเสริมให้ คณะกรรมการ กศน. ทุ กระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มี ส่ วนร่วม
ในการบริหารการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ
7) พั ฒนาอาสาสมั คร กศน. ให้ สามารถท าหน้ าที่ สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8) พั ฒนาสมรรถนะและเสริมสร้ างความสั มพั นธ์ระหว่างบุ คลากร รวมทั้ งภาคี เครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตรากาลัง
1) จัดทาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดาเนินการปรับปรุงสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
2) บริหารอัตรากาลังที่มีอยู่ ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร เพื่อนามาใช้
ในการปรั บปรุงโครงสร้ างพื้ นฐานให้ มีความพร้อมส าหรั บดาเนิ นกิ จกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับประชาชน
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย่ างเป็ นระบบ เพื่ อให้ หน่ วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ดสามารถน าไปใช้ เป็ นเครื่องมื อส าคั ญในการบริ หาร
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
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4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย
เพื่อสามารถนามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน
พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา
5) สร้างความร่ วมมื อของทุ กภาคส่ วนทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ ในการพั ฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6) ส่งเสริมการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบ
การลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น
6.4 การกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
1) สร้างกลไกการกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกากับ ติดตาม
และรายงานผลการน านโยบายสู่ การปฏิ บั ติ ให้ สามารถตอบสนองการด าเนิ นงานตามนโยบายในแต่ ละเรื่ อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ส่ งเสริ ม การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และสื่ อ อื่ น ๆ ที่ เหมาะสม
เพื่อการกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของหน่ วยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี ของ
สานักงาน กศน. ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
ตั้งแต่ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อาเภอ/เขต และตาบล/แขวง เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ของสานักงาน กศน.
ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2562

เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด
1. จ านวนประชาชนกลุ่ มเป้ าหมายที่ ลงทะเบี ยนเรียนในทุ กหลั กสู ตร/กิ จกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง
2. ร้ อยละของผู้ จบหลั กสู ตร/กิ จกรรมที่ สามารถน าความรู้ ความเข้ าใจไปใช้ ได้
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่กาหนด
3. จ านวนผู้รับบริ การในพื้นที่ เป้ าหมาย ได้รับการส่ งเสริมด้านการรู้หนั งสื อและ
การพัฒนาทักษะชีวิต
4. ร้ อยละของผู้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมที่ สามารถอ่ านออกเขี ยนได้ และคิ ดเลขเป็ น
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
5. จ านวนประชาชนกลุ่ มเป้ าหมายที่ ได้ รั บบริ การ/เข้ าร่ วมกิ จกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย
6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กาหนด

คน

840,750

ร้อยละ

80

คน

14,264

ร้อยละ

80

คน

10,000,000

ร้อยละ

80

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
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ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2562
7. จานวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
คน
2,000,000
8. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการ
ร้อยละ
80
ติวเข้มเต็มความรู้เพิ่มสูงขึ้น
9. จานวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษา
แห่ง
1,787
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
10. ร้อยละของ กศน.ตาบล ที่มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ/ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ
80
ที่จัดบริการเพิ่มมากขึ้น
11. จ านวนผู้ เรี ย นการศึ กษานอกระบบระดั บ การศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานที่ ได้ รั บ
คน
1,290,900
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กาหนดไว้
12. ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เรียนต่อเนื่องตลอดภาคเรียน
ร้อยละ
100
13. หน่วยงาน/สถานศึกษาดาเนินการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
แห่ง
1,073
14. ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาดาเนินการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ร้อยละ
80
ที่กาหนด
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงาน กศน.
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านั กงาน กศน. ได้จัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 สาหรับการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 12,441,102,400 บาท
โดยจาแนกเป็นแผนงานต่าง ๆ ดังนี้
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จานวน 5,846,676,700 บาท
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(จานวน 5,846,676,700 บาท)
2. แผนงานพื้นฐาน จานวน 1,596,240,900 บาท
2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1) ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
(จานวน 794,654,000 บาท)
2) ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
(จานวน 787,581,200 บาท)
2.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(จานวน 14,005,700 บาท)
3. แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 4,793,416,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (จานวน 4,793,416,000 บาท)
4. แผนงานบูรณาการ จานวน 204,768,800 บาท
4.1 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(จานวน 53,734,600 บาท)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
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4.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(จานวน 13,540,900 บาท)
4.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(จานวน 43,370,700 บาท)
4.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
(จานวน 75,001,300 บาท)
4.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
(จานวน 19,121,300 บาท)
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงาน กศน.
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านั กงาน กศน. ได้ จั ดท าโครงการเพื่ อรองรั บ กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง
กับนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
1.1 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
1.1.1 จัดการศึกษานอกระบบ
1.1.2 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
1.1.3 โครงการจั ดการศึ กษาส าหรั บเด็ กและเยาวชนในถิ่ นทุ รกั นดาร เพื่ อสนองงาน
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1.1.4 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด
1.1.5 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
1.2 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
1.2.1 จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
1.2.2 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
1.2.3 โครงการติวเข้มเต็มความรู้
1.2.4 โครงการจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล
1.2.5 โครงการสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
2.1 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1.2 โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
3.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
3.2.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3.2.2 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
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4. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
4.1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.1.1 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
4.2 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4.2.1 โครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการและสารสนเทศทางการศึ กษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
5.1.1 โครงการความร่ วมมื อการผลิ ตผู้ ดู แลผู้ สู งอายุ ระหว่ างกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
และกระทรวงสาธารณสุข
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.1 โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.1.1 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
6.1.2 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
6.1.3 โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร
6.1.4 โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
6.1.5 โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
6.1.6 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
7.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
7.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
8.1 โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
8.1.1 โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
รายละเอียดโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายการดาเนินงาน และงบประมาณ ได้แสดงในตารางสรุปบัญชี
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ดังปรากฏในส่วนที่ 4

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
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แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ กับ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี

ย.1 การสร้างความมั่นคง

ย.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาค ย.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
และความเท่าเทียมกันทางสังคม
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ย.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ย.5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง
และยั่งยืน

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

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

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

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

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

น.1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
น.2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ
และการต่างประเทศ

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

น.4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

น.3 ความเหลื่อมล้้า
น.5 สาธารณสุข

น.9 การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

น.10 การส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามทุจริต
และประพฤติชอบในภาครัฐ
น.11 กฎหมาย

ย.1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ

ย.2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน
การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ย.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ย.4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา

ย.5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ย.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา

ย.1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
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

ย.1 พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

ย.2 พัฒนาก้าลังคน การวิจัย
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ย.3 พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ

ย.4 สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา

ย.5 ส่งเสริมและจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ย.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

ย.1 ด้านความมั่นคง

ย.2 ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ย.3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ย.5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ย.6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12

นโยบายรัฐบาล

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579

ยุทธศาสตร์ ศธ.
ปี 2562

ยุทธศาสตร์ สป.
ปี 2562

นโยบายและจุดเน้น กศน.
ปี 2562

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
วิสัยทัศน์ สป.
พันธกิจ สป.

เป้าประสงค์รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์

ผลผลิต/
โครงการสาคัญ
ของสานักงาน กศน.
ที่สอดคล้อง

ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21

3. พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
ให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
การปฏิบัติงานและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค

4. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
ของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่กาหนด

2. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา

5. ส่งเสริมและจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาส
ในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ
(พื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน
และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว)
4. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

1. เสริมสร้างทักษะกาลังแรงงานที่มี
ศักยภาพตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในพื้นที่และภูมิภาค
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

1. พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ
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 ครอบคลุมทุกพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียน
การสอนเพื่อสร้างจิตสานึกรักษ์
สิ่งแวดล้อมและนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในพื้นที่และภูมิภาค
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

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

โครงการ : บริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการ : Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer

โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

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

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
วิสัยทัศน์

คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะทีจ่ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของประชาชนให้เหมาะสมทุกช่วงวัย
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย
ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีทางการศึกษา
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ
เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับ
โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา อันนาไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างสร้างสรรค์
4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัย
รักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด
ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้ง
การขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน

6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา และนาสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน

7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา และจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง
บริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ตามความต้องการของประชาชน และชุมชน
ในรูปแบบที่หลากหลาย

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิทกี่ าหนดไว้
2. จานวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษาต่อเนือ่ ง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับ
สภาพ ปัญหา และความต้องการ
3. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
4. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่ มาร่วมจัด/พัฒนา/
ส่งเสริมการศึกษา)
5. จานวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่สูง และชาวไทยมอแกน ในพื้นที่ 5 จังหวัด 11 อาเภอ ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจาก ศศช.
สังกัดสานักงาน กศน.
6. จานวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรูห้ นังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต
7. จานวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
8. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอาชีพ เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
9. จานวนครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารสามารถเป็นวิทยากรแกนนาได้
10. จานวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
11. จานวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
12. จานวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนนา กศน. ในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทลั และสามารถขยายผลเชิงพืน้ ที่ “ศูนย์ดิจิทลั ชุมชน”
ได้จนเกิดเป็นรูปธรรม
13. จานวนประชาชนในพื้นที่ที่สามารถนาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทลั ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
14. จานวนเกษตรกรทีผ่ ่านการอบรมเป็น Master Trainer

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชาทุกระดับ
2. ร้อยละของผูเ้ รียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย
3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีล่ งทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย
4. ร้อยละของผูผ้ ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้
5. ร้อยละของผูเ้ รียนในเขตพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชี พได้
6. ร้อยละของผูจ้ บหลักสูตร/กิจกรรมทีส่ ามารถนาความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุง่ หมายของหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย
8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบั บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กาหนด
ของการศึกษาตามอัธยาศัย
9. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามจุดมุง่ หมายของกิจกรรม
10. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพิ่มสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง

นโยบาย
เร่งด่วน

1. พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
4. พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน

ผลผลิต/
โครงการหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
1. เร่งรัดดาเนินการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อยกระดับทักษะอาชีพของ
ประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน
2. พัฒนาทักษะให้ประชาชน เพื่อการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

แผนงานพืน้ ฐานด้านความมั่นคง
โครงการ : บริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนใต้

1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2) โครงการติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ : พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1)
2)
3)
4)

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรู้และสื่อสาร
โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูป่ ระชาชน จังหวัด
ชายแดนใต้
5) โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้
6) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา

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

1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากร
วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
2. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล
3. ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ทหารกองประจาการ รวมทั้ง
กลุ่มเป้าหมายพิเศษอื่น ๆ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบ
เมืองแห่งการเรียนรู้
5. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ
ระยะสั้น
6. ขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้
แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มคี ณ
ุ ภาพ
เท่าเทียมและทั่วถึง
โครงการ : ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
กิจกรรม : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
1) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

โครงการ : พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

1. ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
2. สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของ
การสร้างสังคมสีเขียว
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

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

แผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
โครงการ : ขับเคลือ่ นการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอน ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
1) โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

1) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผูส้ ูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข

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

แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
โครงการ : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
กิจกรรม : การพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน
ในระดับตาบล
1) โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทลั ชุมชนระดับตาบล

แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รบั บริการการศึกษานอกระบบ
กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ

1) จัดการศึกษานอกระบบ
2) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและ
เผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
3) โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เพื่อสนองงานตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
4) โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด

กิจกรรม : แก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

1) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

ผลผลิตที่ 5 : ผู้รบั บริการการศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

1) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของ
กลุ่มประเทศอาเซียน

กิจกรรม : ติวเข้มเต็มความรู้
กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล
กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส่วนที่ 4
งำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ตำมแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
และแผนงำนพื้นฐำน (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)

ตารางสรุปแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต
รวมงบประมาณทั้งหมด
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐสานักงาน กศน.
2. แผนงานพืน้ ฐาน
2.1 แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
12,441,102,400
5,846,676,700
5,846,676,700
1,596,240,900
1,582,235,200

ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

794,654,000

ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

787,581,200

2.2 แผนงานพืน้ ฐานด้านความมั่นคง
1) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. แผนงานยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน
1) โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

14,005,700
14,005,700
4,793,416,000
4,793,416,000
4,319,254,000
474,162,000
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ตารางสรุปแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต
4. แผนงานบูรณาการ

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
204,768,800

1) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง

53,734,600

2) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ

13,540,900

3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

43,370,700

4) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั

75,001,300

5) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

19,121,300
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตารางรายละเอียดแผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
หน่วย : บาท
กิจกรรมหลัก

งบประมาณ

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ สานักงาน กศน.

5,846,676,700

1. งบบุคลากร

5,634,525,400

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา

1,690,978,800

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,943,546,600

2. งบดาเนินงาน

212,151,300
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แผนงานพื้นฐาน
ตารางสรุปแผนงานพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณทั้งหมด
1) แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
2) แผนงานพืน้ ฐานด้านความมั่นคง
1) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
1,596,240,900
1,582,235,200
794,654,000
787,581,200
14,005,700
14,005,700
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แผนงานพื้นฐาน

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานพื้นฐาน (ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ที่รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

ต.ค.61-ก.ย.62

กศน.

3

1

4

4

4

1.3000 ต.ค.61-ก.ย.62

กศน.

3

1

4

6

6

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

794.6540

กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ

792.2463

1. งบดาเนินงาน

ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ที่ลงทะเบียนเรียน
ในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
การศึกษาต่อเนือ่ ง

2. งบลงทุน
- ครุภณ
ั ฑ์ และค่าปรับปรุงอาคารสถานที่
และอาคารอืน่ ๆ ของสานักงาน กศน.
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอืน่
4.1 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่
เกษตรธรรมชาติ
กิจกรรมหลัก
1) ศึกษาดูงาน
2) จัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรธรรมชาติ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มี
ความรู้และทักษะด้านเกษตรธรรมชาติ
เพื่อการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง
ต่อกลุม่ เป้าหมาย
2. เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กร
และหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อการเรียนรู้
และการเผยแพร่องค์ความรู้
เรื่องเกษตรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านเกษตร
ธรรมชาติและสามารถนาองค์ความรู้
ไปขยายผลเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินงานด้านการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1. จานวนประชาชน
กลุม่ เป้าหมายที่ลงทะเบียน
เรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
การศึกษาต่อเนือ่ ง
(จานวน 840,750 คน)
2. ร้อยละของผูจ้ บหลักสูตร/
กิจกรรมที่สามารถนาความรู้
ผูบ้ ริหาร และบุคลากร กศน. ความเข้าใจไปใช้ได้
ตามจุดมุง่ หมายของ
หลักสูตร/กิจกรรมที่กาหนด
(ร้อยละ 80)

สอดคล้อง

หน่วยงาน

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

หมายเหตุ

638.0185
36.3960

67.7831
50.0487
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ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

4.2 โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและ
เยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร เพื่อสนองงาน
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมหลัก
จัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้
ให้กบั เด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร

1. เพื่อสนองงานตามแผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อพัฒนาปัจจัยที่เอือ้ ต่อ
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน
ในถิน่ ทุรกันดาร

1. ศูนย์การเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา แม่ฟา้ หลวง
(ศศช.) สังกัดสานักงาน กศน.
2. พื้นที่ทรงงานของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จานวน 5 จังหวัด 11 อาเภอ

1. ประชาชน เด็ก และ
เยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับบริการการศึกษาตลอด
ชีวิต จาก ศศช. สังกัด
สานักงาน กศน.
2. ปัจจัยและทรัพยากร
ที่เอือ้ ต่อการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตให้แก่เด็กและ
เยาวชนชาวไทยภูเขา
ในพื้นที่สูง และชาวไทยมอ
แกน
ในพื้นที่ 5 จังหวัด 11 อาเภอ
ได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับ
การให้บริการ

4.3 โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับ
การศึกษา มิติความรู้ความคิด
กิจกรรมหลัก
1) ประชุมปฏิบตั ิการสร้างเครื่องมือ
การประเมินเทียบระดับฯ
2) ติดตามและตรวจเยีย่ มสนามสอบ
3) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน
4) จัดพิมพ์เครื่องมือการประเมิน
เทียบระดับฯ
5) บริหารจัดการสอบประเมินเทียบระดับ
การศึกษามิติความรู้ความคิด

1. เพื่อยกระดับการศึกษาสาหรับ
ประชาชนที่อยูน่ อกระบบ ให้สาเร็จ
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
2. เพื่อพัฒนาการดาเนินงานประเมิน
เทียบระดับการศึกษาให้มีความโปร่งใส
ยุติธรรม ตรวจสอบได้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
กลุม่ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ประชาชนผูร้ ับบริการ
เทียบระดับการศึกษา
มิติความรู้ความคิด
จานวน 6,000 คน

ผูผ้ ่านการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน ได้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึน้ พัฒนา
หน้าที่การงานที่ดีขนึ้ และ
ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึน้

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

41.4687 ต.ค.61-ก.ย.62

กศน.

4

2

1

4

4

7.2800 ต.ค.61-ก.ย.62

กศน.

4

2

4

4

4

หมายเหตุ
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ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

กิจกรรม : แก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยัง่ ยืน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปญ
ั หาพื้นที่
ปลูกฝิน่ อย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมหลัก
1) ส่งเสริมการรู้หนังสือ
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

สอดคล้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

4

2

4

4

4

ต.ค.61-ก.ย.62

กศน.

3

1

4

4

3

4.5000 ต.ค.61-ก.ย.62

กศน.

