


คำนำ 
 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546   
มาตรา 9 ไดกำหนดใหสวนราชการปฏิบัติตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกลาวตองมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการดำเนินการของแตละขั้นตอน 
เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงานและพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวน
ภารกิจของตน โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2560-2574) นโยบายของร ัฐมนตร ีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเนนการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ          
และการศึกษาตามอัธยาศัย และบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ. 2560-2579) นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงขอมูลสูระบบติดตาม และประเมินผลแหงชาติ 
(Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR)       
ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ จึงได
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารและ
เปนกรอบแนวทางในการปฏบิัติงานของสถานศึกษาในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ ขอขอบคุณและ

บุคลากรและผู มีสวนเกี ่ยวของทุกทานที ่ใหความรวมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ          

พ.ศ. 2564 จนสำเร็จลุลวงไปดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

กาฬสินธุ และผูท่ีไดศึกษาหาความรู สามารถนำเอาประสบการณท่ีไดรับไปปรับประยุกตใชในโอกาสตอไป 

 

            สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
                                                       ธันวาคม 2563 

 



(ก) 
 

 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร   

 
ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี          

พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปน
การลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณ     
ท่ีจะตองใชในการดำเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ   
ของภารกิจหนวยงาน และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี     
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 มาตรา 7 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงถึง
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561-2580 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดาน
ตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอ่ืนประกอบกัน นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 รวมท้ังสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงขอมูลสูระบบติดตาม   
และประเมินผลแห งชาติ  (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ     
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารและสถานศึกษาในสังกัดใชเปน
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
 “เปนหนวยงานท่ี ใหโอกาสทางการศึกษา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ทุกชวงวัยอยางมีคุณภาพ 
สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรม และทักษะ   
ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”        

พันธกิจ 
 1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือยกระดับ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรูของประชาชน ใหเหมาะสมทุกชวงวัยและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
บริบททางสังคมและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. สงเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือขายในการมีสวนรวมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ 

3. สงเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใชให เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับกลุมเปาหมาย 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผล      
ในรูปแบบตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุงจัดการศึกษาและ       
การเรียนรูท่ีมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 



(ข) 
 

 
เปาประสงค  

1. ประชาชนผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมท้ังประชาชนท่ัวไปไดรับโอกาส      
ทางการศึกษาในรปูแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม
และท่ัวถึงไปตามสภาพปญหาและความตองการของแตละกลุมเปาหมาย 

2. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ      
ความเปนพลเมืองอันนาไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเพ่ือพัฒนาไปสู
ความม่ันคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม 

3. ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูและมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สามารถคิดวิเคราะหและประยุกตใชในชีวิตประจาวัน รวมพลแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง
สรางสรรค 

4. ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพ่ือการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
5. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน รวมจัดสงเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานทาง

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 
6. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการ

ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูใหกับประชาชน 
7. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปญหาและพัฒนา

คุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอมรวมท้ังความตองการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

8. บุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ 

9. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ 
    แขงขันของประเทศ 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
5. ยุทธศาสตรดานสงเสริมและจดัการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

๑. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
๑.๑ สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีปลูกฝงคุณธรรม สรางวินัย การมีจิตอาสา และอุดมการณ 

ความยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ 
 ๑) เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความเปนพลเมืองดี เคารพความคิดของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางและ 
หลากหลายทางความคิดและอุดมการณ รวมท้ังสังคมพหุวัฒนธรรม 
 ๒) ส งเสริมการจัด กิจกรรมการเรียนรู ท่ี ปลูกฝ งคุณธรรม สรางวินั ย จิตสาธารณะ               
และอุดมการณความยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ รวมท้ังการมีจิตอาสา ผานกิจกรรมลูกเสือ กศน.       
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ตลอดจนสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากร  
ในองคกร 



(ค) 
 

 
๑.๒ รวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน โดยบูรณาการขับเคลื่อน

การทำงานตามแนวทางประชารัฐ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนท่ีท้ังในระดับตำบล หมูบาน โดยใชทีม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเปนแกนหลัก และสนับสนุนกลไก
การขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีทุกระดับตั้งแตจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมูบาน 

๑.๓ พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต และพ้ืนท่ีชายแดน 

 ๑) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีความสอดคลอง
กับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี 

 ๒) เรงจัดทำแผนและมาตรการดานความปลอดภัยท่ีชัดเจนสำหรับหนวยงานและสถานศึกษา 
รวมท้ังบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยบูรณาการแผน
และปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานความม่ันคงในพ้ืนท่ี 

 ๓) สงเสรมิและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบตาง ๆ 
ท่ีหลากหลายตรงกับความตองการของผูเรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ การเปดโลกทัศน การยึดม่ัน
ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 

 ๔) สนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน เพ่ือให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔ สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทดานสังคม
การเมือง รวมท้ังความตองการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใหประชาชนคิดเปน 
วิเคราะหได ตัดสินใจภายใตขอมูลท่ีถูกตอง เชน ความรูเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข/การเลือกตั้ง 

๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

๒.๑ ขับเคล่ือนการดำเนินงานภายใตแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
 ๑) สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรของสำนักงาน กศน. เก่ียวกับการดำเนินงานภายใต 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค เพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
 ๒) เรงจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคของสำนักงาน กศน. ใหสอดคลอง 
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
 ๒.๒ พัฒนากำลังคนใหมีทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
 ๑) พัฒนาความรูและทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให
สามารถ ใช Social Media และ Application ตาง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนการสอน 
 ๒) สงเสริมการจัดการเรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหประชาชนมีทักษะความเขาใจและใช 
เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีสามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน รวมท้ังสรางรายไดใหกับตนเองได 
 ๓) พัฒนาทักษะและสงเสริมใหประชาชนประกอบธุรกิจการคาออนไลน  (พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส) มีการใชความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สรางทักษะอาชีพท่ีสูงข้ึน
ใหกับประชาชน เพ่ือรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๒.๓ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใหกับประชาชนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
 ๑) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ อยางเปน
รูปธรรม โดยเนนทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการทองเท่ียว 
  



(ง) 
 

 ๒) พัฒนาความรูและทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช Social Media และ Application ตาง ๆ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของครูและบคุลากรทางการศึกษา  
 ๓) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือสงเสริมการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและ    
การพัฒนาอาชีพ 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 
 ๓.๑ เรงรัดดำเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสูฝมือแรงงาน 
 ๑) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทำท่ีสอดคลองกับศักยภาพของชุมชน และความตองการ
ของตลาด ใหประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพไดจริง โดยใหเนนหลักสูตรการศึกษาอาชีพชางพ้ืนฐาน 
โดยประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนดานอาชีพ เชน การเรียนผาน Youtube การเรียน
ผาน Facebook Live ระบบการเรียนรูในระบบเปดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : 
MOOCs) คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนตน รวมถึงสนับสนุน       
ใหเกิดระบบการผลิตท่ีครบวงจร และเปดพ้ืนท่ีสวนราชการเปนท่ีแสดงสินคาของชุมชนเพ่ือเปนการสราง
รายไดใหกับชุมชน 
 ๒) บู รณาการความรวมมือในการพัฒนาฝ มือแรงงานกับสำนักงานคณะกรรมการ             
การอาชีวศึกษา ผานศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคท่ัวประเทศ             
เพ่ือมุงพัฒนาทักษะของประชาชน โดยใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนท่ี และ
ดำเนินการเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเดนในระดับภาคในการเปนฐานการผลิตและการบริการท่ีสำคัญ รวมถึง
มุ งเน นสรางโอกาสในการสรางรายได  เพ่ื อตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน ท้ั ง
ภาคอุตสาหกรรม และการบริการ 
 ๓) พัฒนากลุมอาชีพพ้ืนฐานท่ีรองรับพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC:         
Eastern Economic Corridor) ท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพไปสูระดับฝมือแรงงาน โดยศึกษาตอในสถาบัน
การอาชีวศึกษา 
 ๓.๒ สงเสริมใหประชาชนใชเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา การทำชองทาง
เผยแพรและจำหนายผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนใหเปนระบบครบวงจร และสนับสนุนการจำหนายสินคา
และผลิตภัณฑผานศูนยจำหนายสินคาและผลิตภัณฑออนไลน กศน. (ONIE Online Commerce Center : 
OOCC) เพ่ือจำหนายสินคาออนไลนระดับตำบล 
 ๓.๓ สงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสรางความรูความเขาใจ          
การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสรางเครือขายภาคประชาชน ในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค 
ใหกับประชาชนทุกชวงวัย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกล พ้ืนท่ีชายแดน และชายแดนภาคใต โดยประสานงาน
รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และเจาหนาท่ี อสม. ในการใหความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาวะ
อนามัยใหกับ 
 ๓.๔ เพ่ิมอัตราการอานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตาง ๆ เชน 
อาสาสมัครสงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน หองสมุดเคลื่อนท่ี ผลักดันใหเกิด
หองสมุดสูการเปนหองสมุดเสมือนจริงตนแบบ เพ่ือพัฒนาใหประชาชนมีความสามารถในระดับอานคลอง 
เขาใจ ความคิดวิเคราะหพ้ืนฐาน และสามารถรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและทันเหตุการณ รวมท้ัง         
นำความรูท่ีไดรับไปใชปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 
 ๓.๕ เตรียมความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 ๑) สงเสริมการจัดกิจกรรมใหกับประชาชนเพ่ือสรางความตระหนักถึงการเตรียมพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอายุ (Aging Society) มีความเขาใจในพัฒนาการของชวงวัย รวมท้ังเรียนรูและมีสวนรวมในการ
ดูแลรับผิดชอบผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน 



(จ) 
 

 ๒) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรูสำหรับประชาชนในการเตรียมความพรอม
เขาสูวัยสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 ๓) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผูสูงอายุภายใตแนวคิด “Active Aging” 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ใหสามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรูจักใชประโยชนจากเทคโนโลยี 
 ๔) สรางความตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ เปดโอกาสใหมีการเผยแพรภูมิ
ปญญาของผูสูงอายุ และใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานตาง ๆ ในชุมชน เชน ดานอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 ๕) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ โดยบูรณาการความรวมมือกับหนวยงาน       
ท่ีเก่ียวของในทุกระดับ 
 ๓.๖ พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใชกระบวนการ      
“สะเต็มศึกษา” (STEM Education) 

๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ๔.๑ สงเสริมการรูภาษาไทย เพ่ิมอัตราการรูหนังสือ และยกระดับการรูหนังสือของประชาชน 
 ๑) สงเสริมการรูภาษาไทยใหกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนา 
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหสามารถฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชนในการใช
ชีวิตประจำวันได 
 ๒) เรงจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรูหนังสือ และคงสภาพการรูหนังสือ ใหประชาชน
สามารถอานออก เขียนได และคิดเลขเปน โดยมีการวัดระดับการรูหนังสือ การใชสื่อ กระบวนการ และ
กิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย 
 ๓) ยกระดับการรูหนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรูหนังสือในรูปแบบ
ตาง ๆ รวมท้ังพัฒนาใหประชาชนมีทักษะท่ีจ าเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรูตลอด
ชีวิตของประชาชน 
 ๔.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา 
  ๑) เรงดำเนินการหาตัวตนของประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา ใหกลับเขาสูระบบ
การศึกษา โดยใชกลวิธี “เคาะประตูบาน รุกถึงท่ี ลุยถึงถ่ิน” โดยประสานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือดำเนินการตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎรเทียบกับขอมูลการลงทะเบียนเรียนของทุกหนวยงาน คนหา
ผูท่ีไมไดอยูในระบบการศึกษาเปนรายบุคคล และรวบรวมจดัทำเปนฐานขอมูล และลงพ้ืนท่ีติดตามหาตัวตน
ของกลุมเปาหมาย หาสาเหตุของการไมเขาเรียน และสอบถามความตองการในการศึกษาตอ พรอมท้ัง
จำแนกขอมูลตามประเภทของสาเหตุ และประเภทความตองการในการศึกษาตอ และสงตอกลุมเปาหมาย
เพ่ือใหรับการศึกษาตอตามความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๒) ติดตามผลของกลุมเปาหมายประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษาท่ีไดรับการจัดหา   
ท่ีเรียน และท้ังจัดทำฐานขอมูลผูสำเร็จการศึกษาของกลุมเปาหมาย รวมท้ังพัฒนาระบบเพ่ือการติดตาม
กลุมเปาหมายท่ีไดรับการชวยเหลือใหกลับเขาสูระบบการศึกษาแบบครบวงจร โดยติดตามตั้งแตการเขา
ศึกษาตอจนจบการศึกษา 
 ๔.๓ สงเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหนวยการเรียน (Credit Bank System) 
ของสถานศึกษา ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย          
เพ่ือประโยชนในการดำเนินการเทียบโอนความรูและประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



(ฉ) 
 

 
 ๔.๔ สงเสริมและสนับสนุนให เกิดตนแบบเมืองแหงการเรียนรู เพ่ือสงเสริมการเรียนรู            
อยางตอเนื่องใหกับประชาชนในชุมชน โดยกำหนดพ้ืนท่ีนำรองท่ีผานมาตรฐานเทียบวัด (Benchmark) 
ของสำนักงาน กศน. 
 ๔.๕ พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะส้ัน ใหมีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ 
บริบทของพ้ืนท่ี และตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
 ๔.๖ พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ใหมีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระการเรียนรู    
ท่ีหลากหลาย และสถานศึกษา กศน. สามารถนำไปใชในการจัดการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายไดอยาง
เหมาะสม 
 ๔.๗ สรางกระบวนการเรียนรูในรูปแบบ E-learning ท่ีใชระบบเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการ
เรียนรู เพ่ือเปนการสรางและขยายโอกาสในการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายไดสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ เชน ระบบการเรียนรูในระบบเปดสำหรับมหาชน (Massive Open 
Online Courses : MOOCs) คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 
 ๔.๘ ยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายทหารกองประจำการ รวมท้ังกลุมเปาหมายพิเศษอ่ืน ๆ 
เชน ผูตองขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ใหจบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถ   
นำความรูท่ีไดรับไปพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 

๕. ยุทธศาสตรดานสงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
 ๕.๑ สงเสริมใหมีการใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
 ๕.๒ สรางความตระหนักถึงความสำคัญของการสรางสังคมสีเขียว สงเสริมความรูให กับ
ประชาชนเก่ียวกับการคัดแยก การแปรรูป และการกำจัดขยะ รวมท้ังการจัดการมลพิษในชุมชน 
 ๕.๓ สงเสริมใหหนวยงานและสถานศึกษาใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังลดการใช
ทรัพยากรท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

๖. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
 ๖.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
และเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูล
ของประชาชนอยางเปนระบบ 
 ๖.๒ สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง ใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐาน       
ตำแหนง ใหตรงกับสายงาน ความชำนาญ และความตองการของบุคลากร 
 ๖.๓ สงเสริมความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหนงครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ (ว๒๑/๒๕๖๐) 

แนวทางการขับเคล่ือนงาน กศน. ของ ดร.วิรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กับ 12 ภารกิจเรงดวน 

1. นอมนำพระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถ่ินไทยงาม” 
เพ่ือความกินดีอยูดี มีงานทำ เชน โคก หนอง นา โมเดล ,คลองสวยน้ำใส, พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย),     
จิตอาสาพัฒนาชุมชน 

2. ปรับโครงสรางการบริหารและอัตรากำลังใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เรง “การสรรหา 
บรรจุ แตงตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ” เชน การจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะหบทบาทภารกิจ และอัตรากำลังของ
สำนักงาน กศน. และหนวยงานในสังกัดทุกหนวย 

 



(ช) 
 

 
3. เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรู พ.ศ. .... ใหสำเร็จ 
4. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท ใหทันสมัย สอดคลองกับบริบทสภาวะปจจุบันและ    

ความตองการของผูเรียน Credit Bank System / E-exam รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน      
ดวยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เพ่ือสรางคนดี มีระเบียบวินัย และมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 

5. พัฒนา Bigdata ของ กศน. ท่ีทันสมัย รวดเร็ว และทันที “ขอมูลและสารสนเทศ กศน.          
ท่ีทันสมัย จะปรากฏบนหนาจอมือถือทันที เม่ือคุณตองการ” รวมท้ังการสื่อสารและประชาสัมพันธงาน   
ของ กศน. ตองมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล “ตีฆองรองปาว ขาวชาว กศน.” 

6 . พัฒ นาระบบ Online Learning ONIE Digital Learning Platform รองรับ  DEEP และ 
Digital Science Museum ,ศูนยเรียนรูทุกชวงวัย รวมท้ังสื่อการเรียนการสอน แหลงเรียนรู ในทุก
กลุมเปาหมาย “เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา” 

7. สงเสริมการพัฒนาความสามารถดานดิจิทัล Digital Literacy ใหกับบุคลากร กศน. ทุกระดับ 
และกลุมเปาหมายทุกกลุม 

8. สงเสริม สนับสนุนการฝกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ “Re-Skill Up-Skill และออกใบรบัรองความรู
ความสามารถ” 

9. สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาคีเครือขายและภาคเอกชนในการฝกอาชีพและสงเสริม
การตลาด เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ/สินคา กศน. ขยายชองทางการจำหนาย 

10. ซอมแซม ฟนฟูอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมของสำนักงานทุกแหง และแหลงเรียนรูทุกแหง    
ใหสะอาด ปลอดภัย พรอมใหบริการดวย มิตรไมตรี “กศน.งามตา ประชาชื่นใจ” 

11 . จั ด กิจกรรมส ง เสริมความสั ม พั นธของชาว กศน . “กศน .เกมส ”  และกิจกรรม                  
เชื่อมความสัมพันธของพ่ีนองชาว กศน. 

12. บูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในสวนกลางและภูมิภาค 
“ทีม กศน.” “ทีมกระทรวงศึกษาธกิาร” 
 



(ซ) 
 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทยีบเทาผลผลิต งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

รวมงบประมาณทั้งหมด 196,036,975   

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 102,900,095   

   1) งบบุคลากร รายการคาตอบแทนพนักงานราชการ 100,241,400  

   2) งบดำเนินงาน รายการเงินประกันสังคม 2,490,695  

   3) งบดำเนินงาน รายการคาเชาบานขาราชการ 168,000  

2. แผนงานพ้ืนฐาน 15,926,040   

   2.1 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย (งบดำเนินงาน) 13,231,440   

        1) ผลผลิตที่ 4 : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ 6,816,660   

           - คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ) 216,000  

           - คาจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 4,266,700  

           - คาบริหารจัดการหนวยงานในการปฏิบัติงาน และคาสาธารณปูโภค 1,397,000  

           - คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน (กิจกรรมการศึกษานอกระบบ) 216,000  

           - คาเชารถยนต TOYOTA รุน all-new commuter (รถตู) 297,000  

           - คาเชารถยนต TOYOTA REVO 236,040  

           - คาเชารถยนต ISUZU Blue power 187,920  

        2) ผลผลิตที่ 5 : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 6,414,780  

           - คาเชาบริการอินเทอรเน็ต 775,200  

           - คากิจกรรมจัดสรางแหลงเรียนรูในระดับตำบล 1,209,300  

           - คากิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1,302,120  

           - คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย) 3,128,160  

   2.2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย (งบลงทุน) 2,694,600   

        1) ผลผลิตที่ 4 : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ 786,400   

           - กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ คาครุภัณฑคอมพวิเตอร 474,000   

           - กิจกรรมศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 312,400   

        2) ผลผลิตที่ 5 : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 1,908,200   

           - กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คาสิ่งกอสราง 1,908,200   

3. แผนงานยุทธศาสตร (งบรายจายอ่ืน) 77,210,840   

   3.1 แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย (งบรายจายอ่ืน) 

4,523,100   

     1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยัง่ยืน กิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชน 3,650,900  



(ฌ) 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทยีบเทาผลผลิต งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

     2) โครงการภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ กิจกรรมภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารดานอาชีพ 

259,200  

     3) โครงการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวติ เพือ่คงพัฒนาการทางกายและ
จิตและสมองของผูสงูอาย ุ

74,000  

     4) โครงการความรวมมือการผลิตผูดูแลผูสูงอายุระหวางกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข 

539,000  

   3.2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล (งบรายจายอ่ืน) 1,018,600   

     1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนยดิจิทัลชุมชน 1,018,600  

   3.3 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา (งบอุดหนุน) 71,669,140  

     1) โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมจดัการศึกษานอกระบบ ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- คาหนังสือเรียน 
- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
- คาจัดการเรียนการสอน 

71,669,140 
 

48,337,700 
12,919,480 
10,411,960 
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บทนำ 
 