4

1

4

4

4

หมายเหตุ

2.4077
1. เพื่อจัดบริการการศึกษานอกระบบ
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รู้
หนังสือ สามารถสือ่ สารด้วยภาษาไทย
ในชีวิตประจาวันได้
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ สามารถดารงชีวิต
ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทชุมชน
ผ่านกระบวนการการศึกษานอกระบบ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

ผูร้ ับบริการในพื้นที่เป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมด้านการรู้
หนังสือและการพัฒนาทักษะ
ชีวิต

1. จานวนผูร้ ับบริการในพื้นที่
เป้าหมายได้รับการส่งเสริม
ด้านการรู้หนังสือ
และการพัฒนาทักษะชีวิต
(จานวน 14,264 คน)
2. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมที่สามารถอ่านออก
เขียนได้และคิดเลขเป็น
ตามจุดมุง่ หมายของกิจกรรม
(ร้อยละ 80)

2.4077 ต.ค.61-ก.ย.62

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

787.5812

กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย

639.5661

1. งบดาเนินงาน

ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย

2. งบลงทุน
- ครุภณ
ั ฑ์ และค่าปรับปรุงอาคารสถานที่
และอาคารอืน่ ๆ ของสานักงาน กศน.
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบรายจ่ายอืน่
4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาของกลุม่ ประเทศอาเซียน
กิจกรรมหลัก
ผลิตสือ่ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในรูปแบบ
รายการวิทยุเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา และสือ่ การศึกษาเพื่อคนพิการ

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

เพื่อผลิตสือ่ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้
ภาษาเพื่อการสือ่ สารและการพัฒนา
อาชีพ การเรียนรู้ด้านภาษา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตของ
ประเทศในกลุม่ อาเซียน

1. ผลิตรายการวิทยุ
เพื่อการศึกษา จานวน 600
รายการ
2. ผลิตรายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา จานวน 140
รายการ
3. ผลิตสือ่ การศึกษาสาหรับ
ผูบ้ กพร่องทางการเห็น
จานวน 100 รายการ

1. จานวนประชาชน
กลุม่ เป้าหมายที่ได้รับบริการ/
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย
(จานวน 9,800,000 คน)
2. ร้อยละของประชาชน
กลุม่ เป้าหมายที่ได้รับบริการ/
เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ
ตามจุดมุง่ หมายของกิจกรรม
ที่กาหนด (ร้อยละ 80)

494.5112
140.5309

0.0240
4.5000
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ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

กิจกรรม : ติวเข้มเต็มความรู้
โครงการติวเข้มเต็มความรู้
กิจกรรมหลัก
1) ประสานความร่วมมือกับอาจารย์และ
วิทยากรอาชีพที่มีชอื่ เสียง ทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งสถาบันกวดวิชา
2) ผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศทางสถานี
วิทยุโทรทัศน์ NBT ETV และสถานีโทรทัศน์อนื่
3) จัดกิจกรรมบันทึกรายการนอกสถานที่
4) ประชาสัมพันธ์โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

4

2

4

4

4

หมายเหตุ

22.5000
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ยกระดับการศึกษาและอาชีพของ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วประเทศ
2. เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ทั้งในเมืองและชนบท
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมระหว่างทุกภาคส่วน
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้อนื่ ๆ
ที่กลุม่ เป้าหมายสามารถนาไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง และดารงชีวิต
อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
5. เพื่อเป็นช่องทางให้
กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่นโยบาย
การศึกษาแก่กลุม่ เป้าหมาย

นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับ
บริการติวเข้มเต็มความรู้

1. จานวนนักเรียน นักศึกษา
ที่ได้รับบริการติวเข้ม
เต็มความรู้
(จานวน 2,000,000 คน)
2. ร้อยละของนักเรียน/
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับ
บริการติวเข้มเต็มความรู้
เพิ่มสูงขึน้ (ร้อยละ 80)

22.5000 ต.ค.61-ก.ย.62
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ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งการเรียนรูใ้ นระดับตาบล
การจัดกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

สอดคล้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

4

2

4

4

4

กศน.

4

2

4

4

4

หมายเหตุ

81.9349
1. เพื่อพัฒนา กศน.ตาบล/แขวง
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2. จัดสร้าง กศน.ตาบล เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลือ่ นการดาเนินงานการศึกษา
ตลอดชีวิตในพื้นที่ที่มีคุณภาพ
3. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่หลากหลาย สอดคล้อง
กับสภาพและความต้องการของตนเอง

แหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ตาบลที่มีความพร้อม
ในการให้บริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

1. จานวนแหล่งเรียนรู้
ในระดับตาบลที่มีความพร้อม
ในการให้บริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (1,787 แห่ง)
2. ร้อยละของประชาชน
กลุม่ เป้าหมายที่ได้รับบริการ
มีความพึงพอใจต่อ
การบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้การศึกษา
ตามอัธยาศัย (ร้อยละ 80)

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

ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย

81.9349 ต.ค.61-ก.ย.62

43.5802
1. จานวนประชาชน
กลุม่ เป้าหมายที่ได้รับบริการ/
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย
(จานวน 9,800,000 คน)
2. ร้อยละของประชาชน
กลุม่ เป้าหมายที่ได้รับบริการ/
เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ
ตามจุดมุง่ หมายของกิจกรรม
ที่กาหนด (ร้อยละ 80)

43.5802 ต.ค.61-ก.ย.62
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แผนงานพื้นฐาน

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานพื้นฐาน (ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงานพื้นฐานด้านความมัน่ คง
ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต-กิจกรรม/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
ของโครงการ

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา
(ระบุเดือน)

โครงการ : โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

14.0057

กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

14.0057 ต.ค.61-ก.ย.62

1. งบลงทุน
1.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.2 ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง

10.6254

2. งบรายจ่ายอืน่
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2.2 โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนา
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อให้ประชาชนกลุม่ เป้าหมายได้รับ
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการจัด
การศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
การเรียนรู้ทางการศึกษา และพัฒนา
การศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึน้

บุคลากรสังกัดสานักงาน
1. หน่วยงาน สถานศึกษา
กศน. ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ ดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
จังหวัดชายแดนภาคใต้
และวัตถุประสงค์
(จานวน 1,219 คน)
2. ร้อยละของหน่วยงาน/
สถานศึกษาดาเนินการได้
ตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
(ร้อยละ 80)

สอดคล้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

1

5

2

1

1

หมายเหตุ

3.3803
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ส่วนที่ 5
งาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานยุทธศาสตร์

ตารางสรุปแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณทั้งหมด
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
- กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
4,793,416,000
4,319,254,000
4,319,254,000
474,162,000
470,862,000
3,300,000
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แผนงานยุทธศาสตร์
ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาเพือ่ ความยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

4,319.2540

กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

4,319.2540

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
1. เพือ่ ให้ประชากร
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน วัยแรงงานทีไ่ ม่จบ
ประกอบด้วย
การศึกษาภาคบังคับและ
ไม่อยูใ่ นระบบโรงเรียน
1. ค่าหนังสือเรียน
ได้รบั บริการการศึกษา
2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
นอกระบบระดับการศึกษา
3. ค่าจัดการเรียนการสอน
ขัน้ พืน้ ฐานอย่างมีคุณภาพ
2. เพือ่ ให้ประชาชน
กลุม่ เป้าหมายได้รบั
การปรับพืน้ ฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ

ผูเ้ รียนการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ
ทีก่ าหนดไว้ จานวน
1,290,900 คน

หน่วยงาน/
สถานศึกษาสังกัด
สานักงาน กศน.
ทัว่ ประเทศ

1. จานวนผูเ้ รียนการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานทีไ่ ด้รบั
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตามสิทธิทกี่ าหนดไว้
จานวน 1,290,900 คน
2. ร้อยละ 100 ของผูไ้ ด้รบั
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ทีเ่ รียนต่อเนือ่ งตลอดภาคเรียน

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

4

2

4

4

4

4,319.2540 ต.ค.61-ก.ย.62

ความสอดคล้อง

585.9779
730.7985
3,002.4776
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แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการขับเคลือ่ นการพัฒนาการศึกษาทีย่ งั่ ยืน

474.1620

กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

470.8620

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กิจกรรมหลัก
จัดการศึกษาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนในรูปแบบของกลุม่ สนใจ รูปแบบ
ชัน้ เรียนวิชาชีพ และการต่อยอดอาชีพเดิม

1. เพือ่ ให้ประชาชน
ประชาชนทีส่ นใจเข้ารับ
ทีเ่ ข้ารับการฝึกอาชีพ
การฝึกอาชีพ จานวน
เห็นช่องทางในการ
525,580 คน
ประกอบอาชีพ
2. เพือ่ ให้ประชาชน
ทีเ่ ข้ารับการฝึกอาชีพ
สามารถนาความรูไ้ ปใช้ได้
ซึง่ ทาให้มีโอกาสทีจ่ ะ
มีอาชีพ มีรายได้
ลดรายจ่าย

77 จังหวัดทัว่ ประเทศ จานวนประชาชน
กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้ารับ
การฝึกอาชีพ เห็นช่องทาง
ในการประกอบอาชีพ
จานวน 523,180 คน

กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
กิจกรรมหลัก
1) ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
เพือ่ จัดกลุม่ ครู กศน. และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทีจ่ ะเข้ารับการอบรมครู กศน. ต้นแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
2) อบรมตามโครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สาร (Boot Camp)

1. เพือ่ เสริมสร้างทักษะ
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพือ่ การ
สือ่ สารกับครูผสู้ อน
ภาษาอังกฤษ และ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน
2. เพือ่ ปรับกระบวนทัศน์
ครู กศน. ในการจัด
กระบวนการเรียนรูว้ ชิ า
ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

4

1

4

4

4

กศน.

3

1

4

2

2

470.8620 ต.ค.60-ก.ย.61

ความสอดคล้อง

3.3000
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การจัดการเรียนการสอน
การพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
จานวน 100 คน

สานักงาน กศน.
ทัง้ ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

1. ครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
สามารถเป็นวิทยากรแกนนา
ได้ จานวน 100 คน
2. ร้อยละ 80 ของครู กศน.
ทัว่ ประเทศ สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพือ่ การสือ่ สาร
ได้อย่างสอดคล้องกับบริบท
ของผูเ้ รียน

3.3000 ต.ค.61-ก.ย.62
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ส่วนที่ 6
งาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานบูรณาการ
ตารางสรุปแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการ (ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต)
รวมงบประมาณทั้งหมด
1) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
4) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
5) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
204,768,800
53,734,600
13,540,900
43,370,700
75,001,300
19,121,300

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. | 76

แผนงานบูรณาการ

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้ ห้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทัว่ ถึง
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

53.7346

กิจกรรม : ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารด้านอาชีพ

44.8400

โครงการภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
ด้านอาชีพ
กิจกรรมหลัก
1) พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สารด้านอาชีพ (ระยะสัน้ )
สาหรับประชาชน
2) พัฒนาสือ่ ทีม่ ีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
ด้านอาชีพ (ระยะสัน้ ) สาหรับประชาชน
3) จัดการอบรม/การเรียนรู้ ตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารด้านอาชีพ
(ระยะสัน้ ) สาหรับประชาชน

1. เพือ่ พัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สารด้านอาชีพ
(ระยะสัน้ ) สาหรับ
ประชาชน
2. เพือ่ พัฒนาสือ่ ทีม่ ี
ความสอดคล้องกับ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สารด้านอาชีพ
(ระยะสัน้ ) สาหรับ
ประชาชน
3. เพือ่ จัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สารด้านอาชีพ
(ระยะสัน้ ) สาหรับ
ประชาชน โดยการอบรม

ประชาชนในพืน้ ที่
ประชาชนในพืน้ ที่
ทีม่ ีสถานศึกษาในสังกัด
จานวน 928 อาเภอ
สานักงาน กศน. ตัง้ อยู่
รวมทัง้ สิน้ 37,120 คน
ครอบคลุมพืน้ ที่ 77 จังหวัด

ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั
การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สารด้านอาชีพ
จานวน 37,120 คน

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

3

1

4

4

4

44.8400 ต.ค.61-ก.ย.62

ความสอดคล้อง
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ การศึกษา

8.8946

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8.8946

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ
สารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
กิจกรรมหลัก
พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
สารสนเทศทางการศึกษา

เพือ่ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและสารสนเทศ
ทางการศึกษานอกระบบ
และการศึกษา
ตามอัธยาศัย

ระบบบริหารจัดการและ
สารสนเทศทางการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จานวน
1 ระบบ

หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน.
จานวน 1,005 แห่ง
ทัว่ ประเทศ

ระบบบริหารจัดการและ
สารสนเทศทางการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จานวน 1 ระบบ

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

3

1

4

4

4

8.8946 ต.ค.61-ก.ย.62

ความสอดคล้อง
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แผนงานบูรณาการ

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ

13.5409

กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ

13.5409

โครงการความร่วมมือการผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข
กิจกรรมหลัก
1) จัดเวทีเสวนา แลกเปลีย่ นประสบการณ์
ถอดบทเรียน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจใน
เป้าหมาย ทิศทาง และแนวทางการบูรณาการ
ความร่วมมือในการผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
2) จัดอบรมผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ ร่วมกับ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ สถานพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสุข และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

1. ผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
หลักสูตร 70 ชัว่ โมง
เพือ่ สนับสนุนระบบ
การดูแลผูส้ ูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ของ
กระทรวงสาธารณสุข
2. ผลิตผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
หลักสูตร 420 ชัว่ โมง
เพือ่ การสร้างงาน
และสร้างอาชีพ
ในสถานประกอบการ
หรือระดับครัวเรือน

1) อสม. หรือประชาชนทีม่ ี สถานศึกษาในสังกัด
ผูส้ ูงอายุในครอบครัว
กศน. ทัว่ ประเทศ
2) ประชากรวัยแรงงาน
รวมทัง้ สิน้ 3,720 คน

1. อสม. ประชาชนทีม่ ี
ผูส้ ูงอายุในครอบครัว และ
ประชากรวัยแรงงาน ทีเ่ ข้ารับ
การอบรม จานวน 3,720 คน
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ทุกหลักสูตรผ่านการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ผูส้ ูงอายุภาวะพึง่ พิง
ในระบบ Long Term Care
ไม่น้อยกว่า 15,000 คน
มีผดู้ ูแลทีม่ ีคุณภาพและ
มาตรฐาน
4. ครอบครัวทีม่ ีบุคคลภาวะ
พึง่ พิง สามารถจ้างผูด้ ูแล
ทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานได้
ไม่น้อยกว่า 1,200 ครอบครัว

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

3

1

4

3

3

13.5409 ต.ค.61-ก.ย.62

ความสอดคล้อง
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แผนงานบูรณาการ

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

43.3707

กิจกรรมหลัก : จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

43.3707

1. โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ
กิจกรรมหลัก
1) ส่งเสริมทักษะอาชีพการมีงานทา
2) ส่งเสริมแหล่งเรียนรูใ้ นสถาบันศึกษา
ปอเนาะ
3) 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา
4) ศึกษาดูงานด้านอาชีพตามโครงการ
พระราชดาริ

1. เพื่อส่งเสริมทักษะ
อาชีพการมีงานทา
2. เพื่อส่งเสริม
แหล่งเรียนรูใ้ นสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ
3. เพื่อจัดโครงการ
1 ปอเนาะ 1 โครงการ
พัฒนา ในสถาบันศึกษา
ปอเนาะ
4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่
5. เพื่อศึกษาดูงาน
ด้านอาชีพตามโครงการ
พระราชดาริ

1. สถาบันศึกษาปอเนาะ พื้นที่จังหวัดชายแดน
ร่วมจัด กศน. จานวน
ภาคใต้
385 แห่ง ได้รับการส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ และมีกิจกรรม
1 ปอเนาะ 1 โครงการ
พัฒนา
2. นักศึกษาในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ จานวน
8,960 คน (ทักษะอาชีพ)

1. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น มองเห็นช่องทาง
ในการประกอบอาชีพ
2. ร้อยละ 70 ของสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ มีการจัด
โครงการ 1 ปอเนาะ
1 โครงการพัฒนา
3. ร้อยละ 90 ของนักศึกษา
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
นาความรูจ้ ากการดูงาน
ไปประยุกต์ใช้ในสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

1

5

2

1

1

15.3216 ต.ค.61-ก.ย.62

ความสอดคล้อง
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
กิจกรรมหลัก
1) ค่ายพหุวัฒนธรรม นาสันติสุข
2) จัดกระบวนการเรียนรูฝ้ ึกทักษะอาชีพ
ระยะสั้นและพัฒนาคุณภาพชีวิต รุน่ ที่ 8
3) ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดโลก
เรียนรูเ้ ยาวชนกลุ่มเสี่ยงผู้ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบและเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้”
4) พระดาบสเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน. บริการ
ประชาชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
กลุม่ เสีย่ งผูไ้ ด้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ ความไม่สงบ
และผูด้ ้อยโอกาส ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
เพื่อการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ให้กบั ตนเอง
ครอบครัว และชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
กลุม่ เสีย่ งผูไ้ ด้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ ความไม่สงบ
และผูด้ ้อยโอกาส มีความ
สามัคคีเกิดความปรองดอง
และอยูร่ ่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายนักเรียน
พื้นที่จังหวัดชายแดน
โรงเรียนพระดาบสจังหวัด ภาคใต้
ชายแดนภาคใต้ จานวน
120 คน

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 85 ของผูเ้ รียน ได้รับ
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ มี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ประสบการณ์จาก
การฝึกทักษะอาชีพ นาความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง พัฒนา
อาชีพให้มีคุณภาพยิง่ ขึน้
ก่อให้เกิดรายได้กบั ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน
มีความสามัคคีปรองดองและ
สามารถอยูร่ ่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข
2. ร้อยละ 100 ของผูเ้ รียน จบ
หลักสูตรฯ มีความมัน่ คง
ในการประกอบอาชีพ
มีรายได้ และนาความรู้
ที่ได้รับไปศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่า

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

1

5

2

1

1

3.3000 ต.ค.61-ก.ย.62

ความสอดคล้อง
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
3. โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อการเรียนรูแ้ ละ
สื่อสาร
กิจกรรมหลัก
1) กิจกรรมค่ายฝึกประสบการณ์
2) กิจกรรมประกวดการสื่อสารภาษาไทย
ในชีวิตประจาวัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึก
ประสบการณ์ในการใช้
ภาษาไทย และภาษา
มลายูถิ่นในการสื่อสาร
ด้านการพูดใน
สถานการณ์ต่างๆ
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
อันดี และมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกันในการใช้ชีวิต
ร่วมกันให้เกิดสังคมสันติสุข

เป้าหมายของโครงการ
เยาวชนนอกระบบ และ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จานวน
23,365 คน

พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
ค่ายฝึกประสบการณ์ต่างๆ
มีความเข้าใจอันดีต่อกัน

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

1

5

2

1

1

11.3000 ต.ค.61-ก.ย.62

ความสอดคล้อง
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
4. โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรมหลัก
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ วิถีเกษตร วิถีชาวใต้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) อบรมกระบวนทัศน์ศาสตร์พระราชา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหม่สู่ประชาชน
3) เปิดโลกทัศน์เพื่อศึกษาเรียนรูห้ ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้
ที่ประสบความสาเร็จนอกพื้นที่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่เป้าหมาย

1. เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนตามแนวตะเข็บ พื้นที่จังหวัดชายแดน
กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ชายแดน จานวน 833 คน ภาคใต้
ความเข้าใจ และ
ความตระหนักเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเกษตร
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ให้กับ
ประชาชน ในระดับพื้นที่
3. เพื่อให้ทุกภาคส่วน
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตามหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรทฤษฎี
ใหม่

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 เป็น
แหล่งเรียนรูด้ ้านเกษตร
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับ
ประชาชน ในระดับพื้นที่
2. ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม
โครงการนาความรูท้ ี่นาไป
ประยุกต์และปรับใช้ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างเหมาะสม

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

1

5

2

1

1

5.8111 ต.ค.61-ก.ย.62

ความสอดคล้อง
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
5. โครงการกีฬา กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้
กิจกรรมหลัก
1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬา
กศน. สานสัมพันธ์ชายแดนใต้
2) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.
สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอาเภอ
3) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.
สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด
4) จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.
สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับกลุ่มจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคี รูแ้ พ้ รูช้ นะ
รูอ้ ภัยในหมู่คณะ และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ให้กับเยาวชนนอกระบบ
ชายแดนใต้
2. เพื่อพัฒนาทักษะ
การกีฬา ส่งผลต่อ
การไปเป็นนักกีฬาอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเอง
และครอบครัว

เป้าหมายของโครงการ
เยาวชนนอกระบบ
ชายแดนใต้
จานวน 2,500 คน

พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของเยาวชน
นอกระบบชายแดนใต้
มีความสามัคคี รูแ้ พ้ รูช้ นะ
รูอ้ ภัย ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนา
ทักษะการกีฬาส่งผลต่อ
การไปเป็นนักกีฬาอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและ
ครอบครัว
2. ร้อยละ 80 ของเยาวชน
นอกระบบชายแดนใต้
เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.
สายสัมพันธ์ชายแดนใต้

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

1

5

2

1

1

2.2500 ต.ค.61-ก.ย.62

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

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

1. เพือ่ ส่งเสริมให้
เยาวชนนอกระบบ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทักษะ จานวน 3,520 คน
ความรู้ตามกระบวนการ
ลูกเสือ และปลูกฝังค่านิยม
ความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. เพือ่ ส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายพัฒนาทักษะ
ชีวติ รู้จกั สิทธิและหน้าที่
และการสร้าง
จิตสาธารณะในรูปแบบ
กิจการลูกเสือ กศน.
3. เพือ่ ส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การศึกษาและพัฒนา
การเรียนรู้คุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็น
โดยเน้นทักษะชีวติ
10 ประการ

พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของเยาวชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับทักษะองค์ความรู้
ตามกระบวนการลูกเสือ และ
ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ร้อยละ 80 ของเยาวชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีการพัฒนาทักษะชีวิต
รูจ้ ักสิทธิและหน้าที่ และ
การสร้างจิตสาธารณะ
ในรูปแบบกิจการลูกเสือ กศน.
3. ร้อยละ 80 ของเยาวชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการศึกษาและพัฒนา
การเรียนรูค้ ุณลักษณะ
และทักษะที่จาเป็น
โดยเน้นทักษะชีวิต
10 ประการ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

1

5

2

1

1

5.3880 ต.ค.61-ก.ย.62

ความสอดคล้อง
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แผนงานบูรณาการ

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

75.0013

กิจกรรม : การพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสูช่ ุมชนในระดับตาบล

75.0013

โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล 1. เพือ่ อบรมวิทยากร
กิจกรรมหลัก
แกนนา กศน. ให้มี
1) พัฒนาวิทยากร กศน. เพือ่ การขยายผล ความพร้อมในการขยายผล
เศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจดิจิทัล
2) จัดอบรมประชาชน 2 หลักสูตร ได้แก่ 2. เพือ่ ขยายเครือข่าย
หลักสูตร Digital Literacy และ Digital
เศรษฐกิจดิจิทัลสูช่ ุมชน
Commerce เพือ่ สร้างความพร้อมชุมชน
โดยวิทยากรแกนนา กศน.
ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.
ทีผ่ ่านการอบรม

1. ผูป้ ฏิบัติงาน
กศน.ตาบล/แขวง
ด้านการเรียนการสอน
จานวน 7,424 แห่ง
และผูป้ ฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศของ
สานักงาน กศน.
ทีเ่ ป็นข้าราชการและ
พนักงานราชการสังกัด
สานักงาน กศน.
จานวน 8,429 คน
2. ประชาชนในพืน้ ที่
กศน.ตาบล 7,424 แห่ง
แห่งละ 12 คน (จัดอบรม
แห่งละ 2 ครัง้ ) รวมทัง้ สิน้
178,176 คน

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ สามารถ
เป็นวิทยากรแกนนา กศน.
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจดิจทิ ัลได้
2. วิทยากรแกนนา กศน.
สามารถนาองค์ความรู้
เรื่องเศรษฐกิจดิจทิ ัล
ไปขยายผลเชิงพื้นที่
“ศูนย์ดจิ ทิ ัลชุมชน” ได้
จนเกิดเป็นรูปธรรม
3. ประชาชนในพื้นที่ขยายผล
ได้เข้ามาเรียนรู้ใน
“ศูนย์ดจิ ทิ ัลชุมชน”
อย่างน้อย 334,080 คน
4. ประชาชนในพื้นที่ สามารถ
นาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
และการใช้เครื่องมือดิจทิ ัลต่างๆ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

2

7

6

2

2

75.0013 ต.ค.61-ก.ย.62

ความสอดคล้อง
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แผนงานบูรณาการ

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชีว้ ัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการ Smart ONIE เพือ่ สร้าง Smart Farmer

19.1213

กิจกรรม : Smart ONIE เพือ่ สร้าง Smart Farmer

19.1213

โครงการ Smart ONIE เพือ่ สร้าง Smart
Farmer
กิจกรรมหลัก
1. จัดอบรม Master Trainer
2. จัดทาฐานข้อมูล Master Trainer
ของสานักงาน กศน.

1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร ให้มีองค์ความรู้
สูก่ ารเป็น MASTER
TRINER และสามารถ
ขยายผลให้แก่เกษตรกร
ในท้องถิน่ /ชุมชนได้
2. เพือ่ พัฒนาเกษตรกร
ให้ยกระดับเป็น Smart
Farmer
3. เพือ่ ให้เกษตรกร
มีความภูมิใจในการเป็น
เกษตรกร และมีทัศนคติ
ทีด่ ีในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร

1) เกษตรกรผ่านการอบรม กศน.ตาบล 7,424 แห่ง
MASTER TRAINER
ทัว่ ประเทศ
ตาบล/แขวง แห่งละ 1 คน
จาก กศน.ตาบล/แขวง
จานวน 7,350 แห่ง
2) จัดทาฐานข้อมูล
Master Trainer
ของสานักงาน กศน.

1) เกษตรกรทีเ่ ป็น Master
Trainer จานวน 7,350 คน
2) เกษตรกรทีผ่ ่านการอบรม
มีองค์ความรู้ และสามารถ
นาไปขยายผลให้กับเกษตรกร
ในชุมชน/ท้องถิน่ ได้
3) เกษตรกรทีผ่ ่านการอบรม
สามารถให้คาแนะนา หรือ
เป็นทีป่ รึกษาให้กับบุคคล
ในชุมชนทีม่ ีความสนใจ
ในการประกอบเป็นอาชีพ
ด้านการเกษตร

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ยุทธ์ฯ ชาติ
20 ปี

แผน 12
(สศช.)

นโยบาย
รัฐบาล

ยุทธศาสตร์
ศธ.

ยุทธศาสตร์
สป.

กศน.

2

3

6

2

2

19.1213 ต.ค.61-ก.ย.62

ความสอดคล้อง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. | 87

ส่วนที่

7

ตารางสรุปบัญชีแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสานักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร)

ประกอบด้วย
1) ตารางสรุปรายละเอียดโครงการ (พัฒนาคุณภาพการศึกษา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
2) โครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางสรุปรายละเอียดโครงการ (พัฒนาคุณภาพการศึกษา) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(กลุม่ /ศูนย์ ส่วนกลาง)
ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

กลุม่ /ศูนย์ ส่วนกลาง
หน่วยตรวจสอบภายใน

งบประมาณรายไตรมาส

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

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

-

-

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

1 โครงการตรวจสอบการดาเนินงานระบบ
การสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)

1. วางแผนการตรวจสอบ โดยการ
สานักงาน กศน. จังหวัด/
กาหนดประเด็น วัตถุประสงค์ ขอบเขต กรุงเทพมหานคร จานวน 77 แห่ง
และแนวทางการตรวจสอบ
2. ปฏิบตั ิงานตรวจสอบ โดยการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล สรุป
ประเด็นข้อตรวจพบ และบันทึกข้อมูล
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโดยการ
รวบรวมและคัดเลือกข้อมูล สรุปผลและ
จัดทารายงาน
4. ติดตามผลโดยการวางแผนและ
ดาเนินการติดตามผลรายงานผลการ
ติดตาม

-

-

50,000

20,000

70,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

ตสน.

2 โครงการตรวจสอบการดาเนินงานศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

1. สารวจข้อมูลเบื้องต้น
2. ประชุมหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
เพื่อวางแผนการอมรมสัมมนา
3. จัดการอบรมให้แก่บคุ ลากรของ
หน่วยงานผูเ้ บิกและกลุม่ /ศูนย์ส่วนกลาง
4. ติดตามผลการปฏิบตั ิงานเป็นระยะ

-

-

180,000

-

180,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

ตสน.

บุคลากรของหน่วยงานผูเ้ บิกและ
กลุม่ /ศูนย์ส่วนกลาง จานวน 250 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

กลุ่มเลขาธิการกรม

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

-

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1,612,946

1,005,866

1,005,868

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

3,624,680

3 โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

1. ประชาสัมพันธ์ทางสือ่ สิง่ พิมพ์
2. สือ่ มวลชนสัญจร
3. ผลิตและออกอากาศรายการสารคดี
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
4. จัดทาเอกสารจดหมายข่าว กศน.
5. ประชาสัมพันธ์ทางสือ่ โทรทัศน์
6. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์บทบาท
ภารกิจของสานักงาน กศน.
7. ผลิตและสาเนาวีดิทศั น์สร้างความ
เข้าใจเกีย่ วกับการเรียนการสอนในรูปแบบ
กศน. แบบเข้าใจง่าย
8. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมสาคัญผ่านสือ่
ออนไลน์/ดิจิทลั
9. จัดสรรงบประมาณให้สถาบัน กศน.
ภาคดาเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 5 ภูมิภาค

1. ประชาสัมพันธ์ทางสือ่ สิง่ พิมพ์
5 ครั้ง
2. สือ่ มวลชนสัญจร 8 ครั้ง
3. ผลิตและออกอากาศรายการสาร
คดีประชาสัมพันธ์กจิ กรรม กศน. 20
ตอน
4. จัดทาจดหมายข่าว กศน. 6 ครั้ง
5. ประชาสัมพันธ์ทางสือ่ โทรทัศน์
4 ครั้ง
6. จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
บทบาทภารกิจของสานักงาน กศน.
20,000 ฉบับ
7. ผลิตและสาเนาวีดิทศั น์สร้าง
ความเข้าใจเกีย่ วกับการเรียน
การสอนในรูปแบบ กศน.
แบบเข้าใจง่าย จานวน 1 เรื่อง
8. ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมสาคัญ
ผ่านสือ่ ออนไลน์/ดิจิทลั 6 ครั้ง

-

1,005,866

1,005,866

1,005,868

3,017,600 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กล.

4 โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสานักงาน กศน.
ประจาปี 2562

1. แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดงาน
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. ดาเนินการจัดงาน

ผูบ้ ริหารส่วนกลาง ส่วนภุมิภาค
บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
และผูเ้ ข้ารับโล่รางวัล จานวน 500
คน

-

75,000

-

-

75,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กล.

บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
ด้านงานสารบรรณและงานธุรการ
จากหน่วยงานส่วนกลาง จานวน
50 คน

-

256,680

-

-

256,680 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กล.

5 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
1. ประชมวางแผนการดาเนินงาน
สมรรถนะงานสารบรรณและงานธุรการ ประจาปี 2562 2. นาเสนอโครงการ
3. ดาเนินการจัดอบรม
4. ประเมินผลการดาเนินงาน/รายงานผล
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
และสร้างความผูกพันภายในองค์กร ประจาปี 2562

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2. นาเสนอโครงการ
3. ดาเนินการจัดอบรม
4. ประเมินผลการดาเนินงาน/รายงานผล

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา จานวน
55 คน เชิงคุณภาพ บุคลากรทุก
ระดับที่เข้ารับการพัฒนา มีขีด
สมรรถนะสูงขึน้ เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานตาม
ตาแหน่งของตนเอง และเกิดความ
รักความสามัคคีภายในองค์กร

กลุ่มการคลัง

ไตรมาส 2

-

191,875

ไตรมาส 3

275,400

191,875

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

-

191,875

-

191,875

ยุทธศาสตร์
กศน.

275,400 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ
กล.

767,500

7 โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดประชุมสัมมนาบุคลากรกลุม่ การคลัง

บุคลากรกลุม่ การคลัง จานวน 40 คน
1.ข้าราชการ
2.พนักงานราชการ
3.ลูกจ้างประจา

38,925

38,925

38,925

38,925

155,700 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กค.

8 โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ามันเชือ้ เพลิงของ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จัดการประชุม/ศึกษาดูงาน

บุคลากรสังกัดสานักงาน กศน.
จานวน 70 คน
1.ข้าราชการ
2.ลูกจ้างประจา
3.พนักงานราชการ
ของสานักงาน กศน.

29,500

29,500

29,500

29,500

118,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กค.

9 โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
บัญชี พัสดุ ในระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี
และพัสดุ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคใน
สังกัดสานักงาน กศน. ทั่วประเทศ

เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานด้านการเงิน
บัญชี พัสดุ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
ในสังกัดสานักงาน กศน. จานวน
350 คน

123,450

123,450

123,450

123,450

493,800 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กค.
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

กลุ่มการเจ้าหน้าที่
10 โครงการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและผลงาน
ทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ขอมีหรือเลือ่ นวิทยะฐานะชานาญการ
ชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชีย่ วชาญ
ประจาปีงบประมาณ 2562

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

357,705
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินบุคคล
2. จัดส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการ
3. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล
4. จัดประชุมคูม่ ือการประเมินการขอมี
หรือเลือ่ นวิทยฐานะ ตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว17
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
5. จัดประชุมหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะฯกรณีผมู้ ีผลงานดีเด่น
ที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ตาม
หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว
13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

11 โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การขับเคลือ่ นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ของสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้าราชการครูสายงานบริหาร
สถานศึกษา บริหารการศึกษา
ข้าราชการครูสายงานการสอน
จานวน 80 ราย

เจ้าหน้าที่ระดับผูบ้ ริหาร และระดับ
ปฏิบตั ิของสานักงาน กศน.จังหวัด
ทั่วประเทศ

12 โครงการการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ 1. ประชุมปฏิบตั ิการชีแ้ จงบุคลากร/
ผูบ้ ริหาร/ผูเ้ ชีย่ วชาญ/คณะทางาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะทางาน
จานวน 70 คน
2. ประชุมปฏิบตั ิการ/ติดตาม
เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน
ตาม รับรองการปฏิบตั ิราชการและการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

1,205,415

2,065,565

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

494,055

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

4,122,740

80,925

157,225

80,925

80,925

400,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กจ.

-

438,410

-

-

438,410

กจ.

15,000

93,800

69,000

-

177,800 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

6

กจ.
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

13 โครงการขับเคลือ่ นกฎหมายและการปรับปรุงโครงสร้าง 1. ประชุมกรรมการอานวยการในการ
1. คณะทางาน จานวน 141 คน
สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ 2562
ขับเคลือ่ นกฎหมายและการปรับปรุง
2. ผูบ้ ริหารและบุคลากรในสังกัด
โครงสร้าง สานักงาน กศน.
จานวน 250 คน
2. ประชุมคณะทางานขับเคลือ่ นกฎหมาย
และการปรับปรุงโครงสร้างสานักงาน
กศน.
3. ประชุมจัดทาร่างกฎหมายประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ทั้งหมด 12 ฉบับ
4. เผยแพร่และทาความเข้าใจต่อร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พ.ศ. …. ผ่านสือ่ เอกสาร และสือ่
ดิจิทลั
14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและราชการ
ใสสะอาด ของสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ
2562

1. ประกวดจัดทาสือ่ มัลติมีเดียต่อต้าน
การ ทุจริต
2 พัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่
ด้านวินยั คุณธรรม จริยธรรม

บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จานวน 208 คน

15 โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย
สุขภาพจิตบุคลากร กศน. ประจาปีงบประมาณ 2562

1. แจ้งหน่วยงาน เพื่อจัดส่งบุคลากร
ในสังกัด
2. ส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรม/
ฝึกปฏิบตั ิ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชัน่
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
3. จัดจ้างทาแผ่นสติก๊ เกอร์ข้อความเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเดินขึน้ -ลง
ชัน้ อาคาร แทนการใช้ลิฟท์

1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานราชการ
4. ผูม้ าติดต่อราชการ
จานวน 32 ราย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

11,780

44,800

67,200

219,630

343,410

2

กจ.

200,000

-

492,940

-

692,940

3

กจ.

-

20,000

233,000

-

253,000

3

กจ.
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ชื่องาน/โครงการ

16 โครงการคัดเลือกบุคคลและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบคุ คล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา
38 ค. (2) ของสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

กิจกรรมหลัก
จัดการคัดเลือกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา
38 ค. (2) ของสานักงาน กศน.

17 ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งสาหรับ
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินบุคคล
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ ตาแหน่งประเภทวิชาการ 2. จัดส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการ
ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ ของสานักงาน 3. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผล
กศน. ประจาปีงบประมาณ 2562
18 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งตามสายงาน

เป้าหมาย
ผูม้ ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน
10,000 ราย

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

1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตัง้ ให้
และบุคลากรทางการศึกษา
ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ และรอง
พนักงานราชการ
ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ตาแหน่งผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา และรองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผชู้ ่วย
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กลุม่ การเจ้าหน้าที่

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

-

50,000

50,000

-

100,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กจ.

50,000

70,000

70,000

57,500

247,500 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กจ.

-

331,180

798,000

-

1,129,180 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กจ.
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เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

19 โครงการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสถานศึกษา และรองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา (กศน.อาเภอ/เขต) ตาแหน่งผูอ้ านวยการ
สานักงาน และรองผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สานักงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ 2562

คัดเลือกและเลือกสรรหาข้าราชการครู ผูม้ ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด จานวน 500
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ
ราย
สถานศึกษา และรองผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา (กศน.อาเภอ/เขต) ตาแหน่ง
ผูอ้ านวยการสานักงาน และรอง
ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงาน

-

-

136,000

136,000

272,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กจ.