ความเปนมา 

   ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี           
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 (1),(2) ไดกำหนดใหสวนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการ
ลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใช
ในการดำเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจหนวยงาน         
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 
กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)        
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2560-2574) นโยบายของรัฐมนตรี         
วาการกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ (พ.ศ. 2561-2564) นโยบายและจุดเนนการ
ดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และบริบทตาง ๆ          
ท่ีเก่ียวของ นั้น 
 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 รวมท้ังสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยง
ขอมูลสูระบบติดตาม และประเมินผลแหงชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and Country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ    
และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน โดยดำเนินการดังนี้  
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ สำหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน
ของผูบริหารและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาฬสินธุ ใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีดำเนินงาน 
   1. วิเคราะห สังเคราะห ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
 2. ศึกษากรอบยุทธศาสตรชาติ  20 ป  (พ.ศ. 2561 -2580) แผนแมบทภายใต       
ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12        
(พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนาการศึกษาชาติ  (พ.ศ. 2560-2574) นโยบายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการ
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ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเนนการดำเนินงานของสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ        
 3. จัดทำกรอบเคาโครง แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ ตามรูปแบบท่ีสำนักงาน กศน. 
กำหนด โดยใหมีความสอดคลองกับนโยบาย ภารกิจของหนวยงาน และบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
   4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับสถานศึกษา เพ่ือประชุม หารือ ทบทวน และกำหนดทิศทางของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรและจุดเนนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.         
ป 2564  
 5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564        
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือกำหนดเปาหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุและสถานศึกษาในสังกัด ใหสามารถตอบสนองนโยบายและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.  
 6. จัดทำรางแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ  
 7. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ  
 8. เผยแพรแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ ท้ังในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต                

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ        
มีแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผูบริหารสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน     
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามพันธกิจใหเกิดผลสัมฤทธิ์           
ตามเปาประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี 1 
ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดกาฬสินธุ 

1. บริบทท่ีเกี่ยวของ 
 1.1 สภาพท่ัวไปของจังหวัดกาฬสินธุ 

  จังหวัดกาฬสินธุ เปนจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐาน        
ทางโบราณคดีบงบอกวาเคยเปนท่ีอยูอาศัยของเผาละวา ซ่ึงมีความเจริญทางดานอารยธรรมประมาณ 
1,600 ป จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเริ่มตั้งเปนเมืองในสมัยรัตนโกสินทร เม่ือป พ.ศ. 2336 โดยทาว
โสมพะมิตร ไดอพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝงซายแมน้ำโขงพรอมไพรพล และมาต้ังบานเรือนอยูริมน้ำปาว 
เรียกวา “บานแกงสำโรง” แลวไดนำเครื่องบรรณาการเขาถวายสวามิภักดิ์ตอพระบาทสมเด็จพระพุทธ     
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ตอมาไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ยกฐานะบานแกงสำโรงข้ึนเปนเมือง และ
พระราชทานนามวา “เมืองกาฬสินธุ” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซ่ึงเปนเมืองท่ีสำคัญทางประวัติศาสตรมาต้ังแต
สมัยโบราณกาล “กาฬ” แปลวา “ดำ” “สินธุ” แปลวา “น้ำ” กาฬสินธุจึงแปลวา “น้ำดำ” ท้ังมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหทาวโสมพะมิตรเปน “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุ    
เปนคนแรก 
 จังหวัดกาฬสินธุ หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนตประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 
ประมาณ 6,946.746 ตร.กม. หรือ ประมาณ 4,341,716 ไร หรือ รอยละ 4.5 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คำขวัญประจำจังหวัด : หลวงพอองคดำลือเลื่อง เมืองฟาแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรม       
ผูไทย ผาไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสารสัตวโลกลานป 

 
    ตราจงัหวัดกาฬสินธุ เปนรูปบึงใหญ ตฤณชาติและเมฆพยับฝน  

หมายถึง สัญลักษณของความชุมชื้นและความอุดมสมบูรณของ
ภูมิภาคทิวเขาตรงสุดขอบฟา คือ แนวก้ันเขตแดนกับจังหวัด
ใกลเคียงน้ำในบึงมีสีดำเพ่ือใหตรงกับชื่อของกาฬสินธุตั้งเปนเมือง 
พ.ศ. 2336 จังหวัดกาฬสินธุแยกจากจังหวัดมหาสารคาม  
เม่ือ พ.ศ. 2490 ใหชื่อยอ "กส" 

                           

                             ภาพท่ี 1 ตราจังหวัดกาฬสินธุ 
 
 

ดอกไมประจำจังหวัด : ดอกพยอมหรือพะยอม (Shorea white 
Meranti) พะยอมเปนพรรณไมยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ 
สูงประมาณ 15–20 เมตร ทรงพุมกลม ใบเปนรูปมนรี ปลายใบ
แหลม ดอกออกเปนชอ ใหญสวนยอดของตน มีสีเหลืองออน 
กลิ่นหอม 

         

         ภาพท่ี 2 ดอกไมประจำจังหวัด 
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ตนไมประจำจังหวัด : ตนมะหาด เปนไมพระราชทานปลูกเพ่ือ
เปนมงคลประจำจังหวัดกาฬสินธุมีชื่อวิทยาศาสตรวา  
“ARTOCARPUS LAKOOCHA ROXB” อยูในวงศ MORACEAE 
เปนตนไมสูง 15 - 25 เมตร ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ รูปขอบ
ขนาน ปลายแหลม โคนเกือบมนใบมีขนสากมือท้ังสองดาน ใบดก 

 
          ภาพท่ี 3 ตนไมประจำจังหวดั 

  1.2 ลักษณะทางกายภาพ  
  1.2.1 ท่ีตั้ง  
  จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และอยูตอนกลางของภาค
อยูระหวาง เสนรุงท่ี 16-17 องศาเหนือ และอยูระหวางเสนแวงท่ี 103–104 องศาตะวันออกหางจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 519 กิโลเมตร เนื้อท่ีประมาณ 6,946.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ      
4.3 ลานไร และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดจังหวัดสกลนคร        และ   จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดรอยเอ็ด         และ   จังหวัดมุกดาหาร 
  ทิศใต   ติดจังหวัดรอยเอ็ด         และ   จังหวัดมหาสารคาม  
  ทิศตะวันตก  ติดจังหวัดมหาสารคาม   และ   จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แผนท่ีจงัหวัดกาฬสินธุ 

   1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
    จังหวัดกาฬสินธุมีลักษณะภูมิประเทศแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก  
     1) ลักษณะพ้ืนท่ีตอนบน ไดแก บริเวณอำเภอทาคันโท อำเภอคำมวง อำเภอสามชัย อำเภอ   
นาคู และอำเภอเขาวง ซ่ึงเปนบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน มีภูเขาสลับซับซอน และมีท่ีราบในบริเวณระหวาง
หุบเขาสลับกับปาทึบ ไดแก ปาดงมูล และปาดงแมเผด บริเวณดังกลาวเปนแหลงตนน้ำลำธารหลอเลี้ยง
จังหวัดกาฬสินธุท่ีสำคัญ ไดแก ลำน้ำปาว และลำน้ำพาน มีเข่ือนลำปาวเพ่ือเก็บกักน้ำไวใชในการเพาะปลูก
ท้ังในฤดูฝนและฤดูแลง 
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   2) ลักษณะพ้ืนท่ีตอนกลาง ไดแก บริเวณอำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ อำเภอสมเด็จ 
อำเภอหวยผึ้ง อำเภอนามน อำเภอกุฉินารายณ และอำเภอหวยเม็ก ลักษณะภูมิประเทศเปนเนินเขาสลับกับ
ปาโปรงและทุงราบ  
   3) ลักษณะพ้ืนท่ีตอนลาง ไดแก บริเวณอำเภอยางตลาด อำเภอเมืองกาฬสินธุ อำเภอรองคำ 
อำเภอกมลาไสย อำเภอดอนจาน และอำเภอฆองชัย ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบต่ำเปนแหลงเพาะปลูก     
ท่ีสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ เปนบริเวณท่ีรับน้ำชลประทานจากโครงการชลประทานลำปาว และมีลำน้ำชี      
ลำน้ำพาน ลำหวย บึง และ หนองนำ้ท่ัวไป (ท่ีมา : สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ. 2560 : 3) 

  1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ภูมิอากาศโดยท่ัวไปจะมีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ       
มีอากาศรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาว โดยเฉลี่ยแลวในปหนึ่ง ๆ มีฝนตกประมาณ 113 วัน ฤดูฝน     
เริ่มประมาณระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในชวง 30 ป (ป 2524-
2553) ประมาณ 1,367.1 มิลลิเมตรตอป เดือนกันยายนเปนเดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด เฉลี่ยประมาณ 238 
มิลลิเมตร อุณหภูมิสงูสุดในเดือนเมษายน 41.9 องศาเซลเซียส ต่ำสุดในเดือนมกราคม 16.0 องศาเซลเซียส 
(ท่ีมา : ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ) 

 1.3 ขอมูลการปกครอง / ประชากร 
 1.3.1 การปกครองจังหวัดกาฬสินธุ แบงการปกครองสวนภูมิภาค ออกเปน 18 อำเภอ 135 ตำบล 
1,584 หมูบาน โดยมีอำเภอ ดังนี้ 
 อำเภอเมืองกาฬสินธุ  จำนวน  17  ตำบล  185  หมูบาน 

อำเภอยางตลาด   จำนวน  15  ตำบล  208  หมูบาน 
 อำเภอกุฉินารายณ  จำนวน 12  ตำบล  145  หมูบาน 
 อำเภอหนองกุงศรี  จำนวน   9  ตำบล  113  หมูบาน 
 อำเภอหวยเม็ก   จำนวน   9  ตำบล    84  หมูบาน 
 อำเภอกมลาไสย   จำนวน   8  ตำบล  111  หมูบาน 
 อำเภอสมเด็จ   จำนวน   8  ตำบล    94  หมูบาน 
 อำเภอสหัสขันธ   จำนวน   8  ตำบล    85  หมูบาน 
 อำเภอเขาวง   จำนวน   6  ตำบล    71  หมูบาน 
 อำเภอคำมวง   จำนวน   6  ตำบล    71  หมูบาน 
 อำเภอทาคันโท   จำนวน   6  ตำบล    60  หมูบาน 
 อำเภอนามน   จำนวน   5  ตำบล    67  หมูบาน 
 อำเภอนาคู   จำนวน   5  ตำบล    55  หมูบาน 
 อำเภอฆองชัย   จำนวน   5  ตำบล    48  หมูบาน 
 อำเภอดอนจาน   จำนวน   5  ตำบล    48  หมูบาน 
 อำเภอหวยผึ้ง   จำนวน   4  ตำบล   52  หมูบาน 
 อำเภอสามชัย   จำนวน   4  ตำบล    47  หมูบาน 
 อำเภอรองคำ   จำนวน   3  ตำบล   40  หมูบาน   
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การปกครองสวนทองถ่ิน จำนวนท้ังสิ้น 151 แหง ประกอบดวย 
- องคการบริหารสวนจังหวัด จำนวน 1 แหง 
- เทศบาลเมือง จำนวน 2 แหง - เทศบาลตำบล จำนวน 77 แหง 
- องคการบริหารสวนตำบล จำนวน 7๑ แหง 

ท่ีมา : ท่ีทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ, สำนักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ  

  1.3.2 ประชากร ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ มีประชากรท้ังสิ้น 983,418 คน 
เปนชาย 487,451 คน และเปนหญิง 495,967 คน 
 

              ตารางแสดงจำนวนประชากร จังหวัดกาฬสินธุ (ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562) 
 

 

ท่ี 
 

อำเภอ 
 

ตำบล 
 

หมูบาน 
 

อบต. 
 

เทศบาล 
 

พท. 
(ตร.กม.) 

ห า ง จ า ก  
จงั หวดั 
(กม.) 

ประชากร จำนวน
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 กมลาไสย 8 111 5 5 317.329 13 30,556 31,790 62,346 17,475 

2 กุฉินารายณ 12 145 9 4 739.247 80 50,499 50,982 101,481 32,888 

3 เขาวง 6 71 2 4 205.105 98 16,963 17,283 34,246 13,670 

4 คำมวง 6 71 5 3 621.005 85 24,630 24,394 49,024 13,661 

5 ฆองชัย 5 48 4 1 136.247 28 16,627 17,037 33,664 9,469 

6 ดอนจาน 5 48 3 2 194.961 27 13,026 13,029 26,055 7,415 

7 ทาคันโท 6 60 1 5 393.549 109 18,982 19,043 38,025 10,881 

8 นาคู 5 55 4 2 203.092 88 15,516 15,720 31,236 9,851 

9 นามน 5 67 4 2 245.329 42 18,220 18,415 36,635 11,377 

10 เมืองกาฬสินธุ 17 185 1 15 691.524 0 68,334 70,730 139,064 48,044 

11 ยางตลาด 15 208 9 8 621.084 16 63,235 65,441 128,676 39,120 

12 รองคำ 3 40 2 1 82.137 38 8,145 8,392 16,537 5,333 

13 สมเด็จ 8 94 4 5 454.095 42 30,79
 

      31,371 62,166 20,249 
14 สหัสขันธ 8 85 2 6 316.402 32 24,78

 
25,377 50,162 14,937 

15 สามชัย 4 47 4 0 550.853 85 13,03
 

12,691 25,728 7,320 
16 หนองกงุศร ี 9 113 3 7 626.944 62 33,36

 
33,424 66,789 19,874 

17 หวยผ้ึง 4 52 2 3 256.832 59 15,05
 

15,214 30,267 9,010 
18 หวยเม็ก 9 84 7 4 291.011 48 25,68

 
25,634 51,317 15,270 

รวม 135 1,584 71 77 6     487,451 495,967 983,418 305,844 
 

ท่ีมา : 1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 2. กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
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ตารางแสดงจำนวนประชากรวัยเรียน จำแนกรายอายุ ป 2562 
 

 
 1.4 ดานศาสนาและวัฒนธรรม 
  ศาสนา 
  ประชากรจังหวัดกาฬสินธุ สวนมากนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99 ของประชากร รองลงมา
นับถือศาสนาคริสตและอิสลามตามลำดับ 
 วัฒนธรรม 
 ประชากรชาวจังหวัดกาฬสินธุ ดำเนินชีวิตแบบเรียบงาย นิยมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณี  
สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ มีการสืบสานประเพณีทองถ่ินอีสาน “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” เชน งานมหกรรม 
โปงลาง แพรวา และงานกาชาด งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแหงไหม งานบุญบั้งไฟ ตะไลลานบานกุดหวา
งานสรงน้ำพระธาตุยาคู งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งานบุญคูณลาน และมหกรรมเส็งกลองก่ิง    
เหมือนชาวอีสานโดยท่ัวไป 

2. สถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และดานการศึกษา 
 ของจังหวัดกาฬสินธุ 
 2.1 ดานเศรษฐกิจ 
  2.1.1 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดกาฬสินธุ 
   เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนเมษายน 2563 บงชี้เศรษฐกิจภายในจังหวัดกาฬสินธุหดตัว
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนผลจากดานอุปทานหดตัว จากภาคบริการหดตัว ขณะท่ี        
ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ดานอุปสงคหดตัวจากการบริโภคภาคเอกชน ภาคการลงทุนของ

อายุ 
ป 2562 ช ว ง อ า ย ุ 

วัยเรียน ชาย หญิง รวม 

3 ขวบ 4,837 4,519 9,356 เตรียมความพรอม 
4 ป 4,921 4,786 9,707 
5 ป 5,424 5,065 10,489 กอนประถม 
6 ป 5,428 5,142 10,570 
7 ป 5,935 5,553 11,488  

ประถมศึกษา 
8 ป 5,693 5,443 11,136 
9 ป 5,728 5,395 11,123 

10 ป 5,666 5,408 11,074 
11 ป 5,800 5,465 11,265 
12 ป 5,935 5,742 11,677 
13 ป 5,914 5,554 11,468 

มัธยมตน 14 ป 5,904 5,706 11,610 
15 ป 6,065 5,742 11,807 
16 ป 5,879 5,586 11,465 

มัธยมปลาย/ปวช. 17 ป 5,855 5,459 11,314 
18 ป 5,891 5,495 11,386 
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เอกชน และการใชจายของรัฐขยายตัว เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ดานการเงิน เงินฝากในธนาคาร
ขยายตัว สวนสินเชื่อธนาคารชะลอตัว ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟอหดตัว จาการลดลงของ
ราคาน้ำมันและหมวดสินคาไมใชอาหาร ขณะท่ีสินคาหมวดอาหารยังคงสูงข้ึน ดานการจางงานในจังหวัด     
หดตัว เปนผลจากกำลังแรงงานในภาคการกอสราง และภาคการเกษตรลดลงจากสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโควดิ-19  
   เศรษฐกิจดานอุปทาน (การผลิต) พบวาภาพรวมหดตัว ในอัตราท่ีชะลอตัวเปนผลมาจากดัชนี
ภาคบริการ หดตัวรอยละ -6.7 เม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน จากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม
หมวดขายสงขายปลีกท่ีหดตัวรอยละ -11.2 การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากโรงแรมหดตัวรอยละ -49.7 
ขณะท่ีพ้ืนท่ีอนุญาตกอสรางรวมภายในเขตเทศบาลเมืองขยายตัวรอยละ -4.3 จากพ้ืนท่ีกอสรางเพ่ือท่ีอยู
อาศัยในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน สำหรับดัชนีผลผลิตเกษตรกรรม ขยายตัวรอยละ 5.2 เม่ือเทียบกับ             
ชวงเดือนเดียวกันของปกอนท่ีหดตัวรอยละ -4.8 เนื่องจากออยโรงงานมีผลผลิตออกสูตลาดลดลง หดตัว
ลดลงรอยละ -5.9 เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทนออยโรงงานท่ีมีราคาตกต่ำ ขณะท่ี
ปริมาณมันสำปะหลังออกสูตลาดรอยละ 2.4 เนื่องจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ิมข้ึน จากการปลูกทดแทนพ้ืนท่ี   
ปลูกออยโรงงานจากปญหาราคาตกต่ำ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวในอัตราชะลอตัวรอยละ 2.2 
เม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน ตามปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 17.3 
ขณะท่ีจำนวนโรงงานในจังหวัดขยายตัวรอยละ 0.7 ดานเงินทุนจดทะเบียนโรงงานขยายตัวรอยละ 0.3     
โดยเดือนมกราคม 2563 มีโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ ไดแก โรงสีขาว โรงงานผลิตภัณฑ
พลาสติก และโรงงานซอมและเคาะพนสีรถยนต สำหรับสินเชื่อรวมหดตัวรอยละ -0.1 เม่ือเทียบกับชวง   
เดือนเดียวกันของปกอน 
   เศรษฐกิจดานอุปสงค (การใชจาย) พบวาภาพรวมขยายตัว เปนผลมาจาก ดัชนีการบริโภค
ภาคเอกชน หดตัวรอยละ -0.9 เม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน จากการลดลงของรถยนตนั่งสวนบุคคล
จดทะเบียนใหมและจากการชะลอตัวของการนำสงภาษีมูลคาเพ่ิมหมวดขายสงขายปลีกชะลอตัวรอยละ 3.1 
สำหรับจำนวนรถจักรยานยนตปรับตัวดีข้ึนขยายตัวรอยละ 4.9 ดัชนีการใชจายภาครัฐ ขยายตัวรอยละ 103.0       
เม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน โดยเปนผลจากการเบิกจายงบรายจายลงทุน หดตัวรอยละ -11.3 
สำหรับงบรายจายประจำขยายตัวรอยละ 14.1 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ -18.3 เม่ือเทียบ
กับชวงเดือนเดียวกันของปกอน หดตัวรอยละ -3.3 จากรถยนตเพ่ือการพาณิชยหดตัวรอยละ -10.8 สำหรับ
สินเชื่อเพ่ือการลงทุนหดตัว รอยละ -0.1 สวนพ้ืนท่ีอนุญาตกอสรางรวมภายในเขตเทศบาลเมืองขยายตัว   
รอยละ 57.4 จากพ้ืนท่ีกอสรางเพ่ือท่ีอยูอาศัยในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน 
 2.2 ดานแรงงาน 
  ภาวะดานแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง เชน สถานการณทางการเมืองไมมีเสถียรภาพ จะสงผลถึงความเชื่อม่ันของนักธุรกิจ นักลงทุน
ท้ังในและตางประเทศ เกิดการชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจางงาน ในขณะท่ีการผลิตคน เพ่ือเขา
สูตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอยางตอเนื่อง มิอาจชะลอตามภาวะการณดานเศรษฐกิจ จึงสงผลตอ 
การวางงาน การทำงาน ต่ำกวาระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ตนทุนการผลิต
ฤดูกาล ทัศนคติท้ังของฝายนายจาง และผูใชแรงงานเหลานี้ ลวนเปนปจจัยท่ีนาไปสูการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะดานแรงงาน ไมวาจะเปนรูปแบบการจางงาน การเคลื่อนยายแรงงาน ฝมือแรงงาน มาตรฐาน ฯลฯ 
ดังนั้นการจะทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงตองมีการพิจารณาศึกษา     
เพ่ือกำหนดตัวชี้วัด พรอมท้ังติดตามการเปลี่ยนแปลง เพ่ือศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหา รวมถึง       
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การคาดการณอนาคต อันจะเอ้ือประโยชนตอการตัดสินใจในการกำหนดแผนงานท่ีจะตองทำใหสนองตอบตอ
ความตองการของกลุมนายจาง ผูใชแรงงาน รวมท้ังองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  
  จำนวนผูมีงานทำในจังหวัดกาฬสินธุจำแนกตามอาชีพในไตรมาส 2 ป 2563 มีจำนวนท้ังสิ้น
382,431 คน พบอาชีพของผูมีงานทำ 5 อันดับแรก ไดแก 
  (1) อาชีพผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 214,874 คน (รอยละ 56.18) 
  (2) พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด 51,345 คน (รอยละ 13.42) 
  (3) ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาท่ีเก่ียวของ 29,819 คน (รอยละ 7.79) 
  (4) อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 26,392 คน (รอยละ 6.90) 
  (5) ผูปฏิบัติการโรงงาน และเครื่องจักร 15,695 คน (รอยละ 4.10) 