20 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบคุ ลากรดีเด่น
สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ 2562

1. ให้ทกุ หน่วยงานแต่งตัง้ คณะกรรมการ บุคลากรสานักงาน กศน.
พิจารณาคัดเลือก
จานวน 10 คน
2. ส่งผลการพิจารณาคัดเลือกของ
หน่วยงานให้กลุม่ การเจ้าหน้าที่
3. สานักงาน กศน.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกตามจานวนที่กาหนด
4. ประกาศผลการคัดเลือก
5. มอบโล่เชิดชูเกียรติ

-

-

68,500

-

68,500 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กจ.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

กลุม่ แผนงาน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

844,252

ไตรมาส 3

733,172

1,870,903

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

3,198,573

21 โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ศึกษาดูงาน ติดตามประเมินผล
ติดตามและประเมินผลการ
(กผ. สัญจร 5 ภาค)
ดาเนินงาน (กผ. สัญจร)
2. จัดประชุมติดตามประเมินผลการ
จานวน 33 คน
ดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
3. จัดประชุมสรุปรายงานการประเมินผล
การขับเคลือ่ นการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล
4. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ศูนย์ดิจิทลั ชุมชน

-

57,500

701,550

179,170

22 โครงการศูนย์ดิจิทลั ชุมชน

1. ติดตามการดาเนินงานในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ
2. สรุปผลการดาเนินงานโครงการของ
พื้นที่
3. จัดทารูปเล่มรายงานโครงการศูนย์
ดิจิทลั ชุมชน

1. ศูนย์ดิจิทลั ชุมชนจานวน 20 แห่ง
ทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นภาค ภาคละ
4 แห่ง
2. เล่มรายงานโครงการศูนย์ดิจิทลั
ชุมชน จานวน 200 เล่ม

-

68,100

68,100

23 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของสานักงาน กศน.

อบรมเชิงปฎิบตั ิการบุคลากรด้าน ICT
ของสานักงาน กศน.จานวน 1 หลักสูตร

บุคลากรด้าน ICT ของสานักงาน
กศน. จานวน 120 คน

-

-

350,000

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

6,646,900
938,220 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กผ.

50,000

186,200

3

กผ.

350,000

700,000

3

กผ.
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24 โครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
ประจาปี 2562

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมเตรียมความพร้อม
2. งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
ประจาปี 2562
3. กิจกรรมเสวนาวิชาการ เนือ่ งในงาน
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
ประจาปี 2562

เป้าหมาย
ผูเ้ ข้าร่วมงาน จานวนประมาณ
1,200 คน ประกอบด้วย
(1) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและผูต้ ิดตาม
(2) ปลัดกระทรวงและผูต้ ิดตาม
(3) รองปลัดกระทรวงฝ่าย
ต่างประเทศ
(4) เลขาธิการองค์กรหลัก
(5) ผูต้ รวจราชการกระทรวง
(6) ผูอ้ านวยการ UNESCO
และคณะ
(7) ผูอ้ านวยการสานักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. และคณะ
(8) คณะกรรมการ กศน.
(9) ผูบ้ ริหาร กศน. ระดับสูง
ส่วนกลาง/ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านฯ
ผูอ้ านวยกลุม่ /ศูนย์ สถาบัน
ส่วนกลาง/ หัวหน้าหน่วย/หัวหน้า

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

-

4,550

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

2,188,250

2,192,800

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

3

กผ.
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

25 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร
สานักงาน กศน.

1. จัดอบรมภาษาอังกฤษขัน้ พื้นฐานให้แก่ ผูเ้ ข้าอบรม จานวน 2 รุ่น รุ่นละ 45
บุคลากรสานักงาน กศน. ในหลักสูตร
คน รวมทั้งสิน้ 90 คน
English Conversation for ONIE
(Beginner Level)
2. จัดอบรมภาษาอังกฤษขัน้ กลางให้แก่
บุคลากรสานักงาน กศน. ในหลักสูตร
English Conversation for ONIE
(Intermediate Level)
3. กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ภาคปฏิบตั ิ

26 โครงการขยายผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้

1. สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่
เมืองแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพใน
เป้าหมาย
พื้นที่ 19 จังหวัด
2. ติดตามความก้าวหน้าการสร้างเมือง
แห่งการเรียนรู้
3. ประชุมพิจารณาผลการสร้างเมืองแห่ง
การเรียนรู้ที่เป็นผลการปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ
(Best Practice) จานวน 1 แห่ง และ
เมืองแห่งการเรียนรู้ที่เป็นผลการปฏิบตั ิที่ดี
(Good Practice) จานวน 2 แห่ง
4. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการสรุปและ
เสนอผลการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ของ
19 จังหวัด และจัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบตั ิการขยายผลการ
สร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ต่อเนือ่ ง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

-

-

156,900

156,900

313,800

3

กผ.

570,000

83,320

315,550

-

968,870

4

กผ.
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ชื่องาน/โครงการ

27 โครงการพัฒนาคุณภาพงานต่างประเทศ
ของสานักงาน กศน.

กิจกรรมหลัก
1. จัดทาต้นฉบับเอกสารประชาสัมพันธ์
สานักงาน กศน. ฉบับภาษาอังกฤษ, นาม
สงเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
กศน. และคูม่ ือการสนทนาภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากร สานักงาน กศน.
2. ประชุมปฏิบตั ิการเพื่อทบทวนการ
จัดทาเอกสาร
3. จัดพิมพ์เอกสาร จานวน 3 เล่ม
ประกอบด้วย
3.1 เอกสารประชาสัมพันธ์สานักงาน
กศน. ฉบับภาษาอังกฤษ
3.2 นามสงเคราะห์หน่วยงานในสังกัด
สานักงาน กศน.
3.3 คูม่ ือการสนทนาภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากรสานักงาน กศน.

เป้าหมาย
1. เอกสารประชาสัมพันธ์สานักงาน
กศน. ฉบับภาษาอังกฤษ จานวน
1,500 เล่ม
2. เอกสารนามสงเคราะห์หน่วยงาน
ในสังกัดสานักงาน กศน. จานวน
1,500 เล่ม
3. คูม่ ือการสนทนาภาษาอังกฤษ
สาหรับบุคลากรสานักงาน กศน.
จานวน 1,500 เล่ม

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

250,000

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

-

-

ยุทธศาสตร์
กศน.

250,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ
กผ.
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

28 โครงการพัฒนาแผนงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

1. ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสานักงาน กศน. (พ.ศ. 2561 - 2580)
2. ประชุมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสานักงาน กศน. ระยะ 5 ปี
3. อบรมเพื่อพัฒนาการดาเนินงานด้าน
แผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ผูบ้ ริหาร กศน. ส่วนกลาง
จานวน 28 คน
2. ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. จานวน 19 คน
3. ผูอ้ านวยการสถานศึกษาขึน้ ตรง
จานวน 35 คน
4. ผูอ้ านวยการ กศน. อาเภอ
จานวน 19 คน
5. บุคลากรด้านแผนงาน จานวน
130 คน
6. คณะทางาน จานวน 12 คน
รวมทั้งสิน้ จานวน 243 คน

29 โครงการพัฒนาการขับเคลือ่ นงานด้านแผนงาน
งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการขับเคลือ่ น
ขับเคลือ่ นงานด้านแผนงาน งบประมาณ
และการติดตามประเมินผลประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

1. เลขาธิการ กศน. จานวน 1 คน
2. รองเลขาธิการ กศน. จานวน 3
คน
3. ผูอ้ านวยการกลุม่ แผนงาน จานวน
1 คน
4. บุคลากรกลุม่ แผนงาน จานวน
31 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

213,760

213,760

213,760

213,760

855,040 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กผ.

60,492

60,492

60,493

60,493

241,970 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กผ.
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
30 โครงการพัฒนาสือ่ หนังสือเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ ปีงบประมาณ 2562

1. ประชุมปฏิบตั ิการวางกรอบแนว
ทางการจัดทาหนังสือเรียน
2. ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาหนังสือเรียน
3. ประชุมปฏิบตั ิการบรรณาธิการหนังสือ
4. ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาเกณฑ์การ
ตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. ของ
สานักพิมพ์เอกชน
5. ประชุมชีแ้ จงสานักพิมพ์เอกชนเรื่อง
หลักเกณฑ์การตรวจคุณภาพ
6. ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาสือ่ เสริมความรู้
7. ประชุมปฏิบตั ิการบรรณาธิการสือ่ เสริม
8. ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาหนังสือเรียน
และสมุดบันทึกกิจกรรม
9. พิมพ์สอื่ เสริมความรู้
10. ประชุมบรรณาธิการหนังสือเรียน
และสมุดบันทึกกิจกรรม

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

946,825
1. ข้าราชการกลุม่ พัฒนาการศึกษา
นอกโรงเรียน
2. ครู
3. นักวิชาการศึกษา
4. ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดทา
เนือ้ หาวิชา หนังสือเสริมความรู้
ที่มีรูปแบบที่เหมาะสม สอดคล้อง
อย่างมีคุณภาพ หนังสือเสริมความรู้
ที่จัดทาขึน้ เพื่อใช้เป็นหนังสือเสริม
ความรู้ประกอบการเรียนการสอน

137,500

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

1,098,705

1,057,045

1,005,725

137,500

137,500

137,500

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

4,108,300
550,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 2

กพ.
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31 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. จัดประชุมจัดทาเครื่องมือการประเมิน 1. สานักงาน กศน.จังหวัด
ระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
2. กศน.อาเภอ
2. ประชุมบรรณาธิการเครื่องมือการ
ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา
กศน.
3. จัดพิมพ์เครื่องมือการประเมินระดับ
การรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
4. นิเทศติดตามการประเมินระดับการรู้
หนังสือของนักศึกษา กศน.
5. จัดทารายงานการประเมินระดับการรู้
หนังสือของนักศึกษา กศน.

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

50,000

ไตรมาส 2

50,000

ไตรมาส 3

50,000

ไตรมาส 4

50,000

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)
200,000

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

3

กพ.

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. | 102

ที่

ชื่องาน/โครงการ

32 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช .....

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ประชุมพัฒนาเครื่องมือการติดตามการ สถาบัน กศน.ภาค สานักงาน กศน.
ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
จังหวัด เจ้าหน้าที่ กศน.อาเภอที่จัด
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การศึกษาตามหลักสูตร
2. ประชุมศึกษาวิเคราะห์ สรุปข้อมูลจาก
เครื่องมือการติดตามการใช้หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช ....
4. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการกาหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาคูม่ ือการดาเนินงาน
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
5. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิพฒ
ั นาคูม่ ือการ
ดาเนินงานหลักสูตรการศึกษาฯ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

118,750

ไตรมาส 2

118,750

ไตรมาส 3

118,750

ไตรมาส 4

118,750

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

475,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ
กพ.
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ชื่องาน/โครงการ

33 โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมปฏิบตั ิการเพื่อจัดทาคูม่ ือการ
พัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พ.ศ. 2557 โดยผ่านสือ่ ETV
2. บรรณาธิการคูม่ ือการพัฒนาศักยภาพ
ครู กศน. ฯ
3. ถ่ายทาการสาธิตแผนการจัดการเรียนรู้
และตัวอย่างที่ดี ฯ สูก่ ารปฏิบตั ิ
4. จัดทารายการอบรมครู ฯ
5. ประชุมปฏิบตั ิการเพื่อจัดทาคูม่ ือ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ
6. บรรณาธิการคูม่ ือรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ฯ
7. จัดพิมพ์คมู่ ือรูปแบบการจัดการเรียนรู้
8. ประชุมปฏิบตั ิการเพื่อจัดทาคูม่ ือ ฯ
9. อบรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ฯ

เป้าหมาย
1. ผูบ้ ริหาร
2. ศึกษานิเทศก์
3. นักวิชาการศึกษา
4. ครู
5. สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.
6. กลุม่ /ศูนย์ ส่วนกลาง
7. หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

50,000

ไตรมาส 2

50,000

ไตรมาส 3

50,000

ไตรมาส 4

50,000

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)
200,000

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

3

กพ.
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ชื่องาน/โครงการ

34 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กิจกรรมหลัก
1. จัดพิมพ์หลักเกณฑ์การเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์หลักสูตร ปวช.
56
2. ประชุมพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาหลักสูตร ปวช.
3. พิมพ์คมู่ ือการจัดการศึกษาหลักสูตร
ปวช.
4. จัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการ
ดาเนินงานจัดการศึกษาจัดการศึกษา
หลักสูตร ปวช. ที่สอดคล้องกับ
กลุม่ เป้าหมาย
5. ประชุมชีแ้ จงการใช้โปรแกรมงาน
ทะเบียนฯหลักสูตร ปวช.

เป้าหมาย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูอ้ านวยการ ครู และ
นักวิชาการหลักสูตร ปวช. และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง

35 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของกลุม่
1. เพื่อให้บคุ ลากรได้พฒ
ั นาทักษะการคิด บุคลากรกลุม่ พัฒนาการศึกษา
พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วิเคราะห์ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ นอกระบบและการศึกษา
จับใจความสาคัญของเอกสารได้
ตามอัธยาศัย จานวน 37 คน
2. เพื่อให้บคุ ลากรใช้วิจารณญาณ เหตุผล
กฎหมาย ความรู้ ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
และมีความรับผิดชอบ
3. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการและเทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

55,000

55,000

55,000

-

165,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 2

กพ.

45,000

45,000

45,000

45,000

180,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กพ.
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

36 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ กศน. ประจาปีงบประมาณ 2562

1. เพื่อจัดทาต้นฉบับรูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
2. เพื่อจัดทารูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
3. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมทุกคน
สามารถนาไปใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช
2551
2. ครู กศน. ผ่านการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครู ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในหน่วยงาน
ทหาร (สาระการเรียนรู้วิชาบังคับ)

62,500

62,500

62,500

62,500

37 โครงการติดตามฟังพูดภาษาไทยในโครงการส่งเสริม
พัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาไทย เพื่อการสือ่ สาร
สาหรับผูใ้ หญ่บนพื้นที่สูง

ติดตามผลการดาเนินงานโครงการฟังพูด
ภาษาไทยในโครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการฟัง - พูดภาษาไทย เพื่อการ
สือ่ สารสาหรับผูใ้ หญ่บนพื้นที่สูง

พื้นที่สูง 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่
เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก

19,575

19,575

19,575

19,575

38 โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยของบุคคล

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบ
ความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจาก
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยของบุคคล
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
รับรองการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

เอกสารหลักเกณฑ์พจิ ารณา
รับรองการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์จากการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย

77,500

77,500

77,500

77,500

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

250,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

78,300

3

310,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ
กพ.

กพ.

กพ.
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39 โครงการเทียบระดับการศึกษา กศน.

กิจกรรมหลัก
1. เพื่อยกระดับการศึกษาสาหรับ
ประชาชนที่อยูน่ อกระบบ ให้สาเร็จ
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาการดาเนินงานการประเมิน
เทียบระดับการศึกษาให้มีความโปร่งใส
ยุติธรรม ตรวจสอบได้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
กลุม่ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
1. สถานศึกษาที่ทาหน้าที่เทียบ
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สังกัด
สานักงาน กศน. จานวน 789 แห่ง
ได้นาผลการดาเนินงานเทียบระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานมาพัฒนาการ
ดาเนินงานเทียบระดับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
2. ประชาชนผูร้ ับบริการเทียบระดับ
การศึกษาที่สาเร็จการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จานวน 5,000 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

75,000

ไตรมาส 2

75,000

ไตรมาส 3

75,000

ไตรมาส 4

75,000

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

300,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ
กพ.
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40 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. เพื่อจัดทามาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
ประกาศใช้โดยกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อจัดทาแนวทางการดาเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และแนวทางการจัดทา
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกาหนด
3.. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กาหนด แก่สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
กศน.
4. เพื่อให้สถานศึกษาจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
ได้อย่างมีคุณภาพ

1. มาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
2. เอกสาร แนวทาง หรือคูม่ ือการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกาหนด ต้นฉบับ จานวน
1 ชุด
3. รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกาหนดจานวน 1 ชุด

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

87,500

ไตรมาส 2

87,500

ไตรมาส 3

87,500

ไตรมาส 4

87,500

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

350,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ
กพ.
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ชื่องาน/โครงการ

41 โครงการวิจัย เรื่อง "แนวทางการสร้างหลักสูตร
การศึกษาต่อเนือ่ งจากภาคีเครือข่ายครูภูมิปญ
ั ญาไทย
สาหรับการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน."

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1 จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น
จากกลุม่ กรณีศึกษาและผูเ้ กีย่ วข้อง
2 ลงพื้นที่ภาคสนามเป้าหมายงานวิจัย
เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์/ศึกษาดู
งาน/ปรึกษาหารือต่อผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
3 ทาเครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามเครื่องมือการวิจัยหรือที่เกีย่ วข้อง
4 จัดประชุมรายงานผลการวิจัยตาม
ผลผลิตโครงการ

1. จัดประชุมสัมมนาระดมความ
คิดเห็นจานวน 1 ครั้ง
2. ลงพื้นที่ภาคสนามเป้าหมาย
งานวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลเชิง
ประจักษ์จานวน 9 ครั้ง/กรณี
3. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
ระดมความคิดเห็นจากกลุม่
กรณีศึกษา จานวน 2 ครั้ง
4. ลงพื้นที่ภาคสนามเป้าหมาย
งานวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวน 9 ครั้ง/กรณีศึกษา
5. จัดประชุมรายงานผลการวิจัย
ตามผลผลิตโครงการฯ จานวน 1 ครั้ง

กลุม่ ส่งเสริมปฏิบัติการ
42 โครงการพัฒนา กศน.ตาบล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

1. จัดประชุมคณะทางานเพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล กศน. ตาบล เพื่อพัฒนา
แนวทางในการขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
กศน. ตาบล
2. จัดประชุมภาคีเครือข่ายและผูเ้ กีย่ วข้อง
เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และบูรณา
การการดาเนินงาน กศน. ตาบล
3. จัดทาแนวทางการดาเนินงาน กศน.
ตาบล
4. ติดตามผลการดาเนินงาน กศน. ตาบล

1. ผูบ้ ริหารสานักงาน กศน. จังหวัด/
กศน. อาเภอ/ ครู กศน. ตาบล และ
ผูบ้ ริหาร/เจ้าหน้าที่ส่วนกลางส่วน
จานวน 25 คน
2. ภาคีเครือข่ายและผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
จานวน 25 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

168,500

320,380

278,720

282,400

302,381

726,705

700,705

665,209

30,450

30,450

30,450

30,450

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

1,050,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 2

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ
กพ.
(กลุม่ งานวิจัย
และพัฒนา)

2,395,000
121,800 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

กป.
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43 โครงการยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา งบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมหลัก
1. จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางานดาเนิน
โครงการฯ และประชุมคณะทางานฯ
2. อบรมให้องค์ความรู้ในการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา
3. พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
4. ส่งเสริมการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฏีใหม่ประจาตาบล

เป้าหมาย
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จานวน 81 คน
2. ผูแ้ ทน สถาบัน กศน.ภาค
จานวน 6 คน
3. วิทยากร จานวน 8 คน
4. เจ้าหน้าที่โครงการ
จานวน 5 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

111,296

ไตรมาส 2

111,298

ไตรมาส 3

111,298

ไตรมาส 4

111,298

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

445,190 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ
กป.
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เป้าหมาย

44 โครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายในการจัดและสนับสนุน
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

1. จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสานักงาน กศน. กับภาคีเครือข่าย
2. คัดเลือกการปฏิบตั ิงาน กศน. ดีเด่น
ระดับประเทศ
3. จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติ
บัตรเพื่อมอบให้แก่ครู กศน. ที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการเป็นเวลานาน
4. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
5. ประชุมคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
6. ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ/
เอกชน
7. ติดตามผลการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการจัด ส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย

1. จานวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการจัด ส่งเสริม สนับสนุน
กศน. ประจาปี 2562 เพิ่มขึน้ ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 50
2. บุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา
ในสังกัดสานักงาน กศน. และภาคี
เครือข่ายที่จัดและหรือสนับสนุน
กศน. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
จานวน 111 รางวัล
3. ครู กศน. ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ
และเกียรติบตั ร จานวน 1,400 คน
4. ทาเนียบการปฏิบตั ิงาน กศน.
ดีเด่น ระดับประเทศ จานวน 1 ฉบับ
และมีการเผยแพร่ อย่างน้อย 1
ช่องทาง
5. ทาเนียบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.
จานวน 1 ฉบับ และมีการเผยแพร่
อย่างน้อย 1 ช่องทาง

45 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานครูอาสาสมัครจีน
ปี 2562

1. ปัจฉิมนิเทศครูอาสาสมัครจีน
(ที่ปฎิบตั ิการสอนปีการศึกษา 61)
2. ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน
(ที่ปฎิบตั ิการสอนปีการศึกษา 62)
3. นิเทศติดตามผลปฏิบตั ิการสอน
ของครูอาสาสมัครจีน(ที่ปฎิบตั ิการสอน
ปีการศึกษา 61,62)

1. ครูอาสาสมัครจีน 10 คน
2. เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.
จังหวัด 10 คน
3. เจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง 2 คน

ที่

ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

58,440

58,440

58,440

58,440

233,760 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กป.

5,000

7,500

7,500

5,000

25,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กป.
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กิจกรรมหลัก

46 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานกิจการ
1. จัดประชุมคณะทางานจัดทาแนว
นักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ปีงบประมาณ 2562 ทางการดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
2. จัดประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาแนว
ทางการดาเนินการส่งเสริมประชาธิปไตย
3. จัดประชุมบรรณาธิการแนวทาง
การดาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
4. จัดประชุมจัดทาแนวทางการพิจารณา
คัดเลือกองค์นกั ศึกษาดีเด่น
5. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกบุคลการด้านกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนเด่น
6. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกองค์นกั ศึกษาดีเด่น
7. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรมดีเด่น
8. ติดตามผลการดาเนินงาน

47 โครงการส่งเสริมการขยายผลการดาเนินงาน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ 2562

เป้าหมาย
1. มีแนวทางการดาเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรม จานวน
1 ชุด
2. มีแนวทางการดาเนินส่งเสริม
ประชาธิปไตย จานวน 1 ชุด
3. มีบคุ ลากรทางการลูกเสือ
ได้รับการยกย่องเป็นผูบ้ งั คับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น จานวน 10 คน
4. มีสถานศึกษาที่ดาเนินงาน
ด้านคุณธรรมดีเด่น
5. มีองค์กรนักศึกษาดีเด่น
6. มีการติดตามความก้าวหน้า
และรายงานผลการดาเนินงาน
1 ครั้ง

1. จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางาน
หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด
2. แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษา
สานักงาน กศน.ทุกแห่ง
ในสังกัด ดาเนินกิจกรรม ตามโครงการฯ
3. ประชุมคณะทางานเตรียมความพร้อม
ก่อนการติดตาม
4. ติดตามผลการดาเนินงาน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

97,195

97,195

97,195

97,195

-

-

7,000

7,000

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

388,780 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 2

14,000

5

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ
กป.

กป.
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

48 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในเขตพื้นที่พเิ ศษ ปีงบประมาณ 2562

1. ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
งานการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
2. ประชุมสรุปผลการดาเนินงานกองทุน
ทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ
ทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนา
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
3. ร่วมประชุมสรุปผลการดาเนินงานใน
พื้นที่พเิ ศษ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ในพื้นที่พเิ ศษ มีทกั ษะอาชีพ มีงาน
ทาที่สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้

-

161,663

161,663

161,664

49 โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1. ประชุมปฏิบตั ิการชีแ้ จงกระบวนการ
ขัน้ ตอนการดาเนินงานตามโครงการสร้าง
ป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดาริฯ
สาหรับ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู กศน. ที่
เกีย่ วข้องในพื้นที่ดาเนินการ
2. ประชุมและออกติดตาม ตรวจเยีย่ ม
พื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องระดับ
ส่วนกลาง และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกีย่ วข้องระดับส่วนกลาง ในพื้นที่ 17
อาเภอ

เกษตรกรจานวน 600 ครัวเรือน
ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
จานวนทั้งสิน้ 5,000 ไร่

-

86,666

86,666

86,668

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)
484,990

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

1

กป.

260,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 4

กป.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

50 โครงการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อสนองงานอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ ฯ
ของทุกพระองค์ ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ติดตามผลการดาเนินงาน/กิจกรรมที่
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อสนอง จานวน 77 จังหวัด ที่จัดการศึกษา
งานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ เพื่อสนองงานอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริฯ ของทุกพระองค์
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ศักยภาพ สามารถจัดกิจการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้บริการแก่กลุม่ เป้าหมาย
ในพื้นที่ เพื่อสนองงานโครงการอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริได้อย่าง
อย่างมีคุณภาพ

51 โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในจังหวัด
1. จัดประชุมคณะทางานเพื่อชีแ้ จง
ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ประจาปีงบประมาณ 2562 นโยบายการดาเนินงาน
2. จัดประชุมคณะทางาน เพื่อขับเคลือ่ น
การดาเนินงาน
3. จัดประชุมคณะทางาน เพื่อสรุปผลการ
ดาเนินงาน

ประชาชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ
รวมทั้งฝึกภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบ้าน CLMV เพื่อ
สนองรับต่อการพัฒนาของพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

-

66,000

33,000

-

-

17,960

17,960

17,960

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

99,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 4

กป.

53,880

กป.

1
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

52 โครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Econimic Corridor : EEC)

1. ประชุมแนวทางและขับเคลือ่ นการ
ดาเนินการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ตามบริบทและความต้องการใน
พื้นที่ 3 จังหวัด ระหว่าง สอศ.และ
สนง.กศน.
2. แจ้งแนวทางการแนวทางการทางาน
บูรณาการการขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
ระหว่างสานักงาน กศน.และสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการฝึก
อาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก และแจ้งแนวทาง
3. ติดตามผลการดาเนินงานร่วมกับ
คณะกรรมการบูรณาการระหว่าง สอศ.
และ สนง.กศน. ในการฝึกอบรมทักษะ
อาชีพในเขตพื้นที่พเิ ศษภาคตะวันออก

ประชาชน และหรือนักศึกษา กศน.
ที่อยูใ่ นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก จานวน
10,100 คน

53 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์

1. ประชุมจัดทาแผนบูรณาการและ
ขับเคลือ่ นการดาเนินงานในพื้นที่
2. ประชุมขยายผลการดาเนินงานในพื้นที่
3. ติดตามผลการดาเนินงาน/กิจกรรมที่
เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อสนอง
งานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
4. ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน

สถานศึกษาในสังกัด สานักงาน กศน.
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีศักยภาพ สามารถจัดกิจกรรม
และจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้บริการแก่กลุม่ เป้าหมาย
ครอบคลุมในพื้นที่ ตามนโยบาย
ได้อย่างมีคุณภาพ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

24,280

24,280

24,280

65,253

65,253

65,254

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)
72,840

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

1,2

กป.

195,760 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

กป.
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

ไตรมาส 3

457,570

607,550

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

-

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

1,065,120

54 โครงการประชุมปฏิบตั ิการจัดทาผังและสร้างเครื่องมือ 1. จัดประชุมปฏิบตั ิการจัดทาผังและสร้าง
วัดผลการเรียนรู้ หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช เครือ่ งมือวัดและประเมินผล การเรียนรู้
2557
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช
2557
2. ปฏิบตั ิการภาคสนามทดลองใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หลักสูตร การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช
2557

มีผังและเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย
พุทธศักราช 2557 จานวน 12
สภาพการเรียนรู้ ๆ ละ 2 ชุด รวม
ทั้งสิน้ 24 ชุด

-

457,570

65,480

-

523,050 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 2

กท.

55 โครงการประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาคุณภาพข้อสอบเทียบ จัดประชุมปฏิบตั ิการ พัฒนาคุณภาพ
ระดับการสึกษามิติความรู้ความคิดเข้าระบบคลังข้อสอบ ข้อสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้
ความคิด เข้าระบบคลังข้อสอบ

มีข้อสอบเทียบระดับการศึกษามิติ
ความรู้ความคิด ที่มีคุณภาพ ใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับละ 6 มาตรฐาน ครบทุกตัวบ่งชี้

-

-

542,070

-

542,070 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 2

กท.

หน่วยศึกษานิเทศก์
56 โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562

65,460
1. ประชุมชีแ้ จงแนวทางการนิเทศฯ
2. ประชุมปฏิบตั ิการนาร่องเพื่อ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบการนิเทศฯ
3. นิเทศแบบบูรณาการเพื่อติดตามการ
ขับเคลือ่ นกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กศน.
4. ประชุมปฏิบตั ิการสรุปรายงานผล

1. กลุม่ สานักงาน กศน.จังหวัด/กลุม่
ศว./กลุม่ ศฝช. 21 กลุม่
2. สานักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มี
ศึกษานิเทศก์ 31 แห่ง
- กศน.อาเภอ 367 แห่ง
3. สถานศึกษาขึน้ ตรง 40 แห่ง
4. บุคลากรผูร้ ับการนิเทศ
- ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 402 คน
- ข้าราชการ /ครู กศน. /บุคลากร
ที่เกีย่ วข้อง 4,000 คน

46,480

133,410
75,450

450,880
196,680

850,250
706,950

1,500,000
1,025,560 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

ศน.
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

57 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพทางการนิเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพงาน กศน.

1. อบรมปฏิบตั ิการพัฒนาประสิทธิภาพ ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศและ
ทางการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน กศน. ผูเ้ กีย่ วข้องที่เข้ารับการอบรม
1.1 ครั้งที่ 1 การประชุมพัฒนารูปแบบ จานวน 116 คน
การนิเทศออนไลน์ “E – Supervision”
1.2 ครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
พัฒนาทักษะการเขียนรายงานผลการ
นิเทศเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 2
1.3 ครั้งที่ 3 การประชุมส่งเสริมและ
พัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษา
ขึน้ ตรง
1.4 ครั้งที่ 4 การประชุมสัมมนา
วิชาการเพื่อพัฒนาครูนเิ ทศก์มืออาชีพ
2. ติดตามผลการดาเนินโครงการในพื้นที่
พร้อมสรุปผลและรายงาน

58 โครงการประชุมผูท้ าหน้าที่นเิ ทศของสานักงาน กศน.
จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์

1. ประชุมผูท้ าหน้าที่นเิ ทศในสานักงาน
กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์
2. สรุปรายงานผลการประชุมผูท้ าหน้าที่
นิเทศในสานักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มี
ศึกษานิเทศก์

1. รองผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์
จานวน 40 คน
2. ผูอ้ านวยการสถาบัน กศน.ภาค
จานวน 5 คน
3. ศึกษานิเทศก์ ผูท้ รงคุณวุฒิ และ
บุคลากรส่วนกลาง จานวน 15 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

-

57,960

254,200

143,300

455,460 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

ศน.

18,980

-

-

-

18,980 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

ศน.

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. | 117

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

443,400

841,900

ไตรมาส 3

1,197,910

ไตรมาส 4

880,790

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

3,364,000

59 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ในการปฏิบตั ิงาน

1. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการ
ปฏิบตั ิงาน
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะในการปฏิบตั ิ

บุคลากร ศกพ. จานวน 20 คน

-

25,000

155,600

24,400

205,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

ศกพ.

60 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับ
กลุม่ เป้าหมายชาวเล ปีงบประมาณ 2562

1. ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแนวทางการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกลุม่ เป้าหมายชาวเล (แนว
ทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานและแนวทางการจัด
การศึกษาต่อเนือ่ งกลุม่ เป้าหมายชาวเล)
2. ประชุมปฏิบตั ิการ บรรณาธิการ
แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกลุม่ เป้าหมาย
ชาวเลฯ
3. ติดตามผลการดาเนินงานการจัด กศน.
กลุม่ เป้าหมายชาวเล
4. ผลิตเอกสารแนวทางการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุม่ เป้าหมายชาวเล

สถานศึกษาที่ดาเนินงานจัดส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
สาหรับกลุม่ เป้าหมายชาวเล จานวน
5 แห่ง

-

120,380

99,650

39,970

260,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

ศกพ.

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. | 118

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

61 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1.ประชุมจัดทาแนวทางการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับผูเ้ รียน
สาหรับประชากรวัยเรียนฯ
ที่ออกจากระบบการศึกษากลางคัน ปีงบประมาณ 2562 2. ประชุมประสานพลังเพื่อการแก้ปญ
ั หา
ประชากรวัยเรียนฯ ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการกับ
กระทรวงมหาดไทย
3. ประชุมติดตามและจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลที่เชือ่ มโยงกับฐานข้อมูลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
4. ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สาหรับผูเ้ รียนที่ออกจากระบบการศึกษา
กลางคัน
5. ประชุมจัดทารายงานผลการประเมิน
การจัดการศึกษาสาหรับประชากรวัย
เรียนฯของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน.
6. ประชุม สัมมนาสรุปผลการดาเนินงาน
การแก้ปญ
ั หาประชาวัยเรียน

เป้าหมาย
1. สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
กศน. 789 แห่ง
2. ผูบ้ ริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
และผูเ้ กีย่ วข้องฯ 50 คน
3. ผูบ้ ริหารของกระทรวงมหาดไทย
ผูว้ ่าราชการจังหวัด และนายอาเภอ
100 คน
4. ผูบ้ ริหารสถาบัน กศน.ภาค
5. ผูบ้ ริหารสานักงาน กศน.จังหวัด
6. หน่วยงานภาคีเครือข่าย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

165,600

ไตรมาส 2

326,320

ไตรมาส 3

63,520

ไตรมาส 4

217,620

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)
773,060

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

4

ศกพ.
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

62 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สาหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ปี 2562

1. ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแบบทดสอบ
วัดความรู้พื้นฐานภาษาไทยสาหรับบุคคล
ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทยระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
2. ประชุมปฏิบตั ิการบรรณาธิการ
แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย
สาหรับบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
3.ประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาแนวทางการ
จัดการศึกษานอกระบบระดับการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐานสาหรับเด็กที่ไม่มี
สัญชาติไทย (อายุ 8-15 ปี)
4. ติดตามการจัด กศน. สาหรับบุคคลไม่
มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติ

ผูบ้ ริหาร,ครูสอนเด็กต่างด้าว ,ภาคี
เครือข่าย ,ตารวจ ตม.,มหาดไทย
,กระทรวง พม. ,ศธ ที่เกีย่ วข้องกับผู้
ไม่มีสัญชาติไทย พื้นที่ดาเนินการจัด
กศน.6 ภาค

63 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สาหรับผูด้ ้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2562

1.ประชุมปฏิบตั ิการกาหนดกรอบและ
สร้างเครื่องมือการประเมินโครงการจัด
การศึกษาสาหรับผูด้ ้อยโอกาส
2. ประชุมปฏิบตั ิการประมวลข้อมูลและ
จัดทารายงานผลการประเมินโครงการ
3. อบรมครูผสู้ อนและผูเ้ กีย่ วข้องการจัด
การศึกษาผูด้ ้อยโอกาส

ผูบ้ ริหาร, ผูท้ รงคุณวุฒิ, ครูผสู้ อน,
บุคลากร,หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
จานวน 55 คน

ที่

ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

217,300

-

19,800

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

186,000

40,600

53,200

412,000

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

443,900 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

ศกพ.

485,000

ศกพ.

4
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64 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ
สาหรับคนไทยในต่างประเทศ ปี 2562

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแนวทางการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
และบุคลากร ศกพ.
ตามอัธยาศัย สาหรับคนไทยในต่างประเทศ
2. ประชุมปฏิบตั ิประเมินผลการจัด
การศึกษานอกระบบสาหรับคนไทยใน
ต่างประเทศ
3. ประชุมปฏิบตั ิการปรับปรุงคูม่ ือการ
ดาเนินงานจัดการศึกษานอกระบบตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และการศึกษาต่อเนือ่ ง สาหรับคนไทยใน
ต่างประเทศ
4. ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้รายวิชาเลือกฯ
5. ประชุมปฏิบตั ิการบรรณาธิการแบบฝึก
อ่าน-ฝึกเขียนภาษาไทยฯ 6.ผลิตแนวทาง
และคูม่ ือการจัดการ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-

313,400

ไตรมาส 3

424,400

ไตรมาส 4

146,200

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

884,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ
ศกพ.
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

65 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ 1. ประชุมปฏิบตั ิการประเมินโครงการ
คณะทางานจานวน 20 คน ,พื้นที่
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อคนพิการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอก ดาเนินการ กศน .5 ภาค ภาคละ 1
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับ แห่ง แห่งละ 1 ครั้ง
คนพิการ
2. ประชุมปฏิบตั ิการกาหนดกรอบและ
เครื่องมือการประเมินผลการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยสาหรับคนพิการ
3. ประชุมปฏิบตั ิการวิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดทารายงานการประเมินผลการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยสาหรับคนพิการ
4. สรุป/รายงานผลการประเมินโครงการ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
66 โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

60,500

400,000
1. บริหารจัดการเว็บไซต์เพือให้บริการ
ของ ศท. 4 เว็บไซต์
- www.moeradiothai.net
- www.etvthai.tv
- www.onie-mediacenter.com
- www.ceted.org
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกีย่ วกับ
Digital Literacy สนับสนุน OOCC
3. ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ /จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการใช้สอื่ เทคโนโลยีเพ

ผูร้ ับบริการสือ่ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์
จานวน 2,500,000 view

400,000

ไตรมาส 2

37,000

500,000
500,000

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

215,540

2,000,000
2,000,000

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)
313,040

640,000
640,000

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

4

ศกพ.

3,540,000
3,540,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 3

ศท.
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
67 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) สาหรับครู กศน.”

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

86,200
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
สาหรับ ครู กศน.”