  เม่ือศึกษาถึงระดับการศึกษาของผูมีงานทำพบวา ผูมีงานทำสวนใหญมีการศึกษาระดับต่ำกวา
ประถมศึกษา จำนวน 206,625 คน (รอยละ 31.64) รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จำนวน 166,304 คน
(รอยละ 25.46) มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 105,826 คน (รอยละ 16.20) มัธยมศึกษาตอนตน    
จำนวน 103,018 คน (รอยละ 15.77) อุดมศึกษา จำนวน 68,586 คน (รอยละ 10.50) ไมไดรับ
การศึกษา จำนวน 2,375 คน (รอยละ 0.36) และไมทราบจำนวน 254 คน (รอยละ 0.03) ตามลำดับ 
 

แผนภูมิ ผูมีงานทำจังหวัดกาฬสินธุ จำแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 2 ป 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
   ท่ีมา : สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ 
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 2 .3  ด า น ส ัง ค ม  
               ต า ร า ง แ ส ด ง ป ญ ห า / ค ว า ม ต อ ง ก า ร  แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร แ ก ไ ข ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  
ประเด็น ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกไข /การพัฒนา 

 1. ปญหาสังคม - เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 
เชน ปญหาเด็กติดเกม ทะเลาะวิวาท การ
แตงกายไมเหมาะสมการยุงเก่ียวกับอบายมุข
ตาง ๆ เปนตน 

- การควบคุมปจจยัเสีย่งตอการเกิด
ปญหา เชน สถานบนัเทิง รานเกม 
- การสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ใหเด็กและ
เยาวชน 
- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและการ
สรางจิตสำนึก ความมีวินัย เปนตน 

- ปญหาผูดอยโอกาส และผูสูงอายุไมไดรับ
การชวยเหลืออยางยั่งยนื 

- การบูรณาการความรวมมือและการ
สนับสนุนงบประมาณในการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส และผูสูงอาย ุ

  2. ดานสาธารณสุข - อัตราการปวยของโรคเรื้อรัง เชน 
โรคเบาหวานโรคมะเร็ง โรคความดัน ฯ 
เนื่องจากพฤติกรรมดานการบริโภคและการ
ใชชวีิตประจำวนั เชน การออกกำลังกายนอย 
ใชวัตถุดิบท่ีไมมีคุณภาพในการปรุงอาหาร 
ขาดความตระหนักในเรื่องสขุอนามัย เปนตน 
 
 

- การบูรณาการความรวมมือและ
สนับสนุนงบประมาณในการรณรงค
ปองกันอยางเปนระบบในทุกระดับ 

 

 2.4  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  ตารางแสดงปญหา/ความตองการ และแนวทางการแกไขของประชาชน 

 

ประเด็น ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกไข /การพัฒนา 
 1. ปญหาขยะ - ปญหาการจัดการขยะ ปริมาณขยะมาก - การเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ 

ไมมสี ถานท่ีท้ิงขยะและปญหาการท้ิงขยะ ลดปรมิาณขยะ การแยกขยะ การนำขยะ 
อิเล็กทรอนิกส กลับมาใชใหมและการกำจัดขยะในแตละระดับ 

- โครงการกอสรางโรงงานกำจัดขยะ เตาเผา 
ขยะบอฝงกลบขยะ 
- จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะท่ีถูกหลกัสุขาภิบาล เชน 
บอขยะแบบฝงกลบ รถขุด และรถไถฝงกลบ 
- จัดสรรงบประมาณในการบริหารจดัการขยะ 
ครัวเรือนและขยะอิเล็กทรอนกิส เชน เก็บ 
ขยะ เพ่ือคัดแยกและขนถายขยะ 

2. ทรัพยากรปาไม - การบุกรุกพ้ืนท่ีปาและท่ีสาธารณะ
 

- การบรูณาการความรวมมือของทุกภาคสวน 
และเขตอุทยานแหงชาต ิ และการสนับสนุนงบประมาณในการรณรงคการ 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสง่ิ แวดลอม 
- การจดัตั้งจุดตรวจเพ่ือปองกันการลักลอบ 
ตัดไม 
- การจดัเจาหนาท่ีดูแล ตรวจตราบรเิวณปาไม 
- รณรงค และสรางเครือขายเฝาระวังตลอดจน 
สรางความเขาใจใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี   
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 2.5 ดานการศึกษา 
  2.5.1 ขอมูลพ้ืนฐานดานการศกึษา 

ตารางแสดงจำนวนสถานศึกษา บุคลากร และผูเรียน แยกรายสังกัด 

ท่ี สังกัด 
ปการศึกษา 2562 รวม 

ผ ูเ ร ีย น  สถานศึกษา บุคลากร ผูเรียน 

1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 101,456 
1.1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กาฬสินธุ เขต 1 
174 1,440 21,815 

1.2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ เขต 2 

169 1,688 19,403 

1.3 สำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ เขต 3 

199 2,359 27,283 

1.4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 

55 2,640 32,126 

1.5 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
1) ศูนยการศึกษาพิเศษ 
2) โรงเรียนกาฬสินธุปญญานกูุล 

 

1  

 

 

77 

 

 

387 

 2 สำนักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน 53 1,046 19,809 19,809 
3   สำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 13,256 

3.1 รัฐบาล 6   9,626 
3.2 เอกชน 12  3,630 

4 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

18 459 23,920 23,920 

5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 
นวัตกรรม 

   4,220 

5.1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 1  589 3,891 

5.2 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 1  35 329 

6 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน    27,648 

 6.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 439  16,248 

 6.2 สถานศึกษา อบต. / ทต. / อบจ. 31   11,400 

7 ส านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ 10  125 819 819 

8 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 1  98 677 677 

รวมท้ังหมด 1,171 10,672 191,805 191,805 
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   ในปการศึกษา 2562 จังหวัดกาฬสินธุมีหนวยงานท่ีมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกระดับ   
ในจังหวัดกาฬสินธุ แบงเปน 8 สังกัด มีสถานศึกษาท้ังสิ้น 1,171 แหง บุคลากร 10,672 คน ผูเรียน 191,805 คน 
   จากตารางขางตน จำนวนสถานศึกษา บุคลากร และผู เรียน แยกรายสังกัด ในภาพรวม          
มีสถานศึกษาท้ังหมด 1,171 แหง บุคลากรท้ังหมด 10,672 คน และผูเรียนท้ังหมด 191,805 คน      
เม่ือพิจารณารายสังกัดพบวา สังกัดท่ีมีผูเรียนมากท่ีสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(101,456 คน) รองลงมาคือ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (27,648 คน) สำนักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (23,920 คน) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(19,809 คน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(13,256 คน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (4,220 คน) สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ(819 คน) ตามลำดับ สังกัดท่ีมีผูเรียน     
นอยท่ีสุดคือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม (677 คน)  
 

ตารางแสดงจำนวนผูเรียนแยกระดับการศึกษา 
 
 

ท่ี ระดับการศึกษา รายละเอียด ผูเรยีน รอยละ 

1 กอนประถมศึกษา เต ร ีย ม ค ว า ม พ ร อ ม ร ะ ย ะ
แ ร ก เ ร ิ่ม  (ศึกษาพิเศษ) 

387 37,549 19.58 

เตรียมอนุบาล 16,529 
อนุบาล 1 - 3 20,633 

2 ประถมศึกษา ประถมศึกษา 64,172 64,172 33.46 
3 มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนตน 40,714 40,714 21.23 
4 ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า ต อ น ป ล า ย  

หรือเทียบเทา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 31,346 40,343 21.03 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 8,997 

5 ป ร ะ ก า ศ น ยี บ ัต ร ว ิช า ช ีพ  
ชั้นสูง 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 4,806 4,806 2.51 

6 อุดมศึกษา อุดมศึกษา 4,221 4,221 2.20 

รวมท้ังหมด 191,805 191,805 100.00 

 
   จากตารางขางตน จำนวนผูเรียนแยกระดับการศึกษา มีผูเรียน 191,805 คน เม่ือพิจารณา
แยกระดับการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาท่ีมีผูเรียนมากท่ีสุดคือ ระดับประถมศึกษามีผูเรียน 64,172 คน
(รอยละ 33.46) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีผูเรียน 40,714 คน (รอยละ 21.23) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา มีผูเรียน 40,343 คน (รอยละ 21.03) ระดับกอนประถมศึกษา         
มีผู เรียน 37,549 คน (รอยละ 19.58) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีผู เรียน 4,806 คน          
(รอยละ 2.51) ตามลำดับ ระดับการศึกษาท่ีมีผูเรียนนอยท่ีสุดคือ ระดับอุดมศึกษา มีผูเรียน 4,221 คน 
(รอยละ 2.20) 
 
 



   ตารางแสดงจำนวนผูเรียนแยกระดับการศึกษา แยกรายสังกัด 
 

ท่ี สังกัด (ระดับจงัหวัด) 
จำนวน 

สถานศึกษา 
จำนวนนกัเรียน / นักศึกษา 

กอนประถม ประถม ม.ตน ม.ปลาย ปวช. ปวส. อุดมศึกษา รวม 

1 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 1 174 3,869 16,176 1,770     21,815 

2 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ เขต 2 169 3,666 13,041 2,696     19,403 

3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ เขต 3 199 4,682 19,624 2,977     27,283 

4 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   55   18,345 13,781    32,126 

5 สำนักบรหิารงานการศกึษาพิเศษ  
    1 

 
387 

 

124 

 

158 

 

158 

    
387 1)  ศูนยการศึกษาพิเศษ 

2)  โรงเรยีนกาฬสินธุปัญญานุกูล     1 2 442 

6 สำนักงานคณะกรรมการสงเสรมิการศึกษาเอกชน 53 6,517 11,750 1,361 181    19,809 

7 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
6 

     
6,003 

 
3,522  

 
101 

 
9,626 1)  รัฐบาล 

2)  เอกชน 12 2,825 805 3,630 

8 สำนักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบฯ 18  614 9,361 13,945    23,920 

9 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม  
1 

      
390 

 
 3,501 

 
3,891 1)  มหาวิทยาลัยกาฬสนิ ธุ 

2)  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยกาฬสินธุ 1   329 329 
10 กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  

439 
 

16,248 
 

2,843 

 

3,510 

 

2,869 

    
16,248 1)  ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

2)  สถานศึกษา อบต. / ทต. / อบจ.   31 2,178 11,400 

11 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   10   536 283    819 

12 สถาบนั บัณฑิตพัฒนศลิป (วิทยาลยันาฏศลิปกาฬสินธุ) 1    129 16

 

89  290 677 

รวมท้ังหมด 1,171 37,549 64,172 40,714 31,346 8,99

 

4,80

 

4,221 191,805 
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   ตารางแสดงผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปการศึกษา 2561 – 2562 (ระดับประถมศึกษา) 
 

ครั้งท่ี 
คะแนนเฉล่ีย 
ทุกรายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระการประกอบอาชีพ 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระการพัฒนาสังคม 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระความรูพ้ืนฐาน 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระการดำเนนิชีวิต 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระทักษะการเรียนรู 

ครั้งท่ี 1/2561 42.958 41.98 41.95 39.91 52.49 38.46 

ครั้งท่ี 2/2561 50.422 45.18 49.44 46.67 63.64 47.18 

ครั้งท่ี 1/2562 38.488 32.01 38.8 35.53 43.96 42.14 

ครั้งท่ี 2/2562  45.55 41.70 45.09 42.92 58.68 39.37 
    

    ตารางแสดงผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปการศึกษา 2561 – 2562 (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 

ครั้งท่ี 
คะแนนเฉล่ีย 
ทุกรายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระการประกอบอาชีพ 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระการพัฒนาสังคม 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระความรูพ้ืนฐาน 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระการดำเนนิชีวิต 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระทักษะการเรียนรู 

ครั้งท่ี 1/2561 36.528 40.82 34.59 31.98 40.93 34.32 

ครั้งท่ี 2/2561 36.298 37.11 35.52 30.11 38.91 39.84 

ครั้งท่ี 1/2562 24.718 34.18 30.83 32.79 39.85 35.94 

ครั้งท่ี 2/2562 35.50 37.19 42.29 18.88 5.41 38.55 
     

    ตารางแสดงผลการทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ปการศึกษา 2561 – 2562 (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน) 

ครั้งท่ี 
คะแนนเฉล่ีย 
ทุกรายวิชา 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระการประกอบอาชีพ 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระการพัฒนาสังคม 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระความรูพ้ืนฐาน 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระการดำเนนิชีวิต 

คะแนนเฉล่ีย 
สาระทักษะการเรียนรู 

ครั้งท่ี 1/2561 30.344 35.49 26.63 23.81 33.81 31.98 

ครั้งท่ี 2/2561 31.54 32.87 26.95 25.38 34.08 38.42 

ครั้งท่ี 1/2562 29.91 31.78 30.52 26.17 28.40 32.68 

ครั้งท่ี 2/2562 
 

30.725 47.27 30.59 40.59 37.18 28.98 
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 2.5.2 สถานการณและแนวโนมการจัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ ป 2562-2565 
  1. สภาพการจัดการศึกษา 
   1.1 ประชากรกลุมอายุ 3-5 ป มีโอกาสเขารับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในระดับ   
กอนประถมศึกษาทุกคนและการจัดการศึกษาในระดับนี้ ยังขาดวัสดุอุปกรณในการเตรียมความพรอม 
ตลอดจนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการใหความรูเพ่ือการเตรียมครูเพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับนี้ 
   1.2 ประชากรกลุมอายุ 6-11 ป (ป.1-ป.6) โดยประชากรในกลุมนี้ บางสวนยังไมไดเขารับ
การศึกษาภาคบังคับซ่ึงเปนกลุมผูดอยโอกาสและเด็กอพยพตามผูปกครองไปประกอบอาชีพตางจังหวัด
นอกจากนี้ ยังมีเด็กท่ีมีอยูในเขตติดตอกับจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีเดินทางไปเรียนท่ีตางจังหวัด 
   1.3 ประชากรกลุมอายุ 12-14 ป (ม.1-ม.3) เนื่องจากมีประชากรในกลุมอายุนี้ ใหความสนใจ
ศึกษาในดานการศึกษาระบบในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนตน 
   1.4 ประชากรกลุมอายุ 15-17 ป (ม.4-ม.6 หรือ ปวช.) ยังมีประชากรท่ียังไมไดรับการบริการ
การศึกษาระดับ ม.ปลาย ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เนื่องจากผูปกครองนักเรียนมีฐานะยากจนไมสามารถสง
บุตรหลานเรียนตอไป ทำใหตองออกไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงานแตก็มีบางสวนไดเขารวมโครงการ     
เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาและอีกสวนหนึ่งผูปกครองมีฐานะดีสามารถสงบุตรหลานเขาเรียนตอในสถานศึกษา       
ท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัดอ่ืน 
   1.5 ประชากรกลุมอายะ 18-21 ป (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องจากนักเรียนท่ีจบระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายแลว ผูปกครองจะใหบุตรหลานสมัครสอบเขารับราชการหรือสมัครเปนลูกจาง ท้ังภาครัฐและเอกชน
หรือไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดเลี้ยงครอบครัวและจะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเม่ือมีงานทำ 
  2. สภาพปญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ 
   2.1 จังหวัดกาฬสินธุมีสถานศึกษาท่ีเปดสอนถึงระดับอุดมศึกษา 2 แหง และรับนักศึกษาได
จำนวนนอยมาก ทำใหผูปกครองตองเสียคาใชจายสงบุตรหลานไปเรียนท่ีหางไกลไมสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจในปจจุบนั 
   2.2 นักศึกษาท่ีจบแลว ยังขาดทักษะดานวิชาชีพ ซ่ึงยังไมไดมาตรฐาน ไมเปนท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงาน สถานศึกษาไมสามารถรับเด็กเขาเรียนไดครบทุกคน 
   2.3 นักเรียนสวนมากเรียนสายพณิชยการและอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองแรงงาน 
   2.4 นักศึกษาขาดแหลงเงินทุน ในการประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 
   2.5 สถานประกอบการนอยไมสามารถรองรับนักศึกษาเขาฝกงานได 
   2.6 นักเรียนท่ีเขาเรียนมีพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน
เนื่องจากวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือท่ีไมทันสมัยในการเรียน 
  จุดเดนในดานการศึกษา 
   จังหวัดกาฬสินธุมีสถาบันทางการศึกษาครบทุกสังกัดทุกประเภท ท้ังในระบบโรงเรียนและ     
นอกระบบโรงเรียน สามารถจัดบริการการศึกษาใหแกนักเรียนไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและมีวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ เปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา (ตอนตน-ตอนปลาย) วิชาชีพเฉพาะทาง     
ถึงระดับอุดมศึกษาดานนาฏศิลป-ดนตรี มีผูเรียนมาจากหลายจังหวัดตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับ
ปริญญาตรี 
  จุดดอยในดานการศึกษา 
   จังหวัดกาฬสินธุแมจะมีสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 แหง แตยังไมสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึงเทาท่ีควร 
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3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการศึกษาของจังหวัดกาฬสินธุ (SWOT Analysis) 
  ประเด็นผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ภายนอก เพ่ือกำหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค ทำใหทราบถึงศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดโดยผลจากการวิเคราะห SWOT Analysis 
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) 
  ตาราง แสดงปจจัยภายนอก 
 

โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - ) 
1. ป จ จ ัย ด า น ส งั ค ม  ว ัฒ น ธ ร ร ม ( Social–cultural factors: S) 1. ป จ จ ัย ด า น ส งั ค ม  ว ัฒ น ธ ร ร ม ( Social–cultural factors: S) 
1. ประชาชนมีทัศนคติท่ีดี ใหการยอมรบัและศรัทธาตอ 1. มีแหลงบริการท่ียัว่ยุดานอบายมุขอยูใกลเคยีงบริเวณ 
สถานศกึษาทุกระดับท่ีมอียูในจังหวัดกาฬสินธุ โรงเรียน เชน รานเกม รานคาราโอเกะ สงผลเอ้ือใหเด็กและ 
2. ประชาชน รวมท้ังหนวยงานท้ังภาครฐัและเอกชน ใหความ เยาวชนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ตดิเกม ทะเลาะวิวาท แตง 
รวมมือและสนับสนุนการจดัการศึกษาของสถานศกึษาทุกระดับ กายไมเหมาะสม ยุงเก่ียวกับอบายมุข 
ท่ีมีอยูในจงัหวัดกาฬสินธุ 2. โครงสรางประชากร ดานการคุมกำเนิด สงผลใหประชากร 
3. ชุมชนและหนวยงานในทองถ่ินรวมกันอนุรักษประเพณ ี วัยเรียนลดลง 
วัฒนธรรมและภมปิญญาทองถ่ิน สงผลใหนักเรยีนมแีหลง 3. สถาบันครอบครัวมีปญหาการหยารางมากข้ึน 
การศึกษา มีแบบอยางท่ีดี  มคีวามรกัในประเพณ ีวัฒนธรรม 4. ผูปกครองขาดทักษะการเล้ียงด ูและการสงเสริมการพัฒนา 
ในทองถ่ิน บุตรหลาน สงผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนักเรียน 
4. โรงเรยีนหรอืสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสนิธุตังอยูในเขต 5. จำนวนแมวัยใสเพ่ิมมากข้ึน 
ชุมชนและมกีารคมนาคมท่ีสะดวก 6. ปญหาความรนุแรงทางเพศกับผูเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
5. จังหวัดกาฬสินธุมีสถานท่ีสำคญัทางภูมิปญญาทองถ่ินและ 
มีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายเอ้ือตอการเรียนรู 
6. ผูปกครองท่ีมศีักยภาพนิยมสงลูกหลานเขาเรยี นในโรงเรียน 
หรือสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสยี งในตัวจังหวัด และใหความ 
ไววางใจ เช่ือมั่นในครูสอน 
2. ป จ จ ัย ด า น เ ท ค โ น โ ล ย ี (Technological factors: T) 2. ป จ จ ัย ด า น เ ท ค โ น โ ล ย ี (Technological factors: T) 
1. ความกาวหนาทางเทคโนโลย ีสงผลใหโรงเรยีนมกีาร 1. ขาดแหลงสบืคนขอมูล แหลงเรยีนรู นวัตกรรมและ 
ปรับปรุงหลักสตูรใหสอดคลองกับความตองการของผูเรยีน เทคโนโลยีหลากหลาย ท้ังสถาบันการศึกษาและองคกรเอกชน 
2. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอรอินเตอรเน็ต ท่ีอยูใกลโรงเรยีน 
และโทรศัพทเคลื่อนท่ี) สงผลทำใหนักเรียนเกิดความรอบรูและ 2. ชุมชนขาดการควบคุมการใหบริการดานเทคโนโลยี เชน 
สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง รานอินเตอรเน็ต รานเกม โทรศัพทเคลื่อนท่ีทำใหนักเรยีน 
3. สินคาดานเทคโนโลยีประเภทคอมพิวเตอร โทรศัพทเคลื่อนท่ี บางสวนไปใชในทางท่ีผิด 
มีราคาถูกลง เอ้ือตอการจดัหาไดงายข้ึน 
4. หนวยงานภายนอกเห็นความสำคญัและความจำเปนใน 
การใชเทคโนโลยจีึงใหการสงเสริมสนับสนุน สงผลทำใหมีสื่อ 
การเรียนการสอนคอมพิวเตอรในการจดัการเรียนการสอนผาน 
ระบบออนไลน 