68 โครงการสะเต็มศึกษาสูอ่ าชีพตามแนวทางพระราชดาริ 1. ประชุมเตรียมหารูปแบบและแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
2. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3. การประกวดโครงงาน
4. การจัดแสดงผลงาน
5. ประชุมสรุปผลฯ
6. รายงานผลฯ

ไตรมาส 3

1,154,500

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

120,000

189,300

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

1,550,000

ครู กศน. ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุม่ โซนกรุงเทพกลาง และโซน
กรุงเทพใต้ จานวน 19 เขตๆ ละ
2 คน รวมทั้งสิน้ 38 คน

-

-

60,000

-

60,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

ศว.

1. ครู กศน. ในกรุงเทพมหานคร
(กลุม่ โซนกรุงเทพใต้และกลุม่ โซน
กรุงเทพกลาง) เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ จานวน 19 เขตๆ ละ 3
คน รวมทั้งสิน้ 57 คน
2. นักศึกษา กศน. ในเขต
กรุงเทพมหานคร(กลุม่ โซนกรุงเทพใต้
และกลุม่ โซนกรุงเทพกลาง) จานวน
19 เขต ส่งผลงานเข้าประกวด เขต
ละ 1 โครงงาน รวม 19 โครงงาน
3. นักเรียน นักศึกษา กศน. และ
ประชาชนทั่วไป จานวนไม่นอ้ ยกว่า
1,000 คน เข้ารับชม การประกวด
และการจัดแสดงผลงาน

-

100,700

-

159,300

260,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

ศว.
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

69 โครงการวิทยาศาสตร์เคลือ่ นที่สชู่ ุมชน

วิทยาศาสตร์เคลือ่ นที่สชู่ ุมชน

ที่

70 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ 1. บรรยายวิชาการในสาระที่เกีย่ วข้องกับ
และเทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจากวิทยากร
2. แบ่งกลุม่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้และ
นาเสนอผลงานวิชาการ

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

1) นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน และ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ กศน. เขต/
แขวง จานวน 5,000 คน
2) สามารถจัดกิจกรรมได้ไม่นอ้ ยกว่า
3 ครั้ง

-

60,000

1. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาภูมิภาค 19 แห่ง ๆ ละ 3
คนรวม 57 คน
2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาส่วนกลาง จานวน 3 คน
3. บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน 10 คน รวม
ทั้งสิน้ 70 คน

-

100,000

ไตรมาส 3

60,000

ไตรมาส 4

30,000

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

150,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

ศว.

100,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

ศว.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

71 มหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน.
(ONIE Science Project Festival)

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด
งานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ของ
นักศึกษา กศน. (ONIE Science Project
Festival)
2. ติดต่อประสานงานผูเ้ กีย่ วข้อง/
ประชาสัมพันธ์โครงการ/เตรียมกิจกรรม
3. ดาเนินการจัดงานมหกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ONIE
Science Project Festival)
4. ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

1. นักศึกษา กศน. โครงงาน
วิทยาศาสตร์จานวน 54 ทีม
รวม 162 คน
2. นักศึกษา กศน. โครงงานสะเต็ม
ศึกษาสูอ่ าชีพฯ จานวน 12 ทีม รวม
36 คน
3. นักศึกษา กศน. ที่ร่วมกิจกรรม
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science
Show) จานวน 8 ทีม รวม 24 คน
4. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยงาน
5. นักศึกษา กศน. และประชาชน
ทั่วไป จานวนไม่นอ้ ยกว่า 10,000 คน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
72 โครงการการเรียนรู้บรู ณาการวิทยาศาสตร์สชู่ ุมชน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

86,200

497,500
1. อบรมให้ความรู้บรู ณาการวิทยาศาสตร์ ครู กศน.และประชาชนทั่วไป
สูช่ ุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ
จานวน 10,000 คน หน่วยงาน/ภาคี
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เครือข่าย จานวน 100 คน
บูรณาการภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สชู่ ุมชน 3.1
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 3.2
วิทยาศาสตร์สัญจรสูช่ ุมชน
4. การสัมมนาหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย
5. การพัฒนาสือ่ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่
ชุมชน

50,000

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

893,800

1,197,500
300,000

ไตรมาส 4

-

797,500
200,000

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

980,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

265,500
58,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ
ศว.

2,758,000
608,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

ศว.รังสิต

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. | 125

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

73 โครงการการพัฒนาบุคลากรผูจ้ ัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม

1. ประสานงานกับหน่วยงานและงานที่ ครู กศน. และเจ้าหน้าที่ของศูนย์
เกีย่ วข้อง
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จานวน
2. ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่ วข้องเพื่อ 100 คน
เชิญวิทยากรในการอบรมและกาหนด
ตารางการอบรม
3. ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรม
4. วางแผนการดาเนินงานโครงการอบรม
5. ดาเนินการจัดอบรมตามแผนที่กาหนด
6. สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน

74 โครงการการประเมินและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

1. ประชุมเพื่อทบทวนและสร้างความ
ข้าราชการและบุคลากร 40 คน
เข้าใจเกีย่ วกับระบบการประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4. วิเคราะห์ สรุปและจัดทารายงานผล
การจัดการศึกษา

75 โครงการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา 1. พัฒนาสือ่ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตาม นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ศาสตร์พระราชาในรูปแบบสะเต็มศึกษา ทัว่ ไป จานวน 1,500 คน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามศาสตร์พระราชา ในรูปแบบสะเต็ม
ศึกษา
3. ประเมินสรุปผลการดาเนินงาน
4. ประเมินสรุปผลการดาเนินงาน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

-

200,000

200,000

-

400,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

ศว.รังสิต

50,000

-

50,000

-

100,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

ศว.รังสิต

150,000

200,000

50,000

-

400,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

ศว.รังสิต
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

76 โครงการประสานแผนและพัฒนาคุณภาพการจัด
1. ประชุมปฏิบตั ิการกาหนดกรอบ
ครูและบุคลากรของศว.รังสิตและ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม ของ แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เครือข่าย บุคลากรหน่วยงานภาคี
กลุม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
และการประสานงาน/รายงานผลการ
เครือข่าย จานวน 45 คน
ปฏิบตั ิงาน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุม่ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
77 โครงการสนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์

1. ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
2. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่
กาหนด
4. สรุปและจัดทารายงานผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

ผูร้ ับบริการ จานวน 1,000 คน

78 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านดารา
ศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ

1. พัฒนารูปแบบกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ครู นักศึกษา กศน.และประชาชน
และส่งเสริมองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ ทั่วไป จานวน 1,000 คน
เทคโนโลยีอวกาศ
2. ออกแบบและพัฒนาสือ่ ด้านดารา
ศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
3. การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศ - เผยแพร่
4. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

27,500

117,500

27,500

27,500

200,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

ศว.รังสิต

-

100,000

-

-

100,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

ศว.รังสิต

70,000

80,000

120,000

30,000

300,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

ศว.รังสิต
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

79 โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม โดยใช้รูปแบบ
STEM Education

1. พัฒนาระบบการให้บริการการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านสือ่ ออนไลน์
2. พัฒนาสือ่ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สอื่
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

1. ครูและบุคลากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตและ
เครือข่าย
2. บุคลากรหน่วยงานภาคีเครือข่าย
3. ครูและบุคลากรของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตและ
เครือข่าย
4. บุคลากรหน่วยงานภาคีเครือข่าย
5. กลุม่ ผูร้ ับบริการ

100,000

100,000

100,000

100,000

80 โครงการพัฒนาภาพลักษณะศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษารังสิต

1. ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2. จัดทาสือ่ /กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษารังสิตในรูปแบบที่หลากหลาย
3. สรุปผลการดาเนินงาน

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ บุคลากรของ
หน่วยงานเครือข่าย จานวน 12 ครั้ง
100,000 คน

50,000

100,000

50,000

50,000

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)
400,000

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

3

ศว.รังสิต

250,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

ศว.รังสิต
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สถาบันการศึกษาทางไกล
81 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
กศน. ออนไลน์

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

649,000
1. จัดประชุมเครือข่ายและพัฒนารายวิชา
เลือกเสรีล Thai MOOC
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการวางแผนการ
จัดทาคูม่ ือบริหารจัดการความรู้ TKP
3. ประชุมสัมมนาติดตามและสรุปผลการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษา กศน.ออนไลน์
4. จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิขยายผลในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ กศน.ออนไลน์ ใน
พื้นที่จังหวัดน้าร่อง (สตูล,ปัตตานี,ระยอง
,ศรีสะเกษ,เชียงใหม่,กาญจนบุรี
5. ประชุมสัมมนาสรุปผลการขยายผล 6
จังหวัดนาร่องการจัดกระบวนการเรียนรู้
กศน.ออนไลน์
6. ประชุมจัดทากรอบโครงสร้างคูม่ ือการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์ DEO

1. จัดประชุมเครือข่ายและพัฒนา
รายวิชาเลือกเสรีโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั Thai MOOC จานวน 1 ครั้ง
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการวาง
แผนการจัดทาคูม่ ือบริหาร เพื่อ
จัดทาคูม่ ือการบริหารจัดการความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั TKP รวมทั้ง
วางแผนการอบรมกับ 6 จังหวัดนา
ร่อง จานวน 1 ครั้ง
3. ประชุมสัมมนาติดตามและ
สรุปผลการดาเนินงาน จานวน 1 ครั้ง

216,500

ไตรมาส 2

633,500
216,500

ไตรมาส 3

699,000
216,500

ไตรมาส 4

226,500
216,500

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

4

สทก.

2,208,000
866,000
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ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

82 โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกล
ด้วยระบบออนไลน์

1. ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาหลักสูตรฯภาค
เรียนละ 1 ครั้ง จานวน 2 ภาคเรียน
(2/2561, 1/2562)
2. ประชุมพัฒนาบุคลากร ด้านการจัด
การศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ด้วยระบบออนไลน์
3. ประชุมจัดทาคูม่ ือ หลักเกณฑ์ /ระเบียบ
/แนวปฏิบตั ิ ในการจัดการศึกษาหลักสูตร
นอกระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ด้วยระบบออนไลน์

1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ด้วยระบบ
ออนไลน์ จานวน 16 รายวิชา
2. คูม่ ือหลักเกณฑ์/ระเบียบ/แนว
ปฏิบตั ิหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษา ขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ด้วยระบบ
ออนไลน์
3. พัฒนาบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาทางไกล เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
ทางไกล ด้วยระบบออนไลน์ จานวน
39 คน

-

287,000

300,000

-

83 โครงการจัดและพัฒนาการศึกษาทางไกล ประเภท
การศึกษาต่อเนือ่ ง เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
สาหรับประชาชน ปีงบประมาณ 2562

1. พัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร สือ่ และ
กระบวนการเรียนการสอน/การเรียนรู้
การวัดผลประเมินผล
2. สารวจ วิจัย ติดตามและประเมินผล
3. บริหารจัดการ บริหารหลักสูตร
- การเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์
4. อบรมประชาชน

1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสือ่ การ
เรียนการอน/การเรียนรู้ 2 - 4
หลักสูตร การวัดผลประเมินผล
2. สารวจ วิจัย ติดตามและ
ประเมินผล 1- 2 เรื่อง/หลักสูตร
3. บริหารหลักสูตร การเรียนการ
สอนและการประชาสัมพันธ์ 4 – 6
หลักสูตร
4. ผูเ้ รียน/ผูร้ ับบริการ 600 คน

222,500

90,000

137,500

-

ที่

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

587,000

4

สทก.

450,000

4

สทก.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ไตรมาส 4

84 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล
สาหรับผูเ้ รียนที่อยูใ่ นวัยการศึกษาภาคบังคับของ
สถาบันการศึกษาทางไกล

1. จัดทาโครงการ
2. ประสาน/หารือกับภาคีเครือข่ายและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง
3. เตรียมการ : จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ และเอกสารการประชุม
4. ดาเนินงานตามโครงการฯ - จัดประชุม
ฯ ครั้งที่ 1 - จัดประชุมฯ ครั้งที่ 2
5. ประชาสัมพันธ์ และนาเสนอแนว
ทางการจัดการศึกษาฯ
6. สรุป และรายงานผลการดาเนินงานฯ

1. จัดประชุม 2 ครั้ง
2. ได้แนวทางการจัดการศึกษา
สาหรับผูเ้ รียนที่อยูใ่ นวัยการศึกษา
ภาคบังคับของสถาบันการศึกษา
ทางไกล 3. ได้กรอบ/แนวทางการ
ทากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
(กพช.) สาหรับผูเ้ รียนที่อยูใ่ นวัย
การศึกษาภาคบังคับของสถา

200,000

-

-

-

85 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาทางไกล

1. ประสานหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่จัด ข้าราชการและพนักงานราชการ
อบรมในหัวข้อที่เกีย่ วข้องและเป็น
เข้ารับการอบรมพัฒนา จานวน 21
ประโยชน์ต่อบุคลากรของ
คน
สถาบันการศึกษาทางไกล
2. แจ้งบุคลากรของสถาบันการศึกษา
ทางไกลในหัวข้อการที่อบรม และ
สอบถามความสนใจและประสาน
หน่วยงานที่จัดเพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนา

10,000

40,000

45,000

10,000

สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
86 โครงการ “ห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาวตลาด”
ตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562

900,000
1. จัดทาอีบุ๊ครายงาน “โครงการห้องสมุด สานักงาน กศน. สานักงาน กศน.
เคลือ่ นที่สาหรับชาวตลาด ฯ
ภาคสานักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง
2. การนิเทศติดตามงานในพื้นที่
3. ดาเนินงานห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับ
ชาวตลาดและการมอบโล่ เกียริติบตั รเชิด
ชูเกียรติ

50,750

900,000
50,750

900,000
50,750

900,000
50,750

200,000

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

4

สทก.

105,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

สทก.

3,600,000
203,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

สพร.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

87 โครงการพัฒนาระบบเชือ่ มโยงแหล่งการเรียนรู้
สู่ Thailand 4.0

1. ประกวดคัดเลือกเว็บไซต์หอ้ งสมุดฯ
ภายใต้ระบบเชือ่ มโยงแหล่งการเรียนรู้
2. ประชุมปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาระบบ
เชือ่ มโยงแหล่ง การเรียนรู้
3. ติดตามให้คาแนะนาการใช้งานระบบ
เชือ่ มโยงแหล่งการเรียนรู้
4. สรุป/รายงานผล

เว็บไซต์หอ้ งสมุดฯ 925 แห่ง
บรรณารักษ์

73,120

73,120

73,120

73,120

292,480 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

สพร.

88 การวิจัยและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับ
ผูร้ ับบริการ กศน.

1. ประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
หน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัด
แนวทางการพัฒนารูปแบบการให้บริการ สานักงาน กศน. ทุกแห่ง
การส่งเสริมการอ่าน
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ/
คณะทางานและอนุกรรมการ
3. คณะกรรมการดาเนินการประสานงาน
เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการอ่านและ
แนวทางการให้บริการการส่งเสริมการ
อ่านแต่ละพื้นที่
4. ดาเนินการตามรูปแบบงานวิจัย/การ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย/การจัดเก็บข้อมูล
5. จัดประชุมปฏิบตั ิการคณะกรรมการ
การดาเนินการแบ่งกลุม่ วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผล อภิปรายผลละพื้นที่
6. ประชุมสรุปผล/บรรณาธิการกิจ
7. จัดทารูปเล่มนาเสนอผลงาน เผยแพร่

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 6

สพร.

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน. | 132

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

89 ห้องสนมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี " กับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศย

1. ประชุมปฏิบตั ิการศึกษาสภาพการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. ติดตามการดาเนินงานโครงการจัดตัง้
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

90 โครงการสรร-สร้าง-สานสัมพันธ์นกั จัด

91 โครงการเมืองนักอ่าน ปีงบประมาณ 2562

เป้าหมาย
บุคลากรห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี ” ทุกแห่ง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ
(งบดาเนินงาน)

ยุทธศาสตร์
กศน.

หน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ

173,800

173,800

173,800

173,800

695,200 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

สพร.

1. คัดเลือกนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นักจัดกิจกรรมฯ และผูเ้ กีย่ วข้อง
2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนานักจัด
กิจกรรมฯ
3. นักจัด สัญจร สอนการอ่าน
4. สรุป / รายงานผล การดาเนินงาน

264,380

264,380

264,380

264,380

1,057,520 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

สพร.

1. ส่งเสริม สนับสนุน จัดให้มีกจิ กรรม
ส่งเสริมการอ่านหลากหลายรูปแบบ อาทิ
เช่น การประกวดแข่งขันยอดนักอ่านและ
ยอดนักเขียนประจาจังหวัด ประกวด
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ประกวดเมือง
นักอ่าน
2. กิจกรรมการจัดงานพิธีรับถ้วยรางวัล
พระราชทานและมอบโล่รางวัลนวัตกรรม
ดีเด่นยอดเยีย่ ม
3. การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
4. การจัดพิมพ์เอกสารการถอดองค์ความรู้

287,950

287,950

287,950

287,950

1,151,800 ภารกิจต่อเนือ่ ง
ด้านที่ 1

สพร.

1. มีจานวนภาคีเครือข่ายร่วม
สนับสนุนการอ่านทั่วประเทศ ไม่
น้อยกว่า 200 เครือข่าย
2. ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านในลักษณะเชิงรุก
ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. มีนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านไม่
น้อยกว่า 80 ผลงาน เชิงคุณภาพ
กลุม่ เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมี
พฤติกรรม และใช้เวลาในการอ่าน
หนังสือเพิ่มขึน้ เฉลีย่ วันละ 1 ชัว่ โมง
30 นาที
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ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.

8,169

29,800

16,111,609

3,951

งบประมำณ
(บำท)

15,624,629

จำนวน

31,534

งบประมำณ
(บำท)



ไตรมำสที่ 4
แผน

จำนวน

ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ (บำท)

จำนวน

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

ไตรมำสที่ 1
แผน
จำนวน

ที่

วิธกี ำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน



558
ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

196

5,205

7,250

69,254

1,762

2,186

อื่นๆ

ขำดโอกำส

พลำดโอกำส

ด้อยโอกำส

ประชำชน
ทัว่ ไป

อื่นๆ

ฝึกอบรม

ชั้นเรียน

กลุ่มสนใจ

เทียบระดับ

ทำงไกล



กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)

60,245

เทียบระดับ



พบกลุ่ม

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

39,482,400

รำยจ่ำยอื่น



252

4,918,744

2,827,418

3

37









28,832

75

35





27,829

18,601,397





27,921

18,688,797





1.3 มัธยมศึกษำตอนต้น

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





4,193

คน

21,084,811





4,193

-

-









4,193

-

-





4,154

10,542,406





4,150

10,542,406





542,260

คน

805,665,876





541,504

105

651









542,030

165

65





520,720

402,887,798





520,263

402,778,078





410

คน

78,506,000





























410

39,253,000





410

39,253,000





14

คน

2,520,000





























14

1,260,000





14

1,260,000





542,260

คน

886,691,876





























520,720

443,400,798





520,263

443,291,078





1.5 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)
รวม
* 1.6 กำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร (ค่ำจ้ำงครู)
* 1.7 กำรศึกษำสำหรับเด็กเร่รอ่ น (ค่ำจ้ำงครู)
รวมทัง้ หมด (ไม่รวมจำนวนครู)

พิกำร

เร่รอ่ น

28,902

ปกติ



อื่นๆ



ฝึกอบรม

37,290,193

ทำงไกล

คน

1.2 ประถมศึกษำ

พบกลุ่ม

28,942

จำนวน

อุดหนุน

คน
หน่วยนับ

73,454

ดำเนินงำน

1.1 ผู้ไม่รู้หนังสือ

อุดหนุน

จำนวน

หน่วยนับ

1 กำรศึกษำพื้นฐำน

ขำดโอกำส

พลำดโอกำส

ด้อยโอกำส

ประชำชน
ทัว่ ไป

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30
ชม.)