3. ปจจัยดานเศรษฐกิจ  (Economic factors: E) 3. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factors: E) 
1. ผูปกครองและชุมชนสวนหน่ึงมีรายไดเพ่ิมข้ึน นักเรียน 1. ปญหาทางดานภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยสงผลใหผูปกครอง 
มีรายไดระหวางเรยีน เศรษฐกิจชม ชนเอ้ือประโยชนในการ บางสวนขาดความคลองตัวดานคาใชจายของบุตรหลาน และ 
พัฒนาการศึกษาของโรงเรยีน ขาดความพรอมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรยีน 
2. โรงเรยีนไดรบัการสนับสนุนจากชุมชน ผูปกครอง กรรมการ 2. คาครองชีพสูงรายไดต่ำ ขาดการสงเสริมอาชีพเสริมใน 
สถานศกึษา องคกรเอกชน รวมกับทางโรงเรยีนไดรับการ ชุมชน ผูปกครองมภีาระหน้ีสิน สงผลกระทบตอการใหการ 
บริจาคทุนทรัพยและวัสดุอุปกรณสสนับสนันการศึกษาสงผลให สนับสนุนดานการศึกษา 
นักเรียนมีโอกาสทางการศกึษาทมประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 3. ผูปกครองสวนหน่ึงมีฐานะยากจน 

4. ประชาชนขาดการวางแผนการใชจายเงินทีด ี
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โอกาส ( + ) อุปสรรค ( - ) 
4 . ป จ จ ัย ด า น ก า ร ก า ร เ ม อื ง  ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ น โ ย บ า ย  
(Political and legal factors: P ) 

4 . ป จ จ ัย ด า น ก า ร ก า ร เ ม อื ง  ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ น โ ย บ า ย  
(Political and legal factors: P) 

1. พระราชบัญญตัิการศึกษา ใหทุกคนมีโอกาสศึกษาตาม 1. การลดอัตรากำลังเปนอุปสรรคในการจดัการศึกษา 
ศักยภาพของแตละบุคคล 2. นโยบายของรัฐบาลท่ีเปลีย่นแปลงบอย ทำใหการ 
2. นโยบายใหโรงเรยีนจัดการเรียนการสอนตามความตองการ ดำเนินงานตองปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความตอเนื่อง 
ของทองถ่ิน 3. นโยบายการจด สรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยงัไม 
3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เห็นความสำคัญและสนบัสนุน เพียงพอกับการบริหารจดัการภายในโรงเรียน/สถานศึกษา/ 
งบประมาณในการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง สถาบนัการศึกษา 
4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ

 
4. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของตนสังกัดเปน 

5. ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผูนำชุมชนมีความรู อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 
ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายดานการศึกษา สงผลใหโรงเรยีน 5. ผูปกครองบางสวนไมเขาใจนโยบายปฏริูปการศึกษา 
ไดรับการสนับสนุนมากข้ึน ขาดความรเรื่องกฎหมาย และ พระราชบัญญตัิการศึกษา 

สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
6. การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการศึกษาไมสอดคลอง 
กับความตองการของโรงเรียน 

 

  ตาราง แสดงปจจยัภายใน 
 

จุดแขง็ ( + ) จุดออน ( - ) 
1. ด า น โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ น โ ย บ า ย อ ง ค ก ร  ( Structure: S1) 1. ด า น โ ค ร ง ส ร า ง แ ล ะ น โ ย บ า ย อ ง ค ก ร  ( Structure: S1) 
1. สถานศึกษามรีะบบดแูลชวยเหลือนักเรียนที่เขมแข็ง และม ี 1. การจัดหลักสูตรในทองถ่ินยงัไมครบถวนตามลักษณะของ 
การบริหารจดัการโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีการกำหนดนโยบาย กลุมสาระการเรียนรู 
ที่ชัดเจน 2. ไมมีการนำหลกัสตูรทองถ่ินมาบูรณาการกิจการเรียนรูให 
2. สถานศึกษามนีโยบายสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู หลากหลาย 
ความสามารถของผูเรียนตามศักยภาพครอบคลมุ ทุกดาน 3. ครูยังขาดทักษะการนำหลักสูตรไปใช 
3. สถานศึกษาใชเทคโนโลยีดิจทิัล สื่อออนไลน และโครงขาย 4. ยังขาดความรูความเขาใจหลกัสูตร 
สังคมออนไลน เพื่อการจดัการเรียนรูและการกระจายขาวสาร 5. บุคลากรรับผดิชอบงานพิเศษมากเกินไปสงผลใหไมสามารถ 
4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมชวยเหลือนักเรียนที่ติด 0, ร, มส ปฏิบัติหนาที่การเรียนการสอนไดเต็มตามศักยภาพ 
ไดเพยีงพอตอระดบัคุณภาพที่ตองการพฒันา 3. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมสีวนรวมในการ 
5. สถานศึกษากำหนดนโยบายโดยมีสวนรวมของบุคลากรทุก กำหนดนโยบายของโรงเรียนนอย จึงสงผลทำใหการ 
ฝาย มกีารสื่อสารภายในองคกรทีมีความถูกตองชัดเจน ดำเนินงานไมบรรลุผุ ล 
สงผลใหไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายเปนอยางด ี
6. บุคลากรมคีวามรู ความชำนาญ และมีประสบการณในการ 
ทำงานที่หลากหลายเป็นผลดตีอการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

2. ดานการบริการและคุณลักษณะผูเรียน  
(Service / Products: S2) 

2. ดานการบริการและคุณลักษณะผูเรียน  
(Service / Products: S2) 

1. สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและ 1. โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ สำหรับจัดการศึกษาและการ 
ใหบริการแหลงเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางหลากหลาย บริการดานสาธารณูปโภคไมเพียงพอ 
2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทำใหสามารถ 2. ผูเรียนบางสวนไมตระหนกัถึงความสำคัญของการศึกษา 
ยกระดบัการบริการและนักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน สงผลใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนในบางวชิาและคะแนน 
ระดับสูง เรียนจบตามหลกั สตู ร สอบเขาเรียนตอในระดับ ทีสู่งข้ึน O-NET ของนักเรียนยังไมเปนทีน่าพอใจ 
3. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำสาระเพิ่มเติม หลักสูตร 3. ผูเรียนบางสวนไมตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา 
ทองถ่ินอยางหลากหลายตามความตองการของนักเรียนสามารถ สงผลใหนักเรียนมีผลสม ฤทธ์ิทางการเรียนต่ำและจำนวนผูจบ 
นำความรูไปใชในชีวติประจำวัน การศึกษาของโรงเรีย นไมครบ 100% 
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จดุแขง็ ( + ) จุดออน ( - ) 
4. สถานศึกษาจัดการบริการการศึกษาอยางทั่วถึง ทัง้ดาน  
ความรูและเทคโนโลยีและสถานทบริการสำหรับนกัเรียน ชุมชน 
และหนวยงานอ่ืน ๆ 
5. มีการจดัการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเสริมทางดาน 
ความรู คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพพลานามัย หลกัประชาธปิไตย 
ความคิดสรางสรรค และสงเสริมจิตสาธารณะในโรงเรียน 
3. ดานบุคลากร (Man: M1) 3. ดานบุคลากร (Man: M1) 
1. ครูและบุคลากรมคีวามรู ความสามารถ ประสบการณในการ 1. ครูและบุคลากรไมเพียงพอในบางสาขาวิชา 
ปฏิบัตงิานดานการเรียน การสอน และงานพิเศษ สงผลใหการ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางสวนขาดทักษะการใช 
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร 
2. ครูและบุคลากรพฒันาตนเองอยางตอเนื่องสมำ่เสมอ สงผล 3. ครูมีภ าระงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอนมาก 
ใหการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการกระจายงานไมเทา 
3. ครูและบุคลากรไดรับการเสริมแรง มีขวัญและกำลงัใจในการ เทียมกัน 
ปฏิบัตงิาน 
4. ครูและบคุลากรมีวัฒนธรรมองคกร รักและมสี วนรวมในการ 
ทำงานสงผลใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ 
5. ครูครบตามเกณฑ ก.ค.ศ. 
6. ครูมีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
7. ครูนำเทคโนโลยี แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ินมา 
จัดการเรียนการสอน 
8. ครูและบุคลากรมีความรักและศรัทธาในวชิาชพีครู ปฏิบตั ิ
หนาที่โดยไมตองอาศัยคำสัง่ 
9. ครูและบุคลากรทุกคนมีความตระหนกัรูคุณคาขององคกร 
เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 
10. ผูบริหารและครูสวนใหญไดรับการยอมรบจากผูปกครอง 
และชมุชนในการจดัการศึกษา 

4. ดานการเงิน (Money: M2) 4. ดานการเงิน (Money: M2) 
1. สถานศึกษามีการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณโดยทุก  
ฝายมสี วนรวมทำใหใชจายตรงตามความตองการ 
2. สถานศึกษาไดรับงบประมาณสนบัสนนุจากภาครัฐ 
หนวยงานอ่ืน และชุมชนในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง 
3. การใชจายเงนิงบประมาณเปนไปตามแผนงาน/โครงการ 
อยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 

5. ดานวัสดุ อุปกรณ (Materials: M3) 5. ดานวัสดุอุปกรณ (Materials: M3) 
1. สถานศึกษาจัดซื้ออุปกรณในการจัดการเรียนการสอนอยางคุมคา 1. วัสดุครุภัณฑขาดคุณภาพ มสีภาพเกา ชำรุด ไมเพียงพอตอ 
2. สถานศึกษามีอาคารสถานที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวน จำนวนนักเรียน 
นักเรียนมีการพฒันาปรับปรุงอาคารสถานที่อยางสมำ่เสมอม ี 2. หองสมุดมสีื่อ เทคโนโลย ีและหนงัสือไมหลากหลาย 
ความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใหบริการ ไมเพยีงพอตอการศึกษาและสบืคน 
แกชุมชนและองคกรภายนอก 
3. สถานศึกษาไดรับการสนบัสนุนจากหนวยงานภายนอกใน 
ดานการจัดหาส่ือ นวัตกรรม และวัสดุอุปกรณที่ทันสมยั  ที่ใชใน 
การเรียนการสอนซึง่สงผลตอการจัดการศึกษาอยางม ี
ประสทิธภิาพมากข้ึน 
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จดุแขง็ ( + ) จดุออน ( - ) 
4. หองพิเศษตาง ๆ ไมเพยีงพอ หอประชุมไมเหมาะสมกับ  
จำนวนนักเรียนที่จะใชในการจัดกิจกรรมนักเรียนโสตทัศนปูกรณ 
ไมเพยีงพอ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง สงผล 
ท าใหการซอมแซมอุปกรณลาชาไมทนัตอการใชงาน 
6. ด า น ก า ร จ ัด ก า ร  (M anagem ent: M 4) 6. ด า น ก า ร จ ัด ก า ร  (M anagem ent: M 4) 
1. ผูบริหารมกีารนิเทศ ตดิตามผลการดำเนนิงานของครู และ 1. ขาดการใชฐานขอมูลสารสนเทศรวมกัน 
บุคลากรอยางตอเนื่อง และเปนระบบ 
2. สถานศึกษามีการประชาสมัพันธขาวสารของโรงเรียนผาน 
ชองทางตาง ๆ อยางหลากหลาย 
3. สถานศึกษามกีารวางแผนการบริหารงานอยางเปนระบบโดย 
ใชหลักการมีสวนรวม และมอบหมายงานตามความถนดัสงผล 
ใหการปฏิบัตงิานมปีระสิทธิภาพปฏิบัตงิานมปีระสทิธิภาพ 
4. ผูบริหารมคีวามรู ความสามารถ มีภาวะผูนำ มีวิสยัทศันกาว 
ไกล มีคุณธรรมจริยธรรมและเปนแบบอยางที่ด ี
5. สถานศึกษาเปดโอกาสใหชมุชน และผูปกครองเขามามีสวน 
รวมในการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
6. มีการบริหารจัดการโดยใชหลักความเปนกัลยาณมิตรในการ 
ปฏิบัตงิาน 
7. ครูและบคุลากรทุกคน มีการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
8. สถานศึกษามกีารสรางเครือขายกับหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐ 
และเอกชนในการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
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สวนท่ี 2 
บริบทท่ีเก่ียวของกับสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ ไดจัดทำภายใตกรอบแนวคิดตามแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา แผนการศึกษา
แหงชาติ นโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนน แผน รายงาน ผลการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห SWOT      
ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และบริบทตาง  ๆ       
มาเชื่อมโยงกับอำนาจหนาท่ีของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือกำหนดเปนกรอบแนวทางในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใหสอดคลองกับจุดเนนเชิงนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธกิาร ดังนี้ 
  1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 2) ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)    
 3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 -2580) 
 4) แผนการปฏิรูปประเทศ  
 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)   
 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
 8) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
     เปาหมายท่ี 4 เปาหมายดานการศึกษา 
   9) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579)  
   10) นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2564 (รวมแผนฟนฟู และ นโยบายยกกำลังสอง) 
   11) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   12) แนวคิดนโยบายดานการศึกษา ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการ 
      กระทรวงศึกษาธิการ 
   13) ภารกิจเรงดวน 12 ขอ (ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.) และสวนอ่ืน ๆ       
      ท่ีเก่ียวของ 
   14) อำนาจและหนาท่ีของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  
  

 1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศไดกำหนดหมวดสำคัญ ๆ          
ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเขารับบริการการศึกษา
ของประชาชน  
 หมวดหนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาท่ีเขารับการศึกษาอบรม       
ในการศึกษาภาคบังคับ  
  หมวดหนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา   
สิบสองปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตอง 
ดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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และภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการดำเนินการดวย รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษา
ตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวาง
รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดำเนินการ 
กำกับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้          
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ 
และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย การศึกษา       
ท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาต ิมีความสามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน 
และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการ
ดูแล และพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการ     
ในระบบตาง ๆ และไดรับการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพย
ไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือ 
ผูขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ัง
การใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ
ซ่ึงกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกำหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกำหนดใหมีการ     
ใชจายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษา     
ใหเกิดผลดังตอไปนี ้ 
 (1) เริ่มดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัยโดยไมเก็บ
คาใชจาย  
 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย    
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ใหแลว
เสร็จภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
   (3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย     
ใหไดผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล    
ของผูประกอบวิชาชีพครู    
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตาม          
ความถนัด และปรับปรุงโครงสรางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกัน    
ท้ังในระดับชาติ และระดับพ้ืนท่ีดังกลาว  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษาใหมี
คณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำขอเสนอแนะ
และรางกฎหมายท่ีเก่ียวของในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ  

 2) ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 
65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก        
ธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลัง
ผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย 
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 วิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ดาน  และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญท้ัง 6 ดาน ดังนี ้
  1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง   
  2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
  3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  
 1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนษุยของประเทศ 
 4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ 
         ทรัพยากรธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

 3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผน
แมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย 
โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี        
เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ .ศ .2561-2580 ) ณ วันท่ี 18 เมษายน         
พ.ศ. 2562 ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 16 แผนยอย       
แตไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 11 ประเด็น 18 แผนยอย ดังนี ้
  (1) ประเด็นความ ม่ันคง ใน  2  แผนยอย ได แก  3 .1  การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 3.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
  (6) ประเด็นพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนาเมือง    
นาอยูอัจฉริยะ 
  (10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี 
  (11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.2       
การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 3.4 การพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 
  (12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
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  (17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การคุมครอง
ทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
  (18) ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.5 การยกระดับกระบวน
ทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
  (20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนา 
บริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 3.5 การสราง
และพัฒนาบคุลากรภาครัฐ  
  (21) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การพัฒนา
กฎหมาย 
  (23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.4 การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน 

 4) แผนการปฏิรูปประเทศ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐจัด
ใหมียุทธศาสตรชาติ เพ่ือเปนเปาหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และ
มาตรา 259 กำหนดใหทำการปฏิรูปประเทศเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศท่ีมีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชน       
ในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมท้ังมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง     
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยจะตองดำเนินการปฏิรูปอยางตอเนื่อง
ในชวงหาปขางหนา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไวในแผนการปฏิรูปแตละดาน รวม 13 ดาน              
ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวม 8 ดาน  
  (281) แผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง2 8 ในเปาหมายท่ี1 ใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจ    ท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขฯ 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (2) 2 8แผนการปฏิรูปประเทศ 28ดาน 28การบริหารราชการแผนดิน ใน 5 2 8ประเด็นปฏิรูป 
ไดแก ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล 
ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 โครงสรางภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ประเด็นปฏิรูปท่ี 4 
กำลังคนภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 
ระบบบริหารงานบุคคลท่ีสามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดีคนเกงไวในภาครัฐ ประเด็นปฏิรูปท่ี 6         
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ คลองตัว โปรงใส และมีกลไกปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 
  (3) 28แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย ใน28เปาหมายท่ี 1 ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 มีกลไก    
ใหการออกกฎหมายเปนกฎหมายท่ีดีและเทาท่ีจำเปน รวมท้ังมีกลไกในการทบทวนกฎหมายท่ีมีผลบังคับ
แลว เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  (6) แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในเปาหมายท่ี 1 
ระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกำเนิดมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
สำหรับประชาชน ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษท่ีแหลงกำเนิดใหมีประสิทธิภาพ  
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  (8) แผนการปฏิรูปประเทศดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเปาหมาย     
ท่ี 2 สื่อเปนโรงเรียนของสังคม ในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝง
ทัศนคติท่ีดี ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 การปฏิรูปการรูเทาทันสื่อของประชาชน 
  (9) แผนการปฏิรูปประเทศดานสังคม ในเปาหมาย คนไทยมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปสูการมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรูและการ
สงเสริมกิจกรรมทางสังคม 
  (11) แผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ       
มิชอบในเปาหมาย ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 2579 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 ดานการปองกันและเฝาระวัง และ
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 ดานการปองปราม 
  (12) แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ใน 7 เรื่อง รวม 22 ประเด็น  
   เรื่องท่ี 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ ประเด็นท่ี      
1.1)  การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แกไข และปรับปรุงกฎหมาย             
ท่ีเก่ียวของ ประเด็นท่ี 1.2) การสรางความรวมมือระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน       
เพ่ือการจัดการศึกษา ประเด็นท่ี 1.3) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษา
เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
   เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประเด็นท่ี 2.1) การพัฒนา
ระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพ่ือใหเด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญาให สมกับวัย ประเด็นท่ี 2.2) การสื่อสารสังคมเพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนา            
เด็กปฐมวัย 
   เรื่องท่ี 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นท่ี 3.1) การดำเนินการ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นท่ี 3.3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีหางไกล 
หรือในสถานศึกษาท่ีตองมีการยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน 
   เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผูประกอบ
วิชาชีพครูอาจารย ประเด็นท่ี 4.1) การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือใหไดครูท่ีมีคุณภาพตรงกับ    
ความตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนครู ประเด็นท่ี 4.2) การพัฒนาวิชาชีพครู 
ประเด็นท่ี 4.3) เสนทางวิชาชีพครู เพ่ือใหครูมีความกาวหนาไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
ประเด็นท่ี 4.4) การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
ประเด็นท่ี 4.5) องคกรวิชาชีพครู และปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
   เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลง         
ในศตวรรษท่ี 21 ประเด็นท่ี 5.1) การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประเด็นท่ี 5.2) การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสราง
คุณธรรมและจริยธรรม ประเด็นท่ี 5.3) การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือก  
เขาศึกษาตอ ประเด็นท่ี 5.4) การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
   เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสรางของหนวยงานในระบบการศึกษา ประเด็นท่ี 6.1) 
สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาประเด็นท่ี 6.3) การปรับปรุงโครงสรางของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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   เรื่องท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
(Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นท่ี 7.1) การปฏิรูปการเรียนรูดวย
ดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ประเด็นท่ี 7.2) ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
(Big Data for Education)ประเด็นท่ี 7.3) การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในดาน
ความฉลาดรูดิจิ ทัล (digital literacy) ความฉลาดรูสารสนเทศ (information literacy) ความฉลาดรูสื่อ      
(media literacy) เพ่ือการรูวิธีการเรียนรู (learning how to learn) ในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนการ
มีพฤติกรรมท่ีสะทอนการรูกติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใชสื่อและการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต 

 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)       
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป ซ่ึงเปน
การแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพรอมและวางรากฐาน
ในการยกระดับประเทศไทย ใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ  
(พ.ศ.2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจยัสนับสนุน ซ่ึงภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายรวม 9 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ยุทธศาสตรท่ี 2) การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตรท่ี 3) การสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันค่ังและยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติ    
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตรท่ี 7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตรท่ี 9) การพัฒนา   
ภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)               
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเปนแผนหลักของชาติ   
ท่ีเปนกรอบทิศทางการดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไวซ่ึงความ
ม่ันคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซ่ึงภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวน
เก่ียวของ รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแก นโยบายท่ี 1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดรับดวย แผนท่ี 3) แผนการ
เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข นโยบายท่ี 2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ สอดรับดวย 
แผนท่ี 6) แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง นโยบายท่ี 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต สอดรับดวย แผนท่ี 7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต นโยบายท่ี 5) สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และ
นโยบายท่ี 8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน สอดรับดวย แผนท่ี 10) แผนการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายท่ี 9) เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย 
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แผนท่ี 11) แผนการเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายท่ี 10) เสริมสรางความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวย แผนท่ี 15) แผนการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 