เทียบระดับ

รำยจ่ำยอื่น







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

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

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

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

5,686

5,931,636

5,307

4,793,545

5,600

6,676,522

5,307

4,712,840

อื่นๆ



อื่นๆ

41,760,150

ฝึกอบรม



ทำงไกล

คน

พบกลุ่ม

หน่วยนับ

376,669

อุดหนุน

จำนวน

ดำเนินงำน

2 กำรศึกษำต่อเนื่อง

2.1 กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
กิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิต

2.2 กำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน
กิจกรรมพัฒนำสังคมและชุมชน

2.3 กำรเรียนรูห้ ลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

142,568

2.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ ชุมชนในเขตภูเขำ (ศศช.)
โครงกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ ชุมชนในเขตภูเขำ

42,305









หน่วยงำน/
ชุมชน

ขำดโอกำส

พลำด
โอกำส

ด้อยโอกำส

ประชำชน
ทัว่ ไป



นักเรียน/
นักศึกษำ

5,705

อื่นๆ



ฝึกอบรม



จัดซื้อสื่อ

ส่งเสริม
กำรอ่ำน



ท้องฟ้ำ
จำลอง

นิทรรศกำร



กิจกรรม
กำรเรียนรู้



กิจกรรม
กำรศึกษำ

22,114,543

รำยจ่ำยอื่ น

ดำเนินงำน

อุดหนุน



กิจกรรม
ค่ำย

5,705 แห่ง

กิจกรรม
ค่ำย

3.1 โครงกำรจัดสร้ำงแหล่งเรียนรูช้ มุ ชนในตำบล

หน่วยนับ

จำนวน

3 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย



5,705

นักศึกษำ
(กศน.)

1,353,683

853,682

917,649

877,650

597,649

152,546

289,040

319,040



114,288

78,400





359,341

175,984



1,724,546

บริกำร
วิชำกำร

366,233



1,645,923

1,955,909

437,039





1,800

368,335

68,304



78,623

8,032

36,867

37,824





89,769

3,235,592

999,169

ครู/
อำจำรย์

ประชำชน
ทัว่ ไป

1,853,682

874,481

ครู กศน.

อื่นๆ

851,843

พิพธิ ภัณฑ์
สัตว์น้ำ

นิทรรศกำร

รำยจ่ำยอื่ น

ดำเนินงำน

อุดหนุน

หน่วยนับ

จำนวน

(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สำหรับ กศน.ตำบล)

3.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
(1) ห้องสมุดประชำชน

4,061,047

คน







(2) บ้ำนหนังสือชุมชน

2,392,948

คน









(3) หน่วยบริกำรเคลื่อนที่ (รถโมบำย)

747,119

คน







77,511

(4) อำสำสมัครส่งเสริมกำรอ่ำน

197,011

คน









(5) ห้องสมุดเคลื่อนทีส่ ำหรับชำวตลำด

449,110

คน









7,847,235

คน







343,937

266,426

56,141









1,024,502



1,010,713



1,082,013



943,819



-



579,901



615,723



661,456



535,868



139,039

-



191,671



183,009



223,824



148,615



96,005

22,606

-



51,208



48,635



54,521



42,647



198,275

74,851

-



105,799



116,650



124,406



102,255





1,953,081



1,974,730



2,146,220



1,773,204



ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพฯ
รวม

65,973

1,478,018 3,314,755 2,844,653 1,687,827

-

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 4
แผน
จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ (บำท)

จำนวน

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

ไตรมำสที่ 1
แผน
จำนวน

ที่

วิธกี ำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน

3.3 วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ (ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ)
(1) กิจกรรมเรียนรู้ผ่ำนนิทรรศกำร

86,425

คน



4,724,000



(3) กิจกรรมกำรศึกษำ

864,115

คน



8,452,000

(4) ท้องฟ้ำจำลอง

355,000

คน



(5) พิพธิ ภัณฑ์สัตว์นำ้

194,000

คน

(6) บริกำรวิชำกำร

687,320
3,408,760

(2) กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์

รวม











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



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













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

580,000













3,500

195,200

156,300

-

-

88,750

145,000

88,750

145,000

78,750

145,000

98,750

145,000



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

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

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

อื่นๆ



ฝึกอบรม

5,788,000

เทียบระดับ



ทำงไกล

คน

พบกลุ่ม

1,221,900

832,840

733,465

355,000

-

คน



4,235

คน



350,000

16,914

คน





801 แห่ง



















2,719,000







1,200

140

15,574



31,769,500







514

9

278











อื่นๆ

ขำดโอกำส

พลำดโอกำส

-



ด้อยโอกำส

-



-

ประชำชน
ทัว่ ไป

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

รำยจ่ำยอื่ น

-

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30 ชม.)

4.1 ศูนย์ฝึกอำชีพ “ศูนย์วงเดือน

ดำเนินงำน

อุดหนุน

4 โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

-

-

-

-



-

-

-

995

1,080

1,080

1,080



412

-

1,596

100,000

1,832



1,014

5,300

5,300

5,300



3,950

662,000

4,522

702,500



51

250

250

250



216

9,277,250

190

6,415

415

2,000

2,000

2,000



2,114

10,888,000

3

22

-

-

-

-

74

-

-

-

-

4,663

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

250,000

395

-

4,561

731,000

3,881

623,500

6,607,500

206

9,277,250

189

6,607,500

506

2,692,500

3,385

17,355,500

410

2,210,000

23,880

18

705,790

1

185,000

3

85,000

4

126,580

2

621,420

27

620,000

41

145,000

-

50

111,640

1,015

1,943,290

1,111

6,122,569

2,487

2,990,940

-

-

61,030

2

314,000

-

557,000

3

359,000

อำคมสุรทัณฑ์” จังหวัดอุทัยธำนี
4.2 โครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้
4.3 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง





1,032

3,203

เพือ่ แก้ปัญหำพืน้ ทีป่ ลูกฝิ่นอย่ำงยัง่ ยืน
4.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเด็กและเยำวชนในถิ่น

ทุรกันดำร เพือ่ สนองงำนตำมพระรำชดำริฯ
4.5 โครงกำรทุนกำรศึกษำเด็กสภำวะ

6,415

คน

33,146,000







ยำกลำบำกในเขตพืน้ ทีส่ ูงภำคเหนือ
-

5.2 พัฒนำสื่อ

74 เรื่อง



1,513,000

-

-

74

-

-

-

-

-

คน



11,168,439

-

1,470

1,171

-

-

-

-

2,022

5 เรื่อง



1,291,030

-

-

-

-

-

-

-

ประชุม/
สัมมนำ

ฝึกอบรม

5
ชั้นเรียน

จำนวน

5.4 งำนวิจยั

วิจยั

4,663

ทำงไกล

5.3 พัฒนำบุคลำกร

-

อื่นๆ

-

ครู กศน.

-

บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ

-

ข้ำรำชกำรครู

19

ประชำชน
ทัว่ ไป

-

กำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง

-

รำยจ่ำยอื่น

999,670

ดำเนินงำน



อุดหนุน

22 หลักสูตร

หน่วยนับ

5.1 พัฒนำหลักสูตร

ฐำนเรียนรู/้
นิทรรศกำร

5 งำนพัฒนำวิชำกำร (สถำบัน กศน.ภำค)

5.5 งำนจัดกำรศึกษำ
(1) กำรศึกษำต่อเนื่อง
(2) กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
รวม

คน



1,640,300

-

500

-

12,445 คน



2,090,000

-

800

5,045

13,803 คน



3,730,300

-

1,300

5,045

1,358

50

300

-

308

200

182

202

150

824

-

15

105,300

240

545,000

450

555,000

653

435,000

-

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

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



2,121

2,341,160

578

1,519,590

4,710

10,151,020

1,408

3,089,120

อื่นๆ

ขำดโอกำส

พลำดโอกำส

ด้อยโอกำส

ประชำชน
ทัว่ ไป



อื่นๆ

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)



ฝึกอบรม

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30 ชม.)

เทียบระดับ

ทำงไกล

พบกลุ่ม

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

อุดหนุน

หน่วยนับ

จำนวน

6 โครงกำร/กิจกรรมสำคัญตำมแผนงำน (พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)

6.1 แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (กำรศึกษำนอกระบบ)
(1) สิง่ อำนวยควำมสะดวก สือ่ บริกำร และกำร
ช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ สำหรับคนพิกำร

8,817

คน

17,100,890













8,817



8,817





(2) โครงกำรสนับสนุนเสือ้ ผ้ำและอุปกรณ์

6,723

คน

4,431,065



430

คน



















1,300,000











430

1,713,400





















งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 4
แผน
จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ (บำท)

ไตรมำสที่ 1
แผน
จำนวน

เป้ำหมำย

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30 ชม.)

ที่

วิธกี ำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน

6,723

-

-

-



282

178,650

3,010

2,008,375

3,431

2,244,040



430

-

-

-



50

100,000

100

200,000

230

100,000

50

756



756

-

-

-



310

485,100

349

796,050

97

432,250

-

-

-



-

-

-

-



-

-

-

6,723

-

-

กำรเรียนสำหรับเด็ก และเยำวชนฯ
(3) โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ด้ำนกำร

900,000

พัฒนำ ส่งเสริม และเผยแพร่เกษตรธรรมชำติ

6.2 แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนควำมมั่นคง (โครงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ )
(1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

756

คน





-

คน





กำรปฏิบตั ิงำนในจังหวัดชำยแดนใต้
(2) โครงกำรติดตำมและประสำนแผน

-

-

-

-

-

-

อื่นๆ

ขำดโอกำส

พลำดโอกำส

ด้อยโอกำส

ประชำชน
ทัว่ ไป

อื่นๆ

ฝึกอบรม

เทียบระดับ

ทำงไกล

พบกลุ่ม

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

อุดหนุน

จำนวน

หน่วยนับ

กำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ฯ

6.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนกำรศึกษำเพือ่ ควำมยิง่ ยืน
(1) โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน

- 1 อำเภอ 1 อำชีพ (รำยอำเภอ)

71,284

คน





60,920,300







34,715

- กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.)

269,896

คน





176,615,040







269,896

- ชั้นเรียนวิชำชีพ (31 ชม.ขั้นไป)

230,979

คน





197,975,000









1,607

คน





8,327,500











1,482

573,766

คน





443,837,840







304,611

267,548

(2) โครงกำรพัฒนำทักษะครู กศน. ต้นแบบ

36,569





71,284

-

-

-



14,200

11,939,000

21,158

18,300,650

25,681

21,706,800

10,245

8,973,850







269,896

-

-

-



54,350

35,112,838

81,369

53,730,520

92,678

59,789,410

41,499

27,982,272





230,979

-

-

-



46,728

39,027,400

69,236

60,336,862

78,474

66,814,462

36,541

31,796,276

125

1,607

-

-

-



670

2,280,500

577

3,457,000

321

2,486,000

39

104,000

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

4,061

78,730

-

-

-



15,861

13,730,214

31,125

29,831,270

25,430

25,101,790

6,314

5,565,609

230,979

กำรสอนภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่อสำร
รวม

6.4 แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และทัว่ ถึง
โครงกำรภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ

78,730

คน





74,228,883











74,669

6.5 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงกำรควำมร่วมมือกำรผลิตผู้ดแู ลผู้สูงอำยุ
ระหว่ำง ศธ. และ สธ.
- หลักสูตร 70 ชั่วโมง

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 ชั่วโมง

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

4,700

-

-

-



737

1,130,940

3,338

5,098,060

375

572,880

250

381,920

160

-

-

-



-

80

705,550

80

2,594,450

-

6.6 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
(1) โครงกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต

4,700

คน





7,183,800







400

4,275

-

160

คน





3,300,000







-

160

-

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

833

คน





5,811,100







-

-

833

-

833

-

-

-



57

63,890

133

3,800,000

358

1,021,500

285

925,710

(5) โครงกำรกีฬำ 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

25

ในสถำบันศึกษำปอเนำะ
(2) โครงกำรฝึกอำชีพจังหวัดชำยแดนภำคใต้



-

-

ตำมแนวทำงโรงเรียนพระดำบส
(3) โครงกำรส่งเสริมภำษำเพือ่ กำรเรียนรู้และ
สื่อสำร
(4) โครงกำรน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

สู่ประชำชนจังหวัดชำยแดนใต้
1,159,950





30,455,000







400

13,210

คน





84,019,553









คน





104,835,440









อื่นๆ

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

คน

ไตรมำสที่ 4
แผน

อื่นๆ

25,897

ขำดโอกำส

-

พลำดโอกำส

-

ด้อยโอกำส

-

ประชำชน
ทัว่ ไป



ฝึกอบรม



เทียบระดับ



ทำงไกล

360,000

พบกลุ่ม



รำยจ่ำยอื่น



ดำเนินงำน

คน

อุดหนุน

500

(7) โครงกำรมหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ไตรมำสที่ 1
แผน

ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

งบประมำณ (บำท)

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30 ชม.)

เป้ำหมำย

หน่วยนับ

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

จำนวน

ที่

วิธกี ำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน

500

500

-

-

-



-

8,769

3,518

25,897

-

-

-



4,637

3,679,753

9,603



198,506

19,123

217,629

-

-

-

-

33,992

12,092,072



70,838

5,524

76,362

-

-

-



15,113

20,638,186

-

-

-

300

240,000

200

120,000

13,870,033

8,422

9,214,509

3,235

3,690,705

65,185

27,059,324

99,244

38,492,020

19,208

6,376,137

32,157

42,029,426

23,660

35,680,588

5,432

6,487,240

เพือ่ ชีวิตและสังคมตำมพระอัจฉริยภำพ สู่วิถีกำรเรียนรู้

รวม

6.8 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ัล
กิจกรรม : สร้ำงเครือข่ำยดิจทิ ลั ชุมชนระดับตำบล

217,629

6.9 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร
โครงกำร Smart ONIE เพือ่ สร้ำง Smart Farmer

76,362

8

ส่วนที่ การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
(
1. การบริหารจัดการ
แผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงาน กศน. ดาเนินการภายใต้ทิศทาง
การบริหารประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 ยุทธศาสตร์การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเจตนารมณ์
ของพระราชบั ญญั ติ ส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย พ.ศ. 2551 รวมทั้ งนโยบาย
และจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงาน กศน. ได้กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ไว้ดังนี้
1.1 ส านั ก งาน กศน. ด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจให้ กั บ บุ ค ลากรของ
หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด เกี่ ย วกั บ แนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารภายใต้ นโยบาย
และจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการจัดประชุมชี้แจง
ผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด และจัดพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน
ส านั กงาน กศน. ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่ ให้ กั บ หน่ ว ยงาน/สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
และเผยแพร่ผ่าน website ของสานักงาน กศน.
1.2 หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ภารกิจและผลผลิตที่รับผิดชอบ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และนาแผนปฏิบัติการเสนอต่อสานักงาน กศน.
1.3 พัฒ นาระบบฐานข้อมูลส าหรับการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในทุกระดับ โดยการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ของทุกหน่วยงานในสังกัด
อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการประสานงานโดยจัดทา website ของสานักงาน กศน. ที่ www.nfe.go.th
พร้ อมทั้ งจั ดให้ มี ร ะบบแจ้ ง ข้อ มูล ข่าวสารผ่ านระบบโทรศัพ ท์ มือ ถือ และ E-mail รวมทั้ งมอบหมาย
ให้หน่วยศึกษานิเทศก์เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและผู้ปฏิบัติงาน

2. การติดตามและประเมินผล
สานั กงาน กศน. ได้กาหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดาเนิน งานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ดังนี้
2.1 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การกากับดูแลการดาเนินงานตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาเนินการโดยสานักงาน กศน.จังหวัด และส่วนกลาง
2) การนิเทศและติดตามผลการดาเนินงาน โดยสานักงาน กศน.จังหวัด และส่วนกลาง
2.2 กาหนดช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การนิ เทศและติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน ส านั ก งาน กศน. มอบหมายให้
หน่วยศึกษานิเทศก์ ดาเนินการนิเทศและติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
กศน. ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด และกาหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน/ไตรมาส/ภาคเรียน/ปี
2) การประเมิ น ผลการดาเนิ นงาน ส านั ก งาน กศน. ก าหนดให้ มี การประเมิ น ผล
การดาเนินงาน ทั้งในระหว่างการดาเนินงานและสิ้นสุดการดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจั ด การตามนโยบายและจุ ด เน้ น การด าเนิ น งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยประจาปี
2.3 การประเมินผลการดาเนินงาน
1) หน่วยงานและสถานศึกษา นาผลการประเมินไปใช้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสาหรับปีงบประมาณต่อไป
2) ส านั ก งาน กศน. น าผลการประเมิ น ไปพั ฒ นา ปรั บ ปรุง และน าไปขยายผล
การดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒ นา
และบูรณาการการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกัน
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3. การรายงานผลการดาเนินงาน
ส านั ก งาน กศน. ได้ ก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนิ น งานการศึ กษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้รายงานผลการดาเนินงานภายใต้แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และสถิติ
สารสนเทศต่าง ๆ ตามระยะเวลา และแบบรายงานผลต่าง ๆ ดังนี้
3.1 รายงานผลการดาเนินงานตามประเภทของการจัดการศึกษา กิจกรรม และโครงการ
ส าคั ญ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี โดยให้ ห น่ ว ยงานและสถานศึ ก ษารายงานผล
การดาเนินงานประจาเดือนในภาพรวมไปยังสานักงาน กศน. ผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
(DMIS)
3.2 รายงานผลการด าเนิ นงานรายไตรมาส โดยให้ ห น่ วยงานและสถานศึ กษาในสั ง กั ด
สานั กงาน กศน. รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาตามประเด็นยุท ธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน ของ สานักงาน กศน. เป็นรายไตรมาส
(4 ครั้งต่อปี)
3.3 รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301 และ สงป.302) และ
รายงานความพึงพอใจตามตัวชี้วัด โดยสานักงาน กศน.จังหวัด รวบรวมนาส่งทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
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ภาคผนวก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(งาน/โครงการในภาพรวม)
 หน่วยงาน

.  สถานศึกษา

.  สานักงาน กศน. (จังหวัด/กทม.)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ที่

ชื่องาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

กศน-กผ-01

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

.