 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี) นายกรัฐมนตรี    
ไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 
นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเรงดวน ซ่ึงภารกิจภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี          
สวนเก่ียวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้  
  นโยบายหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย นโยบายหลักท่ี 2       
การสรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักท่ี 3 การทำนุ
บำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดี ท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู 
ความซ่ือสัตย การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทำประโยชนใหประเทศ และการ
เปนพลเมืองดี) นโยบายหลักท่ี 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของ
อาเซียน) นโยบายหลักท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 
5.4 พัฒนาภาคการทองเท่ียว) นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
(6.1 สงเสริมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะนาอยูท่ัวประเทศ) นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคน
ไทยทุกชวงวัย (8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 8.5 วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 8.7 จัดทำ
ระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม (9.4 สรางหลักประกัน   ทางสังคม) นโยบายหลักท่ี 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ นโยบายหลักท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม  
  นโยบายเรงดวนท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต นโยบายเรงดวน
ท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 นโยบายเรงดวนท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ          
ในวงราชการ นโยบายเรงดวนท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต 
นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชน 

 8) เปาหมายการพัฒนาท่ี ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาส       
ในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประเทศไทยไดรวมรับรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ในการประชุ มสุ ดยอดสหประชาชาติ ส มั ยสามั ญ                
(UN General Assembly) ครั้งท่ี 70 ณ กรุงนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 
ซ่ึงประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goals) 169 เปาประสงค (Targets) มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแตป      
พ.ศ. 2558-2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทยไดมีการดำเนินการกำหนดและจัดทำ
กรอบแนวทางตามกลไกติดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือใหเกิดกลไกการติดตามผลการดำเนินงาน
ท่ีเปนรูปธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธาน 
และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
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     เปาหมายท่ี 4 เปนเปาหมายดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบหลัก    
เพียงกระทรวงเดียวและมีหนวยงานอ่ืนมีบทบาทเปนหนวยงานสนับสนุน กระทรวงศึกษาธิการไดแตงตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาเพ่ือรับผิดชอบ (1) กำหนด
นโยบายและอำนวยการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา (2) กำหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนในเปาหมายท่ี 4 และเปาหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับดานการศึกษา ท่ีสอดคลอง
กับบริบทการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศ (3) จัดทำ Roadmap การขับเคลื่อน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในเปาหมายท่ี 4 (4) ใหคำปรึกษาและกำหนดกรอบการติดตามประเมิน และการ
รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ 4 และเปาหมายอื่น   
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา  และ (5) ทำหนาท่ีกำกับ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา   
ท่ียั่งยืนดานการศึกษาของสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตาม Roadmap 
   ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษา เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกัน          
ใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน 
ประกอบดวย เปาประสงค 10 ขอ (ขอมูล : เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดเปาหมาย       
การพัฒนาท่ียั่งยืนดานการศึกษาในสวนของประเทศไทย SDG 4 National Indicators วันท่ี 7 -8 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร) และจำแนกเปน 2 สวนคือ (1) สวนท่ีเปน
ตัวชี้วัดระดับโลกท่ีทุกประเทศจะตองรายงาน และ (2) สวนท่ีกำหนดตัวชี้วัดทดแทนและตัวชี้วัดเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหสอดคลองกับความเปนไปไดในการเก็บขอมูลในประเทศและการจัดทำฐานขอมูลของประเทศท่ีมี  
อยูแลว รวมท้ังมอบหมายผูรับผิดชอบในการดำเนินการในแตละประเด็นดวย  

      ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเกี่ยวของกับเปาหมาย         
การพัฒนาท่ีย่ังยืน เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและ
ครอบคลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (SDG4) ใน 6 เปาประสงค ดังนี้ 
  เปาประสงคท่ี 4.1 (SDG 4.1) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธ
ทางการเรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ.2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.1.1) รอยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 3 (ป.3) ท่ีมีคาคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: NT) ระดับ ป. 3 ผานเกณฑท่ีกำหนด : 
ตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย รอยละ 50 ภายในป พ.ศ. 2565 (สพฐ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สช. : 
หนวยรวมสนับสนุน) 
      4.1.4) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม : คาเปาหมายไวท่ี
รอยละ 100 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 
     4.1.5) อัตราการเขาเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม :  คาเปาหมาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : 
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 
   4.1.6 อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวชี้วัด                                 
เพ่ิมเติม :  คาเปาหมายระดับประถมศึกษา รอยละ 100 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 100 สวนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ รอยละ 90 สายอาชีวศึกษา รอยละ 80 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. :      
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / ศทก. : หนวยสนับสนุน) 
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  เปาประสงคท่ี 4.2 (SDG 4.2) : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึง     
การพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ภายใน          
ป 2573 เพ่ือใหเด็กเหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.2.1 รอยละของเด็กอายุต่ำกวา 5 ป ท่ีมีพัฒนาการทางดานสุขภาพ การเรียนรู      
และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 92 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ. : 
หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก สสช. และ UNICEF  สธ. / สป. : หนวยสนับสนุน) 
   4.2.2 อัตราการเขาเรียนปฐมวัย (อยางนอย 1 ป  กอนถึงเกณฑอายุ เขาเรียน
ประถมศึกษา) ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย รอยละ 90 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., สสช. : หนวยจัดเก็บ
ขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 
  เปาประสงคท่ี 4.3 (SDG 4.3) : สรางหลักประกันใหชายและหญิงทุกคนเขาถึงการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีสามารถจายได ประกอบดวยตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
    4.3.1 อัตราการเขาเรียนของเยาวชนและผูใหญ ท้ังในระบบนอกระบบการศึกษา ตัวชี้วัด
หลัก ประกอบดวยตัวชี้วัดยอยตอไปนี้ 
    4.3.1.1 อัตราการเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษา ตัวชี้วัด
ยอยเทียบตัวชี้วัดทดแทน : คาเปาหมาย สัดสวนผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา : สาย
สามัญศึกษา 45 : 55 ภายในป พ.ศ. 2564 (สกศ., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวม
สนับสนุน) 
    4.3.1.2 อัตราการเขาเรียนระดับอุดมศึกษา ตัวชี้วัดยอยเทียบตัวชี้วัดทดแทน :             
คาเปาหมาย ระดับอนุปริญญา ประเภทอาชีวศึกษา 60 ระดับอุดมศึกษา 50 ภายในป พ.ศ.2564 (สกศ., 
ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 
      4.3.1.3 จำนวนผู เรียนการศึกษานอกระบบระดับ ปวช. ตั วชี้ วัดทดแทน :             
คาเปาหมายระหวางกำหนด (ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลกั / กศน. : หนวยสนบัสนุน) 
       4.3.1.4 จำนวนนักศึกษา/ผูรับบริการหลักสูตรการอบรม ตัวชี้วัดยอยภายใตตัวชี้วัด
หลัก : คาเปาหมายระหวางกำหนด (สศก., ศทก. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 
      เปาประสงคท่ี 4.7 (SDG 4.7) : สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะ     
ท่ีจำเปนสำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถี
ชีวิตท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใช
ความรุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมี      
สวนรวมของวัฒนธรรมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในป 2573 ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีการดำเนินการเก่ียวกับ (i) การศึกษาเพ่ือความเปนพลเมืองโลก และ (ii)     
การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศ และสิทธิมนุษยชน ซ่ึงถูกให
ความสำคัญทุกระดับ ใน (a) นโยบายการศึกษาของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับการศึกษาของครูและ (d) 
การประเมินผลนักเรียน ตัวชี้วัดหลัก (สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 
  เปาประสงคท่ี 4.A  (SDG 4.A) : สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษา 
ท่ีออนไหวตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 
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   4.A.1 สัดสวนของโรงเรียนท่ีมีการเขาถึง (a) ไฟฟา (b) อินเทอรเน็ตท่ีใชในการเรียน    
การสอน (c) เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอน (d) โครงสรางพ้ืนฐานและวัสดุอุปกรณท่ีไดรับ       
การปรับใหเหมาะสมกับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางรางกาย ตัวชี้วัดหลัก (ศทก.สป. : หนวยจัดเก็บ
ขอมูลหลัก / สป. : หนวยรวมสนับสนุน) 
    เปาประสงค ท่ี 4.C  (SDG 4.C) : เพ่ิมจำนวนครูท่ีมีคุณวุฒิ  รวมถึงการดำเนินการ      
ผานทางความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง       
ในประเทศพัฒนานอยท่ีสุด และรัฐกำลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 ตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
ประกอบดวย 
       4.C.1 สัดสวนของครูในระดับ (a) กอนประถมศึกษา (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษา
ตอนตน และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา) ท่ีอยางนอยไดรับ
การอบรมครู (เชน การฝกอบรมการสอน) ท้ังกอนประจำการ (Pre-Service) หรือระหวางประจำการ (In-Service) ในระดับ/
เกณฑมาตรฐานของประเทศ ตัวชี้วัดหลัก : คาเปาหมาย 100 (สกศ., สป. : หนวยจัดเก็บขอมูลหลัก) 

   9) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-
2579) เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคน
ไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทำงานท่ีสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญ
ในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจดัการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการ
ศึกษาเพ่ือความเทาเทียม และท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส วนรวมของสังคม (All For Education) อีกท้ั งยึดตาม
เป าห ม าย ก าร พั ฒ น า ท่ี ยั่ ง ยื น  (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ป ร ะ เด็ น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปน
กรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลีย่นแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
   วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาต ิ
    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรัก
สามัคคี และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    4. เพ่ือนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง 
   ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร       
ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 
 



 
 

แผนปฏิบตัิการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวดักาฬสินธุ | 30  
 

   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
     เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา 
การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบัน
หลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับ
คุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 3) 
ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูงพ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน-ชาย
ขอบ และแรงงานตางดาว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจาก
โรคอุบัติใหมภัยจากไซเบอร เปนตน 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสราง         
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   เปาหมาย 1) กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษา     
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ
ตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสริมการผลิตและพัฒนา
กำลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู
และนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
   เปาหมาย 1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 2) คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะ       
ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 3) สถานศึกษา   
ทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
4) แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล           
7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนาแหลง
เรียนรู สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลง
เรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 3) สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย           
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผล
ผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน     
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6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู 
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
   เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย         
3) ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการ       
วางแผนการบรหิารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูล      
ดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรู    
ท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) สงเสริม
และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสราง
เสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผล
ตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ 
5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกำลังใจ 
และสงเสรมิใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสถานศึกษา 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุง
กฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา           
5) พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลของคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

   10) นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป 2564 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศนโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให         
สวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเปนกรอบการดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมท้ังขับเคลื่อนการดำเนินงานดานการศึกษาใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใชจายงบประมาณอยางคุมคา เพ่ือมุงเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกชวงวัย ดังนี ้
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   หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงศึกษาธิการมุงม่ัน
ดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ในฐานะ
หนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู และแผนยอยท่ี 3 ใน
ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบาย
รัฐบาลท้ังในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุก
ชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื่อง การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565) 
รวมท้ังนโยบายและแผนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ 
เปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับสังคม 
และผลักดันใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนด
นโยบายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ                    
ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมท้ังการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขามาชวยท้ังการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 
   2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรูปกระบวนการวาง 
แผนงาน/โครงการแบบรวมมือและบูรณาการ ท่ีสามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน                        
รวมท้ังกระบวนการจัดทำงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ               
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อม่ันและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
   3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ       
โดยมุงบริหารจัดการอัตรากำลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมท้ังพัฒนาสมรรถนะและความรู
ความสามารถของบคุลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรบัความเปนรัฐบาลดิจิทัล 
   4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู โดยมุงใหครอบคลุม              
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
   จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564    
   1. การพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย 
    1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
    - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ัง
แนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ 

 - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษา              
ตามความตองการจำเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี 

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนา 
ได อย างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู เชิ งรุก (Active Learning) จากประสบการณ จริ งหรือ                
จากสถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึน- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปน
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เครื่องมือในการดำรงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการ
ดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 
 - จัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัย เนนสงเสริมและยกระดับ

ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
 - สงเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับผูท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพ 

ท่ีเหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน              
เพ่ือสงเสริมประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตำบล 

 - สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน 
และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และ
แรงงานตางดาว) 

 - พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชำนาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบและมีเหตุผลเปนข้ันตอน 
    - พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 
ของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป 

 - พัฒนาสมรรถนะและความรูความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  
ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดใหมีศูนย
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 
   2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนำยุทธศาสตร
พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดำเนินการ 
   - เฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผู เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะ                    
ภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษย  
   - สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ี               
ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะ             
การสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความ
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
   3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
   - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความ      
เปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของประเทศ    
ท้ังในปจจุบันและอนาคต  
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   - สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียน      
การสอนดวยเครื่องมือปฏิบัติท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะห
ขอมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาตางประเทศ 
   4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู 
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
- ระดมสรรพกำลังเพ่ือสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำรองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา              

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
   5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถ            
เปนอาชีพ และสรางรายได  
   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองคการเพื่อลดความทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ                  
ของหนวยงานท่ีมีภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี          
ดานกฎหมาย เปนตน 

- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเปนอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนินงาน                      
โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

- สนับสนนุกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ               

ใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ  
- สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมี

คุณภาพไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
- จัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
- สงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและ

ภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
   การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 
    1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนน            
เปนกรอบแนวทางมาใชในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564              
โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 ขอ ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดใหแนวทางในการบริหาร
งบประมาณไว ดังนี้  (1) งดดูงานตางประเทศ 1 ป ยกเวนกรณีท่ีมีความจำเปนและเปนประโยชนตอ
กระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรมสัมมนาท่ีมีขนาดใหญและใชงบประมาณมาก (3) ยกเลิกการ       
จัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความซ้ำซอน 
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    2. ใหมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเนนสูการปฏิบัติระดับพ้ืนท่ี โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาค   
และสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เปนฝายเลขานุการและผูชวยเลขานุการตามลำดับ            
โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอ               
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
    3. กรณีมีปญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูล  
และดำเนินการแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีกอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมท้ัง
รายงานตอคณะกรรมการติดตามฯ ขางตน ปลดักระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามลำดับ 

   11) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   1. วิสัยทัศน 
    ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาในทุกมิติใหเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพพรอม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
   2. พันธกิจ  
    1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษา      
ของชาต ิและเทียบเทาระดับสากล 
    2) สรางความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
    3) ผลิต พัฒนา และสรางเสริมศักยภาพกำลังคนใหมีความพรอมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
    4) วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 
    5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   3. เปาประสงครวม  
    1) ผูเรียนไดรับการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
ของชาติและสงเสริมทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
    2) ประชาชนทุกชวงวัยและกลุมเปาหมายมีโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึงเสมอภาค 
   3) กำลังคนไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพตอบสนองตอความตองการของประเทศ 
   4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนำไปใช
ประโยชนหรือตอยอดเชิงพาณิชย 
   5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมี    
สวนรวมจากทุกภาคสวน 
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   4. ตัวช้ีวัดรวม คาเปาหมาย และแหลงขอมูล  
 

ท่ี ตัวช้ีวัดรวม คาเปาหมาย แหลงขอมูล 

1 รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 80 สป. (สช.) สพฐ. 

2 อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ดานการศึกษา (IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จำนวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

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

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประเภทอาชีวศึกษาตอสามัญศึกษา (ปวช.1 : ม.4) 

50 : 50 สป. (ศทก.) 
 

5 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี  
องคความรู และสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนำไปใช
ประโยชน หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

รอยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 

6 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษา 
ตอประชากรกลุมอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดบัประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชวีศึกษา) 

 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

สกศ. 

7 จำนวนระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงท่ี
เชื่อมโยงฐานขอมูลรายบุคคลท่ีอางอิงจากเลข
ประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการ 
และหนวยงานอ่ืน ดานสาธารณสุข สังคม  
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

   

  5. แผนปฏิบัติราชการ 
  1) แผนปฏิบัต ิราชการ เรื ่องที ่ 1 การจัดการศึกษาเพื ่อความมั่นคงของสังคม                       
และประเทศชาติ 
   1) เปาหมาย ผูเรียนไดรับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกท่ีถูกตองเก่ียวกับความม่ันคง                
และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม 
   2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
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ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 รอยละของผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุน 

ในการสรางภูมิคุมกันพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และภัยคุกคามรูปแบบใหมในทุกรูปแบบ 

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

2 รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 
จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
เพ่ือการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในทองถ่ิน 

รอยละ 80 สป. (กศน. 
ศปบ.จชต.) 
สอศ. 

   3) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความจงรักภักดี          

ตอสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
    3.2) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหา                

ภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด การคามนุษย ภัยจากไซเบอร ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
   3.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการ
การศึกษา การพัฒนาทักษะการสรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต   
  4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง     
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
   4.2) กลุมโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเก่ียวกับภัยคุกคาม
รูปแบบใหม  
   4.3) กลุมโครงการ พัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
  2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม   
เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   1) เปาหมาย 
    1.1) กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ 
    1.2) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ สามารถนำไปใช
ประโยชนหรือตอยอดเชิงพาณิชย 
   2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 รอยละของกำลังคนท่ีไดรับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ท่ีตอบสนองอุตสาหกรรมเปาหมายประเทศ 
รอยละ 90 สป. (สช. กศน.) 

สอศ. สสวท. 
2 สัดสวนผูเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท

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

 
3 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี         

องคความรู  และสิ่ งประดิษฐ ท่ีสามารถนำไปใช
ประโยชน หรือตอยอดเชิงพาณิชย 

รอยละ 80 สป. สกศ. สพฐ. 
สอศ. 
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  3) แนวทางการพัฒนา 
   3 .1) ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีทักษะ สมรรถนะตรงตามความตองการ              
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
   3.2) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู             
และสิ่งประดิษฐเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีทักษะและสมรรถนะ            
ตรงตามความตองการของตลาดงานและเปาหมายการพัฒนาประเทศ 
   4.2) กลุมโครงการ จัดการศึกษาและฝกอาชีพรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   4.3) กลุมโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 
  1) เปาหมาย 
   1.1) ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
   1.2) ผู เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ           
และมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
   1.3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณ      
ความเปนครู มีสมรรถนะสูงสอดคลองกับการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ไดอยางมีประสทิธภิาพ 
  2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 

 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนน 
รอยละ 50 ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน  

รอยละ 50 สทศ. 
 

2 อันดับ ขีดความสามารถในการแข งขันของประเทศดาน
การศึกษา (IMD)  

อันดับ 45 สกศ. 

3 จำนวนผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด 
และความสามารถ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ทัศนศิลป  
นาฏศิลป ดนตรี กีฬา) 

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

 
สสวท. 
สพฐ. 
สอศ. 
มวส. 

4 รอยละของสถานศึกษาไดรูสถานภาพและมาตรฐาน 
ในดานการเรียนการสอน และการบริหารของสถานศึกษา  
และไดรับขอแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ 
สถานศึกษา 

รอยละ 90 สมศ. 

5 รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 

รอยละ 80 สป. (สช.) 
สพฐ. 
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ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
6 รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภท

การศึกษาไดรับการสงเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 90 สป. (กศน. 
สช. สคบศ. 
สำนักงาน 
ก.ค.ศ.) 
สพฐ. สอศ. 
คส. สกสค. 
สสวท. 

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  3.2) พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีความรู และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 และ

พัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา 
  3.3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
  4.1) กลุมโครงการ พัฒนามาตรฐาน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การใช 

รูปแบบดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวัดและประเมินผล 
  4.2) กลุมโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  4.3) กลุมโครงการ พัฒนาผู เรียนทุกชวงวัยใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค             

และทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
  4.4) กลุมโครงการ สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและเปนเลิศเฉพาะดาน 
  4.5) กลุมโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม       

ทางการศึกษา 
 1) เปาหมาย ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

อยางท่ัวถึง เสมอภาค และเหมาะสมกับชวงวัย  
 2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 อัตราการเขาเรียนของผูเรียนแตละระดับการศึกษา 

ตอประชากรกลุมอายุ 
    - ระดับปฐมวยั 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 78 

สกศ. 

2 จำนวนนักเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสไดรับโอกาส 
ในการเขาถึงบริการการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพ 
หรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความตองการจำเปน 

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

 
สพฐ. 
สป. (สช.) 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
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ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
3 จำนวนประชาชนท่ีเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรู 

ท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 

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

 
สป. (กศน.) 
สอศ. 
สสวท. 

  3) แนวทางการพัฒนา 
   3.1) เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทาเทียมและเสมอภาค 
   3.2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 
   3.3) พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ และการเทียบโอนความรู 
   3.4) พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพ และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
  4) แผนงาน/โครงการสำคัญ 
   4.1) กลุมโครงการ สงเสริมและสรางโอกาสใหผูเรียนทุกกลุมและทุกชวงวัย            
ในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมกับความตองการท่ีหลากหลาย 
   4.2) กลุมโครงการ พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ การเทียบโอนความรู 
   4.3) กลุมโครงการ พัฒนาแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 
 5) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องท่ี 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
  1) เปาหมาย ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลทันสมัย 
สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ                    
  2) ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และแหลงขอมูล 
 

ท่ี ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แหลงขอมูล 
1 จำนวนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

ไดรับการจัดทำ ปรับปรุง แกไข 
6 ฉบับ สป. (สน. สช. ก.ค.ศ.) 

สพฐ. สอศ. คส. 
2 จำนวนระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงท่ีเชื่อมโยง

ฐานขอมูลรายบุคคลท่ีอางอิงจากเลขประจำตัวประชาชน  
13 หลัก ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอ่ืน  
ดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา  

5 ฐาน สป. (ศทก.) 

  

 3) แนวทางการพัฒนา 

  3.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

  3.2) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

 4) แผนงาน/โครงการ สำคัญ 

  4.1) กลุมโครงการ สงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมจัดการศึกษาและสรางเครือขาย
ความเปนภาคีหุนสวนกับองคกรท้ังภายในและตางประเทศ 

  4.2) กลุมโครงการ พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

  4.3) กลุมโครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

  4.4) กลุมโครงการ พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา 
  4.5) กลุมโครงการ พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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  4.6) กลุมโครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  4.7) กลุมโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

 12) แนวคิดนโยบายดานการศึกษา ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 แนวคิดนโยบายการศึกษาของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ    
เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 เนนเตรียมทักษะใหเด็กไทยพรอมเขาสูศตวรรษท่ี 21 ดึงสถาบันทางสังคม
ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมของชาติ โดยมีแนวคิดดังนี้ 
  - การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมมุงเนนใหสถาบันทางสังคม รวมปลูกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค ผานการเลี้ยงดูในครอบครัว การใชสื่อและสื่อสารมวลชน ปลูกฝงคานิยม 
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
  - เปลี่ยนโฉมบทบาทครูใหเปนครูยุคใหม “ครูสอน” เปน “โคช” หรือ ผูอำนวยการเรียนรูใหเด็ก 
  - สรางแพลตฟอรมการเรียนรูระบบดิจิทัล 
  - สงเสริมการเรียนคอมพิวเตอร Coding 
  - พัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษา 
  - ปรับระบบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร 
ภาษาตางประเทศ 
  - สรางความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสื่อออนไลนและโครงสรางสังคม
ออนไลนของไทย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบ สามารถใชเทคโนโลยีกระจายขาวสารไดถูกตอง สรางความ
สมานฉันท ความสามัคคีในสงัคม 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เนนใหกระทรวงศึกษาธิการ
พรอมจะรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือสรางทุนมนุษยท่ีมีความเปนเลิศในแบบฉบับของแตละบุคคล สิ่งสำคัญ         
จึงจำเปนตอง “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปดกวาง” เพ่ือยกกำลังสองการศึกษาไทยสูความเปนเลิศ 
 ปลดล็อก : สรางกลไกขับเคลื่อนการศึกษารวมกับทุกภาคสวน นำภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคสังคม จับมือเปนรูปธรรม เพ่ือปฏิรูปการศึกษาสูความเปนเลิศอยางแทจริงและยั่งยืน เกิดการทำงานรวมกัน
งายข้ึน ลดขอจำกัดของกระบวนการตาง ๆ ลง เพ่ือใหภาครัฐและเอกชนสามารถชวยกันบริหารการศึกษาของ
ประเทศไดลึกและกวางข้ึน 
 ปรับเปลี่ยน : จัดหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความกาวหนาของนักเรียน ครู และผูบริหาร
สถานศึกษา ตลอดเสนทางการเรียนรูและอาชีพ เพ่ือความเปนเลิศตามแบบฉบับของตนเอง ปรับเปลี่ยนระบบ
การเขาสูตำแหนงตาง ๆ ในดานการศึกษาดวย คัดคนเกงเขามาเปนครู เพราะเม่ือครูเกงก็จะสอนนักเรียนใหเกงได 
 เปดกวาง : การบริหารจัดการสถานศึกษา โดยตอยอดจากมาตรฐานดานคุณภาพ         
เพ่ือนำพาโรงเรียนสูความเปนเลิศตามบริบท ซ่ึงไดจัดทำ “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดใหโรงเรียน      
ท่ัวประเทศมีมาตรฐานสอดคลองกับบริบทและสภาพแวดลอม ไมวาจะเปนโรงเรียนท่ีอยูในเมืองใหญ หรือ
โรงเรียนท่ีอยูในชนบท ก็ตองมีความเปนเลิศท่ีเหมาะสมกับแตละโรงเรียน ในสวนของวิทยาลัยตองเปดกวาง    
เพ่ือความเปนเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เนนเรื่องของวิชาชีพท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน ใหจบมาแลวมีงานทำ     
ตรงกับท่ีตลาดตองการ 
   อีกท้ัง ไดมอบนโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง : Thailand Education Eco-System” TE2 S: 
การศึกษาท่ีเขาใจ Supply และตอบโจทย Demand) แกหนวยงานในสงักัด เม่ือวันท่ี 17 สงิหาคม 2563 ดังนี้ 
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    ♦ การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System: TE2 S)  คือ การศึกษาท่ีมี
ความยืดหยุน สามารถตอบโจทยความตองการของสังคมและตลาด โดยมุงเนนพัฒนาศักยภาพคนสูความ
เปนเลิศตามบริบทในแบบ ฉบับของตนเอง (เขาใจ Supply และตอบโจทย Demand)  

    ♦ ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence 
Center : HCEC) เปนศูนยฝกอบรมพัฒนาวิชาชีพครูท่ีกระจายท่ัวประเทศและมีมาตรฐานเดียวกัน      
เนนอบรมครูในโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีทักษะความรู ท่ีจำเปน เนนอบรมครูอาชีวศึกษา        
ตามวิชาชีพท่ีตลาดตองการ เพ่ือทำหนาท่ีเปน Train the Trainer ขยายผลพัฒนาตอไปยังครูอ่ืน ๆ  

    ♦ แพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) เปนแพลตฟอรมหลักในการเรียนรูออนไลนของประเทศ เพ่ือตอบโจทยการเรียนรูตลอด
ชีวิตผาน www.deep.go.th โดยปลดล็อกใหภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือใหมีทางเลือกในการ
เรียนรู ท่ีหลากหลาย นักเรียน ครู และผูบริหารทางการศึกษาไดพัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนชองทางแหง
การเรียนรูแบบ Digital Platform ท่ีสามารถแสดงพัฒนาการในการเรียนรูของนักเรียน ครู ผูบริหาร
สถานศึกษา  

    ♦ แผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : 
EIDP) เพ่ือตอบโจทยเสนทางความสำเร็จของชีวิตในรูปแบบของตนเอง โดยนักเรียนมีแผนพัฒนาตนเอง    
ซ่ึงจะชวยใหคนพบตัวเองไดเร็ว ครูมีแผนพัฒนาทักษะ ความรูท่ีชวยพัฒนาเรื่องการสอนและลดงาน
เอกสาร ผูบริหารทางการศึกษา สรางสภาพแวดลอมของโรงเรียนท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ และเตรียม          
ความพรอมไปสูผูบริหารชั้นนำ 

    ♦ ระบบนิเวศทางการศึกษา ประกอบไปดวย HCEC ,DEEP และ EIDP ทำงานประสาน
เชื่อมโยงกัน “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง” ทางการศึกษาไทยสูรูปโฉมใหม ดังนี้ 

   > นักเรียนยกกำลังสอง : เรียนเพ่ือรู พัฒนาทักษะเพ่ือลงปฏิบัติ 

    > ครูยกกำลังสอง : เพ่ิมคนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ 

    > หองเรียนยกกำลังสอง : เรียนท่ีบาน ถามท่ีโรงเรียน  

    > หลักสูตรยกกำลังสอง : ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู (Enabler)  

   > สื่อการเรียนรูยกกำลังสอง : เรียนผานสือ่ผสมผสาน ผานชองทางท่ีหลากหลาย ไดแก   
   On-Site : เรียนท่ีโรงเรียน ผานตำรา/ Presentation/ อุปกรณทดลอง/ ธรรมชาติในชุมชน  
   Online : เรียนออนไลนผาน DEEP ท่ีมีเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางและเนื้อหา
จากผูผลิตอิสระ และผูสนใจดานการศึกษา  
    On-Air : เรียนผานโทรทัศน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
เนื้อหามาตรฐาน และจากผูผลิตเนื้อหาเปนเอกชน  
   On-Demand : เรียนไดทุกท่ีท่ีมีอินเทอรเน็ตและอุปกรณเชื่อมตอ 

   > โรงเรียนยกกำลังสอง : เนนคุณภาพ และโรงเรียนศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือความเปนเลิศ
ทางวิชาการ เพ่ือความเปนเลิศทางภูมิปญญาทองถ่ินและวิสาหกิจชุมชน เนนคุณภาพของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศและความเชี่ยวชาญท่ีสามารถตอบโจทยทักษะและความรูท่ีเพ่ิมความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 
 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาวตอนหนึ่งในปาฐกถา       
ในงาน Powering Digital Thailand 2021 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ถึงแนวทางการเตรียม
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ความพรอมขับเคลื่อนดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะใชเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือสนับสนุน   
การบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ โดยมีจุดหมายเพ่ือการสรางทุนมนุษย
พัฒนาประเทศ การพัฒนาการศึกษา จะตองมี 5 C คือ การพัฒนาระบบการเรียนรูรูปแบบใหม ดังนี้ 
  1. Capability มุงพัฒนาเด็กตามความสามารถและความชอบของผูเรียน 
  2. Contents เนื้อหาหลักสูตรตองปรับเปลี่ยน ตองสรางหลักสูตรท่ีหลากหลาย        
โดยภาครัฐและเอกชนตองรวมกันจัดทำ โดยหลักสูตรเหลานี้ตองสงถึงเยาวชนไทยและประชาชนท้ังหมด 
  3. Connectivity ตองนำเทคโนโลยีมาเชื่อมตอเขากับการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
  4. Classroom/Channel ตองปรับเปลี่ยนหองเรียน ใหทุกคนสามารถเรียนรูไดทุกท่ี   
ทุกเวลา ไมจำกัดแคหองเรียนเทานั้น 
  5. Culture วัฒนธรรมการเรียนตองปรับเปลี่ยน คือตองเปลี่ยนจากการเรียนการสอน    
ท่ีครูพบนักเรียน โดยนำเทคโนโลยีมาสรางวัฒนธรรมการเรียนในรูปแบบใหม 

 13) ภารกิจเรงดวน 12 ขอ (ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.) และสวนอ่ืน  ๆ            
ท่ีเกี่ยวของ 
   แนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน. ของ ดร.วิรัท  พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ท้ัง 12 
ภารกิจเรงดวน ไดแก 
   1. นอมนำพระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ “หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชน       
ถ่ินไทยงาม” เพ่ือความกินดีอยูดี มีงานทำ เชน โคก หนอง นา โมเดล, คลองสวยน้ำใส, พลังงานทดแทน 
(แสงอาทิตย), จิตอาสาพัฒนาชุมชน  
   2. ปรับโครงสรางการบริหารและอัตรากำลังใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง           
เรง “การสรรหา บรรจุ แตงตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ” เชน การจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะหบทบาทภารกิจ           
และอัตรากำลังของสำนักงาน กศน. และหนวยงานในสังกัดทุกหนวย  
   3. เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรู พ.ศ. .... ใหสำเร็จ  
   4. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท ใหทันสมัย สอดคลองกับบริบทสภาวะปจจุบัน   
และความตองการของผูเรียน Credit Bank System / E-exam รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน               
ดวยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เพ่ือสรางคนดี มีระเบียบวินัย และมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง  
   5. พัฒนา Bigdata ของ กศน. ท่ีทันสมัย รวดเร็ว และทันที “ขอมูลและสารสนเทศ 
กศน. ท่ีทันสมัย จะปรากฏบนหนาจอมือถือทันที เม่ือคุณตองการ” รวมท้ังการสื่อสารและประชาสัมพันธ   
งานของ กศน. ตองมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล “ตีฆองรองปาว ขาวชาว กศน.”  
   6. พัฒนาระบบ Online Learning ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ 
Digital Science Museum, ศูนยเรียนรูทุกชวงวัย รวมท้ังสื่อการเรียนการสอน แหลงเรียนรู ในทุกกลุมเปาหมาย 
“เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา”  
   7. สงเสริมการพัฒนาความสามารถดานดิจิทัล Digital Literacy ใหกับบุคลากร กศน.        
ทุกระดับ และกลุมเปาหมายทุกกลุม  
   8. สงเสริม สนับสนุนการฝกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ “Re-Skill Up-Skill และออกใบรับรอง
ความรูความสามารถ”  
   9. สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาคีเครือขายและภาคเอกชนในการฝกอาชีพและสงเสริม
การตลาด เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ/สินคา กศน. ขยายชองทางการจำหนาย  
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   10. ซอมแซม ฟนฟูอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมของสำนักงานทุกแหง และแหลงเรียนรู       
ทุกแหง ใหสะอาด ปลอดภัย พรอมใหบริการดวย มิตรไมตรี “กศน.งามตา ประชาชื่นใจ” 
    11. จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธของชาว กศน.  “กศน.เกมส” และกิจกรรม       
เชื่อมความสัมพันธของพ่ีนองชาว กศน.  
   12. บูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังในสวนกลางและ
ภูมิภาค “ทีม กศน.” “ทีมกระทรวงศึกษาธิการ” 

   ท้ังนี้ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธกิาร กศน. มอบหลักการทำงานใหประสบความสำเร็จ 
คือ 3P มีรายละเอียดดังนี้ 

 Professional มีความรูความสามารถเชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ รูลึก รูละเอียด        
ไมหยุดนิ่งท่ีจะเรียนรูอยางตอเนื่อง 

 Pro-Active การทำงานเชิงรุก เพราะงานของ กศน. คือ ความผาสุกของประชาชน    
เราตองเดินเขาหาประชาชนไมใชใหประชาชนเดินเขาหาเรา 

 Public Relations การใหความสำคัญกับงานประชาสัมพันธ เพราะในโลกยุคปจจุบัน
เปนยุคโซเชียล ตองมีการสรางการรับรูในเนื้องานขององคกรสูประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

    กศน. เปนงานการศึกษาท่ีมีขอบขายกวางขวาง เปาหมายปลายทาง คือ การเรียนรู   
ตลอดชีวิตเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัยใหดีข้ึน เติมเต็มโอกาสและ
ตอบสนอง ความตองการดวยกิจกรรมการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจำวัน ดวยวิธีการ    
ท่ียืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายรวมกับ
ภาคีเครือขายทุกภาคสวน เนน “ประหยัด เรียบงาย ไดประโยชนสูงสุด” ตามคานยิมหลัก (Core Value) 
ท่ีวา “คนสำราญ งานสำเร็จ” 

 เปดโอกาส การศึกษาเพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงการศึกษาและแหลงการเรียนรู 
 สรางอาชีพ การศึกษาเพ่ือการมีงานทำ มีสัมมาชีพโดยชอบเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน    

ในยุคดิจิทัล 
 พัฒนาถิ่นไทยงาม การศึกษาเพ่ือนอมนำและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแทและนำไปประยุกตปฏิบัติ
ใชอยางกวางขวาง รวมท้ังธำรงและตอยอดภูมิปญญาไทยตามบริบทของชุมชน ทองถ่ิน และครอบครวั 

   ONIE UNLOCK : กศน. การเรียนรูไรขีดจำกัด ภายใตแนวคิด “เปดโอกาส สรางอาชีพ 
พัฒนาถิ่นไทยงาม” 

• จากนโยบายการศึกษายกกำลังสองของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ท่ีมุงสูการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Education for Excellence) โดยวางโมเดล คือ         

1) ตั้งศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ ซ่ึงเปนหนวยพัฒนาทุนมนุษย (HR) ของประเทศ      
เพ่ือตอบโจทยอาชีพ อุตสาหกรรม และธุรกิจ 2) สรางแพลตฟอรมดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ หรือ 
DEEP (Digital Education Excellence Platform) เปนหนวยบริหารจัดการองคความรูของประเทศ 
เพ่ือตอบโจทยการเรียนรูตลอดชีวิต และ 3) จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ 

  โดยโมเดลสามเรื่องนี้ตองขับเคลื่อนดวย 1) นักเรียนยกกำลังสองจะตองเปลี่ยนจาก
การเรียนเพ่ือสอบไปสูเรียนเพ่ือรู ใหเด็กอยากท่ีจะเรียนรู เรียนเพ่ืออยากเรียน มีการฝกฝนเพ่ือทำ      
สรางทักษะอานออกเขียนได คิดเลขเปน ภาษาท่ี 2-3 และยกระดับทักษะชีวิต สรางความสามารถของ
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ผู เรียนในศตวรรษท่ี 21 2) ครูยกกำลังสองงาย ๆ เลย คือ เม่ือตองการให เด็กเกง ครูตองเกง               
3) หองเรียนยกกำลังสอง จากการเรียนท่ีโรงเรียนไปสูการเรียนท่ีบานถามท่ีโรงเรียน (หองเรียนกลับดาน) 
โดยใหผูเรียนหาความรูท่ีบาน เพ่ิมความรูเสริมทักษะท่ีโรงเรียน (ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู) ทำหลักสูตรให
ยืดหยุน และ 4) สื่อการเรียนรู ยกกำลังสอง ปรับจากการเรียนจากตารา สูการเรียนผานสื่อแบบผสมผสาน 
(การเรียนรูออกแบบได) เรียนท่ีไหนก็ไดท่ีมีอินเทอรเน็ตและอุปกรณ และ 5) โรงเรียนยกกำลังสอง      
เนนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีสามารถตอบโจทยความรูและทักษะท่ีเพ่ิมความสามารถในการ
เรียนรูตามบริบท ความเปนเลศิทางวชิาการ และความเปนเลิศทางภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังวิสาหกิจชุมชน 

• จากนโยบาย กศน. WOW ของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
    1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู : 
Good Teacher ซ่ึงปท่ีผานมาก็ไดดำเนินการเพ่ิมอัตราขาราชการครู กศน. ไปแลว ท้ังครูในพ้ืนท่ีพิเศษ 
และครูในพ้ืนท่ีปกติ 
    2) พัฒนาแหลงเรียนรู สถานศึกษา ใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ         
การเรียนรู : Good Place-Best Check in โดยให กศน.ตำบล แหลงเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน หองเรียน
ของ กศน.ในทุกตำบล มีความพรอมในการใหบริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู เปนแหลงขอมูล
สาธารณะท่ีงายตอการเขาถึง และสะดวกตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางสรางสรรค มีสิ่งอานวยความ
สะดวก ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผูรับบริการ โดยไดดำเนินการท้ังในเรื่องการพัฒนา 
กศน.ตำบลใหเปน กศน.ตำบล 5 ดี (good) พรีเม่ียม ไปแลว 928 ตำบล ภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูและ   
การพัฒนาหองสมุดประชาชนใหเปน Digital Library 
    3) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ี ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good 
Activities ใหมีความหลากหลาย นาสนใจ ตอบสนองความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรูของประชาชนทุกชวงวัย ซ่ึงเม่ือปท่ีผานมาเราเจอประสบสถานการณ COVID-19 ก็ไดใชวิกฤตนี้
เปนโอกาสท่ี กศน. ไดดำเนินการในการจัดการศึกษาท้ังในรูปแบบ Online และ On air ท้ังในการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และการศึกษาตอเนื่อง รวมท้ังไดดำเนินการเรื่องการอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศกไปแลว
จนครบทุกจังหวัด          
    4) เสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย : Good Partnerships ในสวนนี้ไดให
ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานรวมกับภาคีเครือขายและภูมิปญญาทองถ่ิน 
    5) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาและ
กลุมเปาหมาย : Good Innovation พัฒนานวัตกรรมหรือสรางสรรคการดำเนินงานใหม ๆ เพ่ือสราง
มูลคาใหกับผลิตภัณฑ พัฒนากระบวนการเรียนรูใหทันสมัย ซ่ึงในสวนของการฝกอาชีพก็ไดมีผลิตภัณฑ    
ท่ีเกิดจากนวัตกรรมมากมาย เชน ผาจากผักตบชวา ผาจากใยสับประรด และยังมีสินคาอ่ืน ๆ อีกมากมาย
ท่ีไดรับการคัดเลือกในระดับพรีเม่ียม รวมถึงโครงการตาง ๆ ของนักศึกษา 
    6) จัดต้ังศูนยการเรียนรูสำหรับทุกชวงวัย : Good Learning Center ท่ีเปนศูนย       
การเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถใหบริการประชาชนในชุมชนไดทุกคน ทุกชวงวัย ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
สนองตอบความตองการในการเรียนรูในแตละชวงวัย ซ่ึงกำลังขับเคลื่อนเรื่อง Co-learning Space        
ใหเกิดข้ึน ขณะเดียวกัน การใชประโยชนจากโรงเรียน สพฐ. ท่ีถูกยุบเลิกก็เปนเรื่องท่ีตองดำเนินการ
ตอเนื่อง 