เป้าหมาย
งบประมาณ
ประเภท
จานวน
งบดาเนินงาน งบรายจ่ายอื่น
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

รวม
รวมสุทธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(จาแนกตามงาน/โครงการ)
 หน่วยงาน

.  สถานศึกษา

สอดคล้องกับนโยบายสาคัญ ข้อที่

และนโยบายตามภารกิจ ข้อที่

กศน-กผ-02

.  สานักงาน กศน. (จังหวัด/กทม.)
.

งบประมาณ จานวน

บาท

 งบดาเนินงาน
ชื่องาน/โครงการ
วัตถุประสงค์

ไตรมาส 1

.

 งบรายจ่ายอื่น
ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

กิจกรรมหลัก

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย

จานวนเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – นามสกุล
- โทรศัพท์

.
.

ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จำ่ ยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562 ของสำนักงำน กศน.

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 4
แผน
จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ (บำท)

จำนวน

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

จำนวน

ที่

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน

ไตรมำสที่ 1
แผน

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

กศน-กผ-03

1.1 ผู้ไม่รู้หนังสือ

-



-





-

-

อืน่ ๆ

ฝึกอบรม

ชั้นเรียน

กลุ่มสนใจ

เทียบระดับ

ทำงไกล

พบกลุม่

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





-

-

-









-

-





-

-





1.3 มัธยมศึกษำตอนต้น

-

คน

-





-

-

-









-

-





-

-





1.4 มัธยมศึกษำตอนปลำย

-

คน

-





-

-

-









-

-





-

-





1.5 ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)

-

คน

-





-

-

-









-

-





-

-





-

คน

-





-

-

-









-

-





-

-





คน



















-

-





-

-





* 1.7 กำรศึกษำสำหรับเด็กเร่ร่อน (ค่ำจ้ำงครู)

คน



















-

-





-

-























-

-





-

-





ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

อืน่ ๆ

* 1.6 กำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร (ค่ำจ้ำงครู)

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30 ชม.)

ทำงไกล

ดำเนินงำน

อุดหนุน

จำนวน

รวม

ฝึกอบรม

-

เทียบระดับ

คน

พบกลุม่

-

รำยจ่ำยอื่น

1.2 ประถมศึกษำ

หน่วยนับ

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

คน

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30 ชม.)

-

อุดหนุน

จำนวน

หน่วยนับ

1 กำรศึกษำพื้นฐำน

รวมทัง้ หมด (ไม่รวมจำนวนครู)

-

คน

-

อืน่ ๆ

ฝึกอบรม

เทียบระดับ

ทำงไกล

พบกลุม่

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

อุดหนุน

จำนวน

หน่วยนับ

2 กำรศึกษำต่อเนื่อง

2.1 กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต
กิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิต

-

คน



-









-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-









-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-









-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-









-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 กำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน
กิจกรรมพัฒนำสังคมและชุมชน

2.3 กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

2.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ ชุมชนในเขตภูเขำ (ศศช.)
โครงกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ ชุมชนในเขตภูเขำ

-

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 4
แผน
จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ (บำท)

จำนวน

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

ไตรมำสที่ 1
แผน

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

จำนวน

ที่

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน





-

อืน่ ๆ



ฝึกอบรม



จัดซื้อสื่อ

ส่งเสริม
กำรอ่ำน



กิจกรรม
กำรเรียนรู้

-

นิทรรศกำร

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน



กิจกรรม
กำรศึกษำ

แห่ง

กิจกรรม
ค่ำย

-

กิจกรรม
ค่ำย

3.1 โครงกำรจัดสร้ำงแหล่งเรียนรู้ชมุ ชนในตำบล

อุดหนุน

จำนวน

หน่วยนับ

3 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย





-

-

-

-

-

-

-

-

อืน่ ๆ

บริกำร
วิชำกำร

พิพิธภัณฑ์
สัตว์น้ำ

ท้องฟ้ำจำลอง

นิทรรศกำร

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

อุดหนุน

จำนวน

หน่วยนับ

(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สือ่ สำหรับ กศน.ตำบล)

3.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
(1) ห้องสมุดประชำชน

-

คน







-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



(2) บ้ำนหนังสือชุมชน

-

คน











-

-







-



-



-



-



(3) หน่วยบริกำรเคลือ่ นที่ (รถโมบำย)

-

คน







-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



(4) อำสำสมัครส่งเสริมกำรอ่ำน

-

คน









-

-

-





-

-



-



-



-



(5) ห้องสมุดเคลือ่ นทีส่ ำหรับชำวตลำด

-

คน













-





-

-



-



-



-



-

คน







-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



ตำมพระรำชดำริสมเด็จพระเทพฯ
รวม

3.3 วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ (ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ)
(1) กิจกรรมเรียนรู้ผ่ำนนิทรรศกำร

-

คน



-



-











-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2) กิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์

-

คน



-





-









-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3) กิจกรรมกำรศึกษำ

-

คน



-







-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4) ท้องฟ้ำจำลอง

-

คน



-









-





-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5) พิพธิ ภัณฑ์สัตว์นำ้

-

คน



-











-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6) บริกำรวิชำกำร

-

คน



-













-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-









-

-





-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-













-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

4.1 ศูนย์ฝึกอำชีพ “ศูนย์วงเดือน

อืน่ ๆ

ฝึกอบรม

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30 ชม.)

เทียบระดับ

ทำงไกล

พบกลุม่

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

อุดหนุน

4 โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

อำคมสุรทัณฑ์” จังหวัดอุทัยธำนี
4.2 โครงกำรสร้ำงป่ำ สร้ำงรำยได้

4.3 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 4
แผน
จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ (บำท)

จำนวน

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

ไตรมำสที่ 1
แผน

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

จำนวน

ที่

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน

-

คน





-







-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

แห่ง





-







-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน













-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1 พัฒนำหลักสูตร

-

หลักสูตร



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2 พัฒนำสื่อ

-

เรื่อง



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3 พัฒนำบุคลำกร

-

คน



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4 งำนวิจัย

-

เรื่อง



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) กำรศึกษำต่อเนือ่ ง

-

คน



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2) กำรศึกษำตำมอัธยำศัย

-

คน



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพือ่ แก้ปัญหำพืน้ ทีป่ ลูกฝิ่นอย่ำงยัง่ ยืน
4.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเด็กและเยำวชนในถิน่

ทุรกันดำร เพือ่ สนองงำนตำมพระรำชดำริฯ
4.5 โครงกำรทุนกำรศึกษำเด็กสภำวะ

-





ยำกลำบำกในเขตพืน้ ทีส่ ูงภำคเหนือ

ฝึกอบรม

ชั้นเรียน

วิจยั

กำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง

ทำงไกล

ประชุม/สัมมนำ

ฐำนเรียนรู้/
นิทรรศกำร

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

อุดหนุน

จำนวน

หน่วยนับ

5 งำนพัฒนำวิชำกำร (สถำบัน กศน.ภำค)

5.5 งำนจัดกำรศึกษำ

รวม













-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน

-

















-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน











-



-

-

-

-

-

-

-

-

อืน่ ๆ

พบกลุม่

อุดหนุน

จำนวน

ฝึกอบรม

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)



เทียบระดับ



ทำงไกล

-

รำยจ่ำยอื่น

คน

ดำเนินงำน

-

หน่วยนับ

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30 ชม.)

6 โครงกำร/กิจกรรมสำคัญตำมแผนงำน (พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี )

6.1 แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (กำรศึกษำนอกระบบ)
(1) สิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และกำร
ช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ สำหรับคนพิกำร
(2) โครงกำรสนับสนุนเสื้อผ้ำและอุปกรณ์
กำรเรียนสำหรับเด็ก และเยำวชนฯ
(3) โครงกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ด้ำนกำร
พัฒนำ ส่งเสริม และเผยแพร่เกษตรธรรมชำติ





-

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 4
แผน
จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ (บำท)

งบประมำณ
(บำท)

เป้ำหมำย

ไตรมำสที่ 1
แผน

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

จำนวน

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

-

คน





-











-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-











-



-

-

-

-

-

-

-

-

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

(1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพ

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30 ชม.)

6.2 แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนควำมมัน่ คง (โครงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ )

กำรปฏิบตั งิ ำนในจังหวัดชำยแดนใต้
(2) โครงกำรติดตำมและประสำนแผน

อืน่ ๆ

ฝึกอบรม

เทียบระดับ

ทำงไกล

พบกลุม่

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

อุดหนุน

หน่วยนับ

กำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ฯ
จำนวน

ที่

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน

6.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเพือ่ ควำมยิง่ ยืน
(1) โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน

- 1 อำเภอ 1 อำชีพ (รำยอำเภอ)

-

คน





-







-

-





-

-

-

-

-

-

-

-

- กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.)

-

คน





-







-







-

-

-

-

-

-

-

-

- ชั้นเรียนวิชำชีพ (31 ชม.ขั้นไป)

-

คน





-









-





-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-











-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2) โครงกำรพัฒนำทักษะครู กศน. ต้นแบบ
กำรสอนภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่อสำร
รวม

6.4 แผนงำนบูรณำกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มคี ุณภำพ เท่ำเทียม และทัว่ ถึง
โครงกำรภำษำอังกฤษเพือ่ กำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ

-

คน





-











-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.5 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงกำรควำมร่วมมือกำรผลิตผู้ดูแลผู้สูงอำยุ
ระหว่ำง ศธ. และ สธ.
- หลักสูตร 70 ชั่วโมง

-

คน





-











-



-

-

-

-

-

-

-

-

- หลักสูตร 420 ชั่วโมง

-

คน





-











-



-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

คน





-











-



-

-

-

-

-

-

-

-

6.6 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
(1) โครงกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต

-

คน





-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-







-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

ในสถำบันศึกษำปอเนำะ
(2) โครงกำรฝึกอำชีพจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ตำมแนวทำงโรงเรียนพระดำบส

(3) โครงกำรส่งเสริมภำษำเพือ่ กำรเรียนรู้และ

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 4
แผน
จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

งบประมำณ (บำท)

จำนวน

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

ไตรมำสที่ 1
แผน

วิธีกำร
จัดกำรศึกษำ/กำรเรียนรู้
(คน/หลักสูตร/กลุ่ม)

จำนวน

ที่

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
แผน
แผน

-

คน





-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5) โครงกำรกีฬำ กศน. สำยสัมพันธ์ชำยแดนใต้

-

คน





-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6) โครงกำรลูกเสือ กศน. ชำยแดนใต้

-

คน





-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สื่อสำร
(4) โครงกำรน้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

(7) โครงกำรมหกรรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

อืน่ ๆ

ฝึกอบรม

ชั้นเรียน
(31 ชม.ขั้นไป)

กลุ่มสนใจ
(ไม่เกิน 30 ชม.)

เทียบระดับ

ทำงไกล

พบกลุม่

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

อุดหนุน

จำนวน

หน่วยนับ

สู่ประชำชนจังหวัดชำยแดนใต้

-

คน





-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-











-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





-











-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพือ่ ชีวิตและสังคมตำมพระอัจฉริยภำพ สู่วิถีกำรเรียนรู้

รวม

6.8 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
กิจกรรม : สร้ำงเครือข่ำยดิจิทัลชุมชนระดับตำบล

-

6.9 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร
โครงกำร Smart ONIE เพือ่ สร้ำง Smart Farmer

-

คน

แบบเขียนโครงการของสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1)
2)
3)
4)
5)

ชื่อโครงการ
ความสอดคล้องกับนโยบาย
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ระบุชื่อโครงการที่สั้น กะทัดรัด และสื่อความหมายสาระโดยรวมของโครงการ
ระบุนโยบายที่สอดคล้องนโยบายที่....เรื่อง...................................
ระบุภมู ิหลัง/ที่มา/ความสาคัญ/หลักการ/หรือเหตุผลของโครงการ
ระบุเจตจานงในการดาเนินงานโครงการ ที่สามารถวัดและประเมินผลได้
ระบุผลผลิต (Output) ในภาพรวมของทั้งโครงการที่เป็นรูปธรรม
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
6) วิธีดาเนินการ
ระบุกิจกรรมหลักที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย
พื้นที่ดาเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
Output ย่อยๆ
(กิจกรรมหลักใดมีการโอนงบประมาณให้หน่วยงานและสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ให้ระบุชื่อหน่วยงาน และสถานศึกษาให้ชัดเจนด้วย)
7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ ระบุประมาณการงบประมาณจากทุกกิจกรรมของโครงการ
ตัวอย่างการคานวณงบประมาณการจัดประชุม
7.1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวนคน x ราคาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม x จานวนมื้อ
7.2) ค่าอาหารกลางวัน
จานวนคน x ราคาค่าอาหารกลางวัน x จานวนมื้อ
7.3) ค่าที่พัก
จานวนคน x ราคาค่าที่พัก x จานวนคืน
7.4) ค่าพาหนะ
7.5) ค่าเบี้ยเลี้ยง
7.6) ค่าวัสดุประกอบการประชุม
7.7) ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
7.8) ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
และค่าผ่านทาง
ฯลฯ
8) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ระบุแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกิจกรรมโดยจาแนกเป็นรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
กิจกรรมหลัก
(ต.ค.-ธ.ค. พ.ศ. ....) (ม.ค.–มี.ค.พ.ศ. ....) (เม.ย.–มิ.ย. พ.ศ.....) (ก.ค.–ก.ย. พ.ศ. ....)
9) ผู้รับผิดชอบโครงการ
10) เครือข่าย
11) โครงการที่เกี่ยวข้อง
12) ผลลัพธ์ (Outcome)

13) ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
13.1) ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินงานโครงการ
ระบุชื่อหน่วยงานที่ร่วมดาเนินงานโครงการ
ระบุชื่อโครงการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการหรือ
ผลประโยชน์จากผลผลิต (Output) ที่มีต่อบุคคล
ชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

ระบุตัวชี้วัดทีแ่ สดงผลงานเป็นรูปธรรมใน
เชิงปริมาณและหรือคุณภาพอันเกิดจากงานตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
13.2) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ระบุตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลประโยชน์จากผลผลิต
ทีม่ ีต่อบุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวม
14) การติดตามและประเมินผลโครงการ ระบุวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ

อักษรย่อหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
หน่วยตรวจสอบภำยใน
กลุ่มเลขำธิกำรกรม
กลุ่มกำรคลัง
กลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่
กลุ่มแผนงำน
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติกำร
ศูนย์เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
กลุ่มพัฒนำระบบกำรทดสอบ
หน่วยศึกษำนิเทศก์
สถำบันกำรศึกษำทำงไกล
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ
สถำบันส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำรังสิต
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกรุงเทพมหำนคร

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอ
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขต
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยตำบล
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยแขวง
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำกำญจนบุรี
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำขอนแก่น
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำตรัง
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครรำชสีมำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครศรีธรรมรำช
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครสวรรค์
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำยะลำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำลำปำง
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสมุทรสำคร
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสระแก้ว

: สำนักงำน กศน.
: ตสน.
: กล.
: กค.
: กจ.
: กผ.
: กพ.
: กป.
: ศท.
: ศว.
: กท.
: ศน.
: สทก.
: ศกพ.
: สพร.
: ศว.รังสิต
: สำนักงำน กศน.จังหวัด
: สำนักงำน กศน.
กรุงเทพมหำนคร
: กศน.อำเภอ
: กศน.เขต
: กศน.ตำบล
: กศน.แขวง
: ศว.กำญจนบุรี
: ศว.ขอนแก่น
: ศว.ตรัง
: ศว.นครรำชสีมำ
: ศว.นครศรีธรรมรำช
: ศว.นครสวรรค์
: ศว.พระนครศรีอยุธยำ
: ศว.ยะลำ
: ศว.ลำปำง
: ศว.สมุทรสำคร
: ศว.สระแก้ว

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำอุบลรำชธำนี
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนรำธิวำส
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครพนม
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพิษณุโลก
ศูนย์วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมเพื่อกำรศึกษำร้อยเอ็ด
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำปัตตำนี
อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดน
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนเชียงรำย
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนชุมพร
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนปัตตำนี
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสระแก้ว
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนอุตรดิตถ์
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนมุกดำหำร
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสุรินทร์
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพเกษตรกรรมวัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ศูนย์ฝึกวิชำชีพจังหวัดกำญจนบุรี “สำมสงฆ์ทรงพระคุณ”
ศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์
สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคกลำง
สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคตะวันออก

54. สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
55. สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคเหนือ
56. สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคใต้
57. สถำบันกำรศึกษำและพัฒนำต่อเนือ่ งสิรินธร
58. ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง)
59. ศูนย์กำรเรียนชุมชน
60. ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ

: ศว.อุบลรำชธำนี
: ศว.นรำธิวำส
: ศว.นครพนม
: ศว.พิษณุโลก
: ศว.ร้อยเอ็ด
: ศว.ปัตตำนี
: อวท.
: ศฝช.
: ศฝช.เชียงรำย
: ศฝช.ชุมพร
: ศฝช.ปัตตำนี
: ศฝช.สระแก้ว
: ศฝช.อุตรดิตถ์
: ศฝช.มุกดำหำร
: ศฝช.สุรินทร์
: ศฝก.
: ศฝส.
: ศวอ.
: สถำบัน กศน.ภำคกลำง
: สถำบัน กศน.
ภำคตะวันออก
: สถำบัน กศน.
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
: สถำบัน กศน. ภำคเหนือ
: สถำบัน กศน.ภำคใต้
: สธ.
: ศกภ.
: ศรช.
: ศศช.

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายศรีชัย
นางสาววิเลขา
นางสาวประดินันท์

พรประชาธรรม
ลีสุวรรณ์
สดีวงศ์

เลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.
รองเลขาธิการ กศน.

ผู้เรียบเรียงและจัดทาต้นฉบับ
นางสาวชนัญนิภา
ขาวโอภาส
นางสาวสุกัญญา
พรมตุ่น
นางสาวพนิตา
จาจด

กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน

บรรณาธิการ
นางสาวอภิรดี
นายยอดชาย

กันเดช
ทองธีระ

ผู้อานวยการกลุ่มแผนงาน
กลุ่มแผนงาน

ผู้สรุป และจัดพิมพ์
นางสาวพนิตา

จาจด

กลุ่มแผนงาน