• จากนโยบายของ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและ นโยบายของรัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการท่ีกำกับดูแล กศน. สู สถานการณปจจุบัน ของ กศน. 
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    1) สภาวการณของโรคไวรัสโคโรนา COVID-19 ท่ียังคงอยู นับเปนโอกาสในวิกฤต
ของ กศน.ท่ีรองรับความตองการการเรียนรูท่ีอยูนอกหองเรียน ตองปรับรูปแบบท่ีเนนการเรียนรูไดทุกท่ี
ทุกเวลา เม่ือเรียนไดทุกท่ีทุกเวลาทำอยางไรจะสะสมหนวยจากการเรียนได และสอบไดตามความตองการ 
ซ่ึงจะเปนการขับเคลื่อนเรื่องของสื่อการเรียนรูยกกำลังสองของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการไป
พรอมกัน 
    2) จากสภาวการณดังกลาวท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ ทำใหประชาชนวางงาน      
จำนวนมาก กศน. จะทำอยางไรเพ่ือใหสามารถสรางงานสรางอาชีพได นอกจากอาชีพท่ัวไประยะสั้นแลว    
ตองสรางสมรรถนะอาชีพในรูปแบบ ของการ Up-skill / Re-skill ดวย 
    3) การฝกอาชีพของ กศน.ทำอยางไรจะสรางยอดจำหนายใหกับประชาชนไดมากข้ึน    
โดยใชเทคโนโลยีเปนตัวชวย ตองยกระดับการพัฒนานวตักรรม ตามนโยบาย กศน. WOW 
    4) การใหความสำคัญกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียนตามนโยบายการศึกษายกกำลังสอง 
    5) ตองรวมขับเคลื่อนพระบรมราโชบายของเหนือหัวรัชกาลท่ี 9 และรัชกาลท่ี 10 
    6) กศน.มีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการศึกษาตามอัธยาศัยเปนจำนวนมาก ท้ังศูนย
วิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา และ หองสมุดประชาชน ทำอยางไรจึงจะใหประชาชนไดใชประโยชนไดสูงสุด     
    7) ขณะเดียวกันในเรื่องของยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ท่ีเปนโจทยในหลายประเด็นท้ังในเรื่องการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

• Education for Excellence และ กศน. WOW ทลายทุกขอจำกัด ไมท้ิงใครไว
ขางหลังสู กศน. Unlock การเรียนรูไรขีดจำกัด Learning for All 

1. Smart Learning : กระบวนการเรียนรูไรขีดจำกัด  
    1.1 ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล          
ทีปสุวรรณ) และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย) ใหเกิดผลเปนรปูธรรม 
    1.2 พัฒนา Digital Content แพลตฟอรมการเรียนรูดานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดทำเนื้อหาการเรียนรูบรรจุในแพลตฟอรมการเรียนรู กศน. (Digital Content)   
เพ่ือรองรับแพลตฟอรมดานการศึกษา DEEP เพ่ือความเปนเลิศของกระทรวงศึกษาธิการ (ทำอยางดี           
ทำอยางเร็ว กศน.ตองไมตกขบวน) 
    1.3 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท ใหทันสมัย สอดคลองกับบริบท
สภาวะปจจุบันและความตองการของผูเรียน พัฒนาระบบการเรียนรู Online ใน phase 1 ตองสราง
ระบบการเรียนรู Online ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีใหผูเรียนสามารถ
เรียนไดผานคอมพิวเตอร หรือ Smart-Phone เหมือนการเรียนทางไกล ท่ีครูเปน Coach สำหรับ          
การเรียนรู รวมท้ังพัฒนาสื่อการเรียนรู ในทุกกลุมเปาหมาย “เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา” 
    1.4 จัดทำระบบ Academic Credit- Bank System การศึกษานอกระบบใหเปน
รูปธรรมท่ีผูเรียนสามารถสะสมและเทียบโอนหนวยกิตได (ซ่ึงจะตอบโจทยแผนการศึกษาชาติดวย) 
    1.5 เรงดำเนินการจัดทำระบบ E-exam ศูนยสอบ Online ท่ัวประเทศ ซ่ึงเหลานี้      
จะเปนการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับทุกคนท่ีจะสามารถเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา 
    1.6 เรงพัฒนาหลักสูตรอาชีพ ท่ีเปนหลักสูตร Up- Skill Re- Skill ท่ีเปนหลักสูตร
กลาง รองรับความตองการของตลาดแรงงาน ใหสถานศึกษาไดเลือกไปใชจัดการเรียนรูไดตามความ
ตองการ และออกใบรับรองความรูความสามารถใหกับผูเรียน 
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    1.7 เรงพัฒนาครูใหมีความรูท่ีทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลง ในหลักสูตรท่ีสำคัญจำเปน   
ตาง ๆ เชน Digital Literacy การใชเทคโนโลยีเพ่ือการสอน การใชสื่อเทคโนโลยี 
    1.8 เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรู พ.ศ. .... ใหสำเร็จ และปรับ
โครงสรางการบริหารและอัตรากาลังใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เรง “การสรรหา บรรจุ 
แตงตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ” 
   2. Smart Acitivities : กิจกรรมการเรียนรูไรขีดจำกัด 
    2.1 ขับเคลื่อนพระบรมราโชบายดานการศึกษา กิจกรรมตามแนวคิดโคกหนองนาโมเดล 
คลองสวยน้ำใส, พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย) จิตอาสาพัฒนาชุมชน สรางหนึ่งชุมชนหนึ่งนวัตกรรม
พัฒนาถ่ินไทยงาม เพ่ือความกินดีอยูดี มีงานทำ และตอยอดเรื่องเดิม การพัฒนาสถานศึกษาเปนศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจ 
    2.2 ยกระดับผลิตภัณฑสินคา/บริการ กศน. เรียนแลวสรางอาชีพ มีรายได ตอยอด
ชองทางการจำหนาย สรางนวัตกรรมจากทองถ่ิน พัฒนาสูวิสาหกิจชุมชนรวมมือกับภาคีเครือขายเอกชน
ผลักดันเขาสูระบบการคาออนไลนคาขายไดท่ัวประเทศ หรือสงออก 
    2.3 Active Learning สงเสริมกิจกรรมการพัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการลูกเสือ 
และยุวกาชาด เพ่ือสรางคนดี มีระเบียบวินัย และมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง ตลอดจนใหความสำคัญกับ
การเรียนรูดวยตนเองในลักษณะการมอบหมายงานโครงการ เนนกระบวนการคิดเปน มีการจัดทำแผน  
การเรียนรูรายบุคคลสำหรับผูเรียน ครูเปนผูแนะนำการเรียนรูและใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถ่ิน 
    2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธของชาว กศน. “กศน.เกมส” และกิจกรรม     
เชื่อมความสัมพันธของพ่ีนองชาว กศน. 
   3. Smart Centre : สถานศึกษา/แหลงเรียนรูไรขีดจำกัด 
    3.1 ซอมแซม ฟนฟูอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอมของสำนักงานทุกแหง และแหลงเรียนรู      
ทุกแหง ใหสะอาด ปลอดภัย พรอมใหบริการดวยมิตรไมตรี : พัฒนา กศน.ตำบล 5 ดี Premium Plus      
ท่ีดีอยูแลวพัฒนาใหดียิ่งข้ึน ท่ียังไมเปน 5 ดี พรีเม่ียมใหขยายเพ่ิมอีกอำเภอละ 2 แหง ท่ีอ่ืน ๆ ใหพัฒนา
ใหเปนไปตามหลักการ “กศน.งามตา ประชาชื่นใจ” 
    3.2 เรงจัดตั้ง Co-Learning Space ศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค     
เพ่ือรองรับการเรยีนรูแบบ Active-learning 
    3.3 ปรับหองสมุดประชาชน ใหเปน Digital Li(fe)brary เปนหองสมุดดิจิทัลท่ีมีชีวิต     
มีกิจกรรมสงเสริมการอานท่ีหลากหลาย ใชเทคโนโลยีในการใหบริการและสงเสริมการอาน 
    3.4 พลิกโฉมศูนยวิทยาศาสตร ให เปน Digital Science Museum ใหบริการ      
การเรียนรูวิทยาศาสตรผานเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีชวยในการบริหารจัดการและการเรียนรู 
    3.5 ใชประโยชนจากสถานศึกษา สพฐ.ท่ีถูกยุบรวมเปนศูนยเรียนรูทุกชวงวัย กศน. 
    โดยใช ระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัย รวดเร็ว และทันที “ขอมูลและ
สารสนเทศ กศน. จะปรากฏในมือเม่ือตองการ” การประชาสัมพันธแบบตีฆองรองปาว การประสาน    
ภาคีเครือขาย และระบบการทำงานเปน “ทีม” ท้ังทีม กศน. และทีมกระทรวงศึกษาธิการ เปนกลไก
สำคัญเพ่ือสนับสนุนจุดเนนการดำเนินงานดังกลาวไปสูความสำเร็จ ท้ังนี้ ใน 6 เดือนนี้ จะตองดาเนินการ 
12 เรื่อง Quick win ใหเปนรูปธรรม 
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   14) อำนาจหนาท่ีของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ     
    ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
พ.ศ. 2551 มาตรา 17 ใหมีสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด       
ทุกจังหวัด โดยทำหนาท่ีเปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและมีอำนาจหนาท่ีบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา          
ตามอัธยาศัยภายในจังหวัดแลวแตกรณี รวมท้ังมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้    
        1. จัดทำยุทธศาสตร เปาหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษา
ชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของทองถ่ินและชุมชน 
        2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
        3. วิเคราะห จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณใหแกสถานศึกษาและภาคีเครือขาย    
ท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
       4. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา          
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
        5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามท่ีกฎหมายกำหนด 
        6. สงเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูและ
ประสบการณและการเทียบระดับการศึกษา 
       7. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
รวมกับสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
        8. ระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือการมีสวนรวมในการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
        9. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา       
ตามอัธยาศัย 
      10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
และภาคีเครือขาย 
      11. สงเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ           
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรฐับาลและงานเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 
      12. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 
      13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ มีผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในสังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ รวมท้ัง        
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
และมีฐานะเปนผูบริหารการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของหนวยงานดังกลาว  
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 ภายใตอำนาจหนาท่ีดังกลาว จึงไดมีการออกแบบโครงสรางรองรับ จากกลุมภารกิจภายใต            
คำวา “กลุม” จำแนกไปสูกลุมงาน และงาน ตามลำดับ โดยแตละงานจะแสดงภาระงานใหเห็นเปน       
แนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน ตลอดจนผลสำเร็จท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงานตาง ๆ ดวย และไดจัด
โครงสรางเปน 7 กลุม ไดแก 

1. กลุมอำนวยการ 
 1.1 กลุมงานบริหารงานท่ัวไป 

  1.2 กลุมงานบริหารบุคลากร 
  1.3 กลุมงานบริหารการเงินและบัญชี งานบริหารพัสดุและสินทรพัย 
  1.4 กลุมงานประชาสัมพันธ 

2. กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 
 2.1 กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน 

  2.2 กลุมงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน 
  2.3 กลุมงานงบประมาณและระดมทรพัยากร 
  2.4 กลุมงานสงเสริมการพัฒนายุทธศาสตร 
 3. กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
  3.1 กลุมงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3.2 กลุมงานการศึกษาตอเนื่อง 
  3.3 กลุมงานสงเสริมการเทียบโอน/เทียบระดับการศึกษา 
  3.4 กลุมงานศูนยใหคำปรึกษาแนะนำ 
 4. กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
   4.1 กลุมงานสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรู 
   4.2 กลุมงานสงเสริมนิทรรศการและเผยแพร 
 5. กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 
   5.1 กลุมงานสงเสริมภาคีเครือขาย 
   5.2 กลุมงานกิจการพิเศษ 
 6. กลุมงานเทศ ติดตามและพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู 
  6.1 กลุมงานนิเทศติดตามและพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู 
  6.2 กลุมงานสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.3 กลุมงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
  6.4 กลุมงานสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 7. กลุมตรวจสอบภายใน 
  7.1 งานตรวจสอบการเงินและการบัญชี 
  7.2 งานตรวจสอบการดำเนินการ 
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        โครงสรางการบริหารกลุมงาน 
สำนักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
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ขอมูลบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หมายเหตุ : จำนวนพนักงานราชการตามตัวตนท่ีมีอยูจริง  ขอมูล ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 

ผูบริหาร ครู
ขาราชการพลเรือน 

ตามมาตรา 38 ค(2)
นวก. ครูอาสาฯ

ครู กศน.

ตําบล

1 จังหวัด  - 2 2 นักวิชาการศึกษา 4 24 2 - - - - - 3 38 ครู

2 กมลาไสย 8 1 1 - - 6 21 2 - 1 1 1 33

3 กุฉินารายณ 12 1 1 (วาง 1) บรรณารักษปฏิบัติกา - 2 14 12 - 1 - - 30

4 เขาวง 6 1 1 (วาง 1) บรรณารักษปฏิบัติกา - 3 16 4 - - - - 26

5 คํามวง 6 1 1 (วาง 1) - - 2 10 3 - 1 - - 18

6 ฆองชัย 5 1 1 - - 2 8 2 2 1 - 1 17

7 ดอนจาน 5 1 2 - - 2 7 5 - 1 - 1 18

8 ทาคันโท 6 1 2 - - 2 7 5 - 1 - - 18

9 นาคู 5 1 1 - - 2 12 5 - 1 - 1 23

10 นามน 5 1 2 - - 2 10 4 1 1 - 1 22

11 เมืองกาฬสินธุ 17 1 1 - - 6 28 5 - 1 - 4 46

12 ยางตลาด 15 1 วาง 1 บรรณารักษปฏิบัติกา 1 6 29 3 - 1 - 2 45

13 รองคํา 3 1 1 - - 2 6 2 - 1 - 1 14

14 สมเด็จ 8 1 1 - 1 4 15 3 1 1 - 1 28

15 สหัสขันธ 8 1 2 บรรณารักษปฏิบัติกา - 4 22 - - - 1 1 31

16 สามชัย 4 1 1 - - 1 1 4 4 - 1 - - 12

17 หนองกุงศรี 9 1 2 - - 2 17 1 - 1 1 1 25

18 หวยผึ้ง 4 1 1 (วาง 1) - - 1 9 3 - 1 - - 16

19 หวยเม็ก 9 1 1 - 1 3 15 2 - 1 1 - 25

135 20 24 5 7 25 54 250 65 4 16 4 18 492
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รายงานผลสัมฤทธิ์ของการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  
ครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2563    

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
   

ลำดับท่ี สนามสอบ 
คาเฉลี่ย

ระดับประถม 
คาเฉลี่ย

ระดับ ม.ตน 
คาเฉลี่ยระดับ  

ม.ปลาย 
คาเฉลี่ย

รวม 
การประเมิน 

1 กศน.อำเภอทาคันโท 66.08 36.40 45.41 49.30 ผานเปาหมายข้ันสูง 
2 กศน.อำเภอสมเด็จ 65.58 33.89 31.28 43.58 ผานเปาหมายข้ันสูง 
3 กศน.อำเภอเขาวง ไมสอบ 46.30 36.07 41.18 ผานเปาหมายข้ันสูง 

4 กศน.อำเภอกุฉินารายณ 45.00 40.02 37.36 40.79 ผานเปาหมายข้ันสูง 
5 กศน.อำเภอหวยเม็ก 48.81 36.54 31.88 39.08 ผานเปาหมายข้ันสูง 
6 กศน.อำเภอสหัสขันธ 51.13 32.41 31.25 38.26 ไมผานการประเมนิ 
7 กศน.อำเภอนามน 44.92 36.34 30.81 37.36 ไมผานการประเมนิ 
8 กศน.อำเภอคำมวง 48.75 33.35 29.94 37.35 ไมผานการประเมนิ 
9 กศน.อำเภอสามชัย 41.44 36.34 33.34 37.04 ไมผานการประเมนิ 

10 กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ 37.73 40.36 31.06 36.38 ไมผานการประเมนิ 
11 กศน.อำเภอรองคำ ไมสอบ 39.38 33.04 36.21 ไมผานการประเมนิ 
12 กศน.อำเภอยางตลาด 41.34 34.85 31.61 35.94 ไมผานการประเมนิ 
13 กศน.อำเภอหนองกุงศรี 42.97 32.68 29.57 35.07 ไมผานการประเมนิ 
14  กศน.อำเภอกมลาไสย 33.58 34.88 27.81 32.09 ไมผานการประเมนิ 
15 กศน.อำเภอนาคู ไมสอบ 35.04 28.68 31.86 ไมผานการประเมนิ 
16 กศน.อำเภอฆองชัย 30.67 32.76 30.63 31.35 ไมผานการประเมนิ 
17 กศน.อำเภอดอนจาน 31.50 30.06 28.16 29.91 ไมผานการประเมนิ 
18 กศน.อำเภอหวยผึ้ง 26.50 32.49 27.23 28.74 ไมผานการประเมนิ 

รวมทั้งสิ้น 40.30 36.14 32.09 36.18 ไมผานการประเมิน 
       

*** เปาหมายข้ันสูง      39.08 คะแนน  ข้ึนไป    

 เปาหมายมาตรฐาน 38.72 คะแนน  ข้ึนไป    

 เปาหมายข้ันต่ำ      38.36 คะแนน  ข้ึนไป    

 นอยกวา              38.36 คะแนน  ไมผานการประเมิน   
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แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

  

คะแนนเฉล่ีย ระดับประถมศึกษา คะแนนเฉล่ีย ระดับ ม.ตน คะแนนเฉล่ีย ระดับ ม.ปลาย คะแนน
เฉลี่ย 401 402 403 404 405 Χ  411 412 413 414 415 Χ  421 422 423 424 425 Χ  

1.ระดับประเทศ 41.92 40.88 46.90 49.5 47.99 45.4 34.9 32.3 38 45.9 40.4 38.3 35.66 26.61 39 39.7 40.2 36.2 39.99 

2.ระดับภูมิภาค 40.96 39.49 45.90 49.1 47.66 44.6 33.6 31.5 36.1 42.9 39 36.6 33.18 25.5 36 36.3 37.4 33.7 38.30 

3.ระดับจังหวัด 38.60 33.74 39.80 45.7 43.68 40.3 33.7 33.7 35.1 40.2 38 36.1 31.91 26.26 33.6 33.2 35.5 32.1 36.18 

กศน.อำเภอกมลาไสย 32.31 29.94 33.3 35.9 36.41 33.6 32.9 28.6 34.1 39.6 39.2 34.9 26.91 23.14 29.5 29 30.5 27.8 32.09 

กศน.อำเภอกฉุินารายณ 38.33 34.58 52.1 42.5 57.5 45 32.6 57.1 36.9 39.3 34.2 40.0 38.63 36.99 38.0 36.3 36.9 37.4 40.79 

กศน.อำเภอเขาวง ไมสอบ ไมสอบ ไมสอบ ไมสอบ ไมสอบ ไมสอบ 50.5 35.6 42.8 51.4 51.2 46.3 30.42 29.37 33.9 37.6 49.1 36.1 41.18 

กศน.อำเภอคำมวง 60.00 35.42 51.7 73.3 23.33 48.8 33.4 28.4 32.7 37.5 34.8 33.4 32.63 24.02 30.4 30.6 32 29.9 37.35 

กศน.อำเภอฆองชัย 30.00 29.17 27.5 28.3 38.33 30.7 31.1 30.3 31.3 35.6 35.6 32.8 31.5 24.98 30.2 29.9 36.6 30.6 31.35 

กศน.อำเภอดอนจาน 22.22 22.50 35 45.6 32.22 31.5 30.9 29.3 27.7 28.3 34.2 30.1 29.9 22.26 30.7 29.1 28.9 28.2 29.91 

กศน.อำเภอทาคันโท 65 63.75 63.3 90 48.33 66.1 33.7 31.2 35.6 45.7 35.7 36.4 49.74 31.74 46.0 44 55.6 45.4 49.30 

กศน.อำเภอนาคู ไมสอบ ไมสอบ ไมสอบ ไมสอบ ไมสอบ ไมสอบ 34.4 29.6 34.4 35.7 41.2 35.0 29.33 24.93 27.9 29.7 31.5 28.7 31.86 

กศน.อำเภอนามน 36.67 39.58 48.3 50 50 44.9 29.5 30.9 36.2 45.6 39.5 36.3 28.17 23.19 31.0 35.3 36.4 30.8 37.36 

กศน.อำเภอเมอืงกาฬสินธุ 37.50 31.70 36.1 42.2 41.11 37.7 39.7 36.2 39.6 46 40.3 40.4 31.07 23.5 34.2 33.6 32.9 31.1 36.38 

กศน.อำเภอยางตลาด 37.50 31.56 47.9 44.2 45.56 41.3 32.6 30.3 33.8 38.2 39.4 34.9 31.25 24.31 33.9 32.6 36 31.6 35.94 

กศน.อำเภอรองคำ ไมสอบ ไมสอบ ไมสอบ ไมสอบ ไมสอบ ไมสอบ 31.9 34.3 34.2 48.1 48.4 39.4 31.28 24.1 36.6 36 37.2 33.0 36.21 

กศน.อำเภอสมเด็จ 56.67 64.58 66.7 73.3 66.67 65.6 31.5 31.8 34.8 38.5 32.9 33.9 28.03 27.02 33.4 34.5 33.5 31.3 43.58 

กศน.อำเภอสหัสขันธ 48.33 43.13 52.5 55 56.67 51.1 30 29.5 32.5 35.5 34.5 32.4 31.77 23.64 34.1 31.4 35.4 31.2 38.26 

กศน.อำเภอสามชยั 41.11 36.67 37.2 38.9 53.33 41.4 33.3 32.1 34.4 37.9 44.1 36.3 30.48 24.17 37.6 39.5 34.9 33.3 37.04 

กศน.อำเภอหนองกุงศรี 38.00 33.40 32.3 60 51.11 43.0 30.8 28.9 31.7 35.6 36.4 32.7 28.06 23.98 30.6 29.6 35.6 29.6 35.07 

กศน.อำเภอหวยผ้ึง 33.33 24.17 25 20 30 26.5 31.1 29 30.6 35.6 36.2 32.5 27.62 21.29 27.4 32.7 27.1 27.2 28.74 

กศน.อำเภอหวยเม็ก 57.78 36.25 47.8 56.7 45.56 48.8 33.7 31.2 37.4 42.7 37.7 36.5 33.67 24.31 35.1 31.4 34.9 31.9 39.08 
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 สรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายท่ี 2 ปการศึกษา 2562 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

สอบวันท่ี 14 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 15 มีนาคม 2563 

จังหวัดกาฬสินธุ 
  

ท่ี อำเภอ ส่ังพิมพ(ชุด) เขาสอบ(ชุด) รอยละ สอบผาน รอยละ 

1 กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ 9,431      7,157  75.89 4,211  58.84 

2 กศน.อำเภอกุฉินารายณ 6,528  5,287  80.99    3,773  71.36 

3 กศน.อำเภอเขาวง    4,497       3,902  86.77 2,035  52.15 

4 กศน.อำเภอคำมวง 2,731  2,233  81.76 1,610  72.10 

5 กศน.อำเภอซองชัย 2,215       1,472  66.46 1,224  83.15 

6 กศน.อำเภอดอนจาน        3,729  2,645  70.93 1,140  43.10 

7 กศน.อำเภอทาคันโท         3,813  2,980  78.15 1,462  49.06 

8 กศน.อำเภอกมลาไสย      5,001  3,893  77.84 2,014  51.73 

9 กศน.อำเภอนามน 2,980  2,544  85.37     1,420  55.82 

10 กศน.หวยเม็ก      3,409       2,829  82.99 1,646  58.18 

11 กศน.อำเภอยางตลาด 9,758  7,885  80.81     4,022  51.01 

12 กศน.อำเภอรองคำ       2,465  1,961  79.55     1,524  77.72 

13 กศน.อำเภอสมเด็จ 5,353  4,206  78.57 2,339  55.61 

14 กศน.อำเภอสหัสขันธ         5,794       5,075  87.59     2,638  51.98 

15 กศน.อำเภอสามชัย    2,795  2,069  74.03 1,023  49.44 

16 กศน.อำเภอหนองกุงศรี  4,870  3,866  79.38     2,714  70.20 

17 กศน.อำเภอหวยผึ้ง        1,968  1,590  80.79 668  42.01 

18 กศน.อำเภอนาคู 3,949       3,083  78.07     2,276  73.82 

รวม     81,286     64,677  79.57   37,739  58.35 
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สวนท่ี 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  
 
 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษารตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ ไดศึกษาวิเคราะห
ทบทวนบริบทที ่เกี ่ยวของ ซึ ่งมีการปรับเปลี ่ยนตามสถานการณระดับประเทศ ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ               
(พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) แถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เปาหมายที่ 4 
เปาหมายดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กำหนดเปนกรอบแนวทาง แนวคิดนโยบายดานการศึกษา ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และภารกิจเรงดวน 12 ขอ (ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.) ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ดังนี้ 
 
ประวัติความเปนมา 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้ง “ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ” สังกัด 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 โดยโอนงานการศึกษาผูใหญพรอมบุคลากร
และทรัพยสินทั้งหมดที่อยูในความรับผิดชอบของศึกษาธิการจังหวัดเขามารวมกับโรงเรียนฝกฝนอาชีพ
เคลื่อนที่ 9 จังหวัดกาฬสินธุ โดยตั้งสำนักงานชั่วคราวอยูที่ศาลาประชาคมจังหวัดกาฬสินธุ และกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียนไดแตงตั้ง นายประมวล เปลี่ยนไธสง ดำรงตำแหนง หัวหนาศูนยการศึกษานอกโรงเรยีน
จังหวัดกาฬสินธุ เมื ่อปงบประมาณ 2526 โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดสรรงบประมาณ จำนวน 
2,725,260 บาท ใหกอสรางอาคารและปรับปรุงบริเวณ ณ สถานท่ีใหม ซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลข
ท่ี 14933 บนเนื้อท่ี 13 ไร 2 งาน 95 ตารางวา ตั้งอยูกับวิทยาลัยนาฏศิลป เพ่ือสรางเปนสำนักงานถาวร 
ซึ ่งในขณะนี้ย ังไมมีสถานศึกษาในสังกัดตองรับผิดชอบงานการศึกษานอกโรงเรียนทั ้งจังหวัด โดยมี       
ภารกิจหลัก คือ สอนผูไมรูหนังสือ และงานฝกฝนอาชีพ ปจจุบันศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ 
ตั้งอยูเลขที่ 37 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ และมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 18 แหง 
โดยใชชื่อวา ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ (ศบอ.)  
 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ ไดเปลี่ยนชื่อเปน สำนักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2551 เปนหนวยงานการศึกษา 
สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 18 แหง ใชชื ่อวา ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) 
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วิสัยทัศน 
 เปนหนวยงานที ่ ใหโอกาสทางการศึกษา สงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิต ทุกชวงวัยอยางมีคุณภาพ 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมและทักษะ      
ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
 1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรูของประชาชนใหเหมาะสมทุกชวงวัย และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคมและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
  2. สงเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือขายในการมีสวนรวมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ  
  3. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับกลุมเปาหมาย 
 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผล    
ในรูปแบบตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 
     5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อมุงจัดการศึกษาและ      
การเรียนรูท่ีมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 
 1. ประชาชนผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปไดรับโอกาส    
ทางการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม
และท่ัวถึงไปตามสภาพปญหาและความตองการของแตละกลุมเปาหมาย 
  2. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความ
เปนพลเมืองอันนำไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเพื่อพัฒนาไปสูความ
ม่ันคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม 
  3. ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูและมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สามารถคิดวิเคราะหและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน รวมพลแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง
สรางสรรค 
  4. ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพ่ือการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  5. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน รวมจัดสงเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานทาง
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 
  6. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูใหกับประชาชน 
  7. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  ท่ีตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 
และสิ่งแวดลอมรวมท้ังความตองการของประชาชน  และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  8. บุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร 
 1. การจัดการเรียนรู ตามพระราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลที ่ 10 และโครงการตาม
พระราชดำริของของราชวงศ 
 2. การพัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 
 4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. การสงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
 7. การจัดการศึกษาและการเรียนยรู 
 8. การจัดกระบวนการเรียนรู หลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

นโยบายเรงดวนเพ่ือรวมขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 1. พัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
 2. เสริมสรางความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในบริบทของไทย 
 3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา 
 5. สรางความรู ความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน 
 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  1. ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนใหรองรับ
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) 
  2. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
  3. พัฒนาและสงเสริมประชาชนเพ่ือตอยอดการผลิตและจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ กศน. ออนไลน 
 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  1. สรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู 
  2. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น 
  3. สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
  4. เสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย 
  5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาและกลุมเปาหมาย 
  6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ดานความรูความเขาใจ
และทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
  7. ยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายทหารกองประจำการ รวมท้ังกลุมเปาหมายพิเศษอ่ืน ๆ 
  8. พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 
  9. เตรียมความพรอมของประชาชนในการเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
  10. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงรุกใหกับประชาชนในชุมชน 
  11. สงเสริมการรูภาษาไทยใหกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 
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 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 1. พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
 2. จัดตั้งศูนยการเรียนรูสาหรับทุกชวงวัย 
 3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับกลุมเปาหมายผูพิการ 
 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 1. สงเสริมใหมีการใหความรูกับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื ่อลดความเสียหาย       
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 2. สรางความตระหนักถึงความสำคัญของการสรางสังคมสีเขียว 
 3. สงเสริมใหหนวยงานและสถานศึกษาใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  2. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทำงานท่ีเปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและพัฒนางาน 
  3. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

 ภารกิจตอเนื่อง 
 1. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 
 2. ดานหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล งานบริการ 
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 4. ดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ 
 5. ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน 
 6. ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

ตัวช้ีวัดเปาประสงครวมและคาเปาหมาย 

 

ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม (หนวยหลักรับผิดชอบ) 
คาเปาหมาย 
ป 2564 

*1. รอยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แตละภาคเรียน 
เพ่ิมข้ึน (กศน.) 

รอยละ 39 ข้ึนไป 

*2. รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนา
สมรรถนะวชิาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน (สคบศ./กศน./
สช.)  

รอยละ 80 

*3. จำนวนครั้งท่ีประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรูท่ีจัดการศึกษา 
ในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.)  

10,000,000 คน   

*4. รอยละของขาราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน  
(สอ./ศทก./กศน./สช./ก.ค.ศ.) 

รอยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตร / เปาประสงคและกลยุทธรายประเด็นยุทธศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการ
เรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอง
เหมาะสมกับการเสริมสราง 
ความม่ันคงในแตละบริบท  
 

 
 
 

1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดท่ีถูกตองเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรง
เปนประมุข นอมนำ เผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 
2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิขาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามตะเข็บ 
ชายแดน และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติ
ธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 

ประเด็นยุทธศาสตร 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา มีสมรรถนะท่ีตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานและการแขงขัน
ของประเทศ 

1. พัฒนาทักษะแรงงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาด แรงงานใน
พ้ืนท่ีและภูมิภาค (อาทิ พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ
พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะ 
การเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ี
สงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผูเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
3. หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา โดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา 
2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปน
ระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิต ท่ีเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 
5. พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะท่ีจำเปน
ของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลักคิดและทัศนคติ    
ท่ีถูกตองดานระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ  
ความเปนพลเมือง 
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน  
(ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 
เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะ 
การเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
ท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
3. หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ อยางท่ัวถึง และเสมอภาค 
ดวยรูปแบบหลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียน   
ท่ีมีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และ
กลุมเปาหมาย 
2. สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัล
ออนไลน แบบเปดท่ีเหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค กลยุทธ 

1. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการ 
ของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว
โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 
ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลางดาน
การศึกษา ใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทัน 
ตอการใชงาน 
3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมท้ังการมี     
สวนรวมกับทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
4. เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ 
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
5. ปรับปรงุโครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหมี 
ความยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ำซอน และทันสมัย เอ้ือตอการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 
6. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวม
จัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายรายประเด็นยุทธศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร 
/ตัวช้ีวัดรายยุทธศาสตร (หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย  
ป 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง   
เปาประสงค : ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองเหมาะสม
กับการเสริมสรางความม่ันคงในแตละบริบท  
1. รอยละของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมสงเสริม 
ความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข (กศน./สช.) 

รอยละ 100 

4. รอยละของผูเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ หรือ
สมรรถนะดานอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปประกอบอาชีพได (กศน.) 

รอยละ 85 

*5. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสรางภูมิคุมกันภัยคุกคามรูปแบบใหม มีความรู ทัศนคติท่ี
ถูกตองเพ่ิมข้ึน (สช./กศน./สบศ.) 

รอยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงค : ผูเรียน ขาราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะท่ีตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ 
*6. รอยละของผลงานวิจัยเพ่ือสรางความรูสูการพัฒนาการศึกษา ท่ีเผยแพรตอสาธารณชน 
(สนย. และทุกหนวยงานในสังกัด สป.) 

รอยละ 80 

 7. รอยละของผูผานการอบรมเครือขายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (กศน.) รอยละ 95 
ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ  
เปาประสงค : 1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
3. หนวยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
*9. รอยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
การศึกษานอกระบบโรงเรยีน (N-NET) แตละภาคเรียน เพ่ิมข้ึน (กศน.)  

รอยละ 39 
ข้ึนไป 

14. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการพัฒนาภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ/
ดานการเรียนรู สามารถสื่อสารไดถูกตองมากข้ึน (กศน./สช.)  

รอยละ 80 

15. รอยละของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ท่ีผานเกณฑการพัฒนา
ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ สามารถสื่อสารไดถูกตองมากข้ึน (กศน./สช./สคบศ.) 

รอยละ 80 

* 16. รอยละของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน (สคบศ./กศน./สช.)   

รอยละ 80 
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ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร 
/ตัวช้ีวัดรายประเด็นยุทธศาสตร (หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย  
ป 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
เปาประสงค : ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยางท่ัวถึง และเสมอภาคดวยรูปแบบหลากหลาย 
* 23. จำนวนครั้งท่ีประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรูท่ีจัดการศึกษา 
ในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) (กศน.)  

10,000,00

0 คน   

24. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู 
ไปประกอบอาชีพ/พัฒนางานได (กศน.) 

รอยละ 85 

25. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เทียบกับเปาหมาย (กศน./สช.) 

รอยละ 100  

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค :  หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการ 
ของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็วโปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

27. จำนวน ราง กฎหมายลำดบัรอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ) ท่ีไดรับการปรับปรุง 
แกไข หรือพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณ (สน./สช./กศน./สำนักงาน ก.ค.ศ.) 

ไมนอยกวา 
2 ฉบับ 

* 28. รอยละของขาราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน (สอ./ศทก./
กศน./สช./ก.ค.ศ.) 

รอยละ 80 
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สวนท่ี 4 
งาน/โครงการตามแผนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ  
  

  สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทยีบเทาผลผลิต งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

รวมงบประมาณทั้งหมด 196,036,975   

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 102,900,095   

   1) งบบุคลากร รายการคาตอบแทนพนักงานราชการ 100,241,400  

   2) งบดำเนินงาน รายการเงินประกันสังคม 2,490,695  

   3) งบดำเนินงาน รายการคาเชาบานขาราชการ 168,000  

2. แผนงานพ้ืนฐาน 15,926,040   

   2.1 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย (งบดำเนินงาน) 13,231,440   

        1) ผลผลิตที่ 4 : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ 6,816,660   

           - คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ) 216,000  

           - คาจัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 4,266,700  

           - คาบริหารจัดการหนวยงานในการปฏิบัติงาน และคาสาธารณปูโภค 1,397,000  

           - คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน (กิจกรรมการศึกษานอกระบบ) 216,000  

           - คาเชารถยนต TOYOTA รุน all-new commuter (รถตู) 297,000  

           - คาเชารถยนต TOYOTA REVO 236,040  

           - คาเชารถยนต ISUZU Blue power 187,920  

        2) ผลผลิตที่ 5 : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 6,414,780  

           - คาเชาบริการอินเทอรเน็ต 775,200  

           - คากิจกรรมจัดสรางแหลงเรียนรูในระดับตำบล 1,209,300  

           - คากิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1,302,120  

           - คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย) 3,128,160  

   2.2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย (งบลงทุน) 2,694,600   

        1) ผลผลิตที่ 4 : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ 786,400   

           - กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 474,000   

           - กิจกรรมศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 312,400   
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทยีบเทาผลผลิต งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

        2) ผลผลิตที่ 5 : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 1,908,200   

           - กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย คาสิ่งกอสราง 1,908,200   

3. แผนงานยุทธศาสตร (งบรายจายอ่ืน) 77,210,840   

   3.1 แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย (งบรายจายอ่ืน) 

4,523,100   

     1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยัง่ยืน กิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชน 3,650,900  

     2) โครงการภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ กิจกรรมภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารดานอาชีพ 

259,200  

     3) โครงการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวติ เพือ่คงพัฒนาการทางกายและ
จิตและสมองของผูสงูอาย ุ

74,000  

     4) โครงการความรวมมือการผลิตผูดูแลผูสูงอายุระหวางกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข 

539,000  

   3.2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล (งบรายจายอ่ืน) 1,018,600   

     1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนยดิจิทัลชุมชน 1,018,600  

   3.3 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา (งบอุดหนุน) 71,669,140  

     1) โครงการสนบัสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมจดัการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- คาหนังสือเรียน 
- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
- คาจัดการเรียนการสอน 

71,669,140 
 

48,337,700 
12,919,480 
10,411,960 
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สวนท่ี 5 

ระบบการตดิตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  

  การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  
    สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป (Action plan) เชน 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ 2563 และแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2564 ซ่ึงในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ แตละงบประมาณไดกำหนดแบบฟอรมไว 2 แบบ คือ แบบ กศน.-กผ-01 และ        
แบบ กศน.-กผ-02 ตามตัวอยางในภาคผนวก ซ่ึงในแบบฟอรม กศน.-กผ-01 ไดกำหนดใหมีชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กลุมเปาหมาย และงบประมาณ สวนแบบฟอรม        
กศน.-กผ-02 ประกอบดวยชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กลุมเปาหมาย 
และงบประมาณ สถานท่ีดำเนินการและผูรับผิดชอบ 

  2. การถายทอดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจำป  
    สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ไดมีการถายทอดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ประจำปแกบุคลากรของ กศน.จังหวัด อำเภอ และตำบล ในลักษณะดังนี้ 
    2.1 จัดทำเปนเอกสาร แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการประจำป งบประมาณ             
ใหหนวยงานและสถานศึกษาแตละแหง 
    2.2 จัดใหมีการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจำปใหแกบุคลากร     
ท้ังระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลไดทราบ 
    2.3 จัดใหมีการเผยแพรในสื่อตาง ๆ ของหนวยงาน เชน เว็บไซต แผนพับ ซีดี เฟสบุค 
และไลน เปนตน 
    2.4 จัดทำเปนแผนปายหรือขอความตามอาคารสถานท่ีของหนวยงานและสถานศึกษา  
    2.5 ประชุมชี้แจงใหกับสถานศึกษา หนวยงาน ภาคีเครือขาย ใหไดรับทราบเพ่ือเปนแนวทาง
ในการสรางความรวมมือ และประสานแผนการทำงานรวมกันตอไป 

  3. การทบทวนแผนยุทธศาสตร 
    หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล นโยบาย ยุทธศาสตรระดับตาง ๆ แมแตการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารก็จะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร เพ่ือใหมีความสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และจุดเนนใน    
แตละยุคสมัย โดยจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร 
  4. การกำกับ ติดตามและประเมินผล 
   เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนาของแผน/งาน/โครงการ โดยพิจารณาจากผล
การดำเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนดในแผน/งาน/โครงการของสถานศึกษา ดังนี้ 
    1) กำกับดูแลการดำเนินงานใหเปนไปตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน. 
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 2) นิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 3) สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเปนรายเดือน/ไตมาส/ป 
 4) กลุมงานจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เม่ือสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม 
 5) สำนักงาน กศน.จังหวัด รวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานของกลุมงาน/
สถานศึกษา แลวจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564         
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ รายงานให สำนักงาน กศน. ทราบตอไป 
 5) หนวยงานและสถานศึกษา นำผลการประเมินไปใชพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงานสำหรับปงบประมาณตอไป 

 5. การจัดการความรู (Knowledge Management)  
  ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จะมีท้ังแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ปญหาอุปสรรคตาง ๆ      
เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี และหาแนวทางแกไขปญหา จึงจะจัดใหมีการถอดบทเรียนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในกิจกรรมการดำเนินงานตาง ๆ 

 6. การรายงานและเผยแพร 
   จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานท้ังในท่ีประชุม และจัดทำเปนเอกสารรายงานผล       
การดำเนินงาน และเผยแพรไปยังหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขาย 



บรรณานุกรม 
 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงาน กศน. 
 (2562). สรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 หลักสูตร
 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาฬสินธุ. อุบลราชธานี.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2559). 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ. 2560 – 2564). กรุงเทพฯ. 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ กลุมนโยบายและแผน. (2563). แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564). กาฬสินธุ. 
สำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2562). นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
 ความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565). สำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ. 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2562). แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
 (พ.ศ. 2561 - 2580) เลมท่ี 11 และ 12. กรุงเทพฯ. 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2562). สรุปสาระสำคัญของแผนการปฏิรูป
 ประเทศ. (2562). กรุงเทพฯ. 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2563). แผนการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก
 ผลกระทบของไวรัสโควิด-19. กรุงเทพฯ. 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2561). ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
 ท่ีเก่ียวของกับสำนักงาน กศน. กรุงเทพฯ. 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที ่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ. (2560). 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพฯ. 
สำนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579.  
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟค จำกัด. 
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
 สังคมแหงชาติ. (2561). ยทุธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา).  
 กรุงเทพฯ.  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2564). แผนปฏิบัติราชการ
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตาม 
 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร). กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2564). แผนปฏิบัติราชการรายป
 (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 



คณะผูจัดทำ 

ท่ีปรึกษา 

นางสาวนพกนก บุรุษนันทน ผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

นายคมสัน   สารแสน รองผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ผูเรียบเรียงและจัดทำตนฉบับ 

นางสาวนวพร อุตรินทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

ผูจัดพิมพ 

นางสาวนิษฐกานต  ธีรกิตติรัฐสิน        นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

นางสาวพนัดดา วงวิลาศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นายภัทรปกรณ เพชรวิชิต นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

นายวีรพล  แจมใส นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ออกแบบปก 

นายภัทรปกรณ เพชรวิชิต นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาคผนวก 























 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/..................................................)  

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

ท่ี 

 

ชื่องาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

 

กิจกรรมหลัก 

 

ตัวชี้วัดความ

ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท

กลุมเปาหมาย 

จำนวน

เปาหมาย 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/........................................................) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร  

 

3. ช่ืองาน/โครงการ     

 

4. วัตถุประสงค 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 

5.กิจกรรมหลัก 

 

7. เปาหมาย   

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 

10. ผูรับผิดชอบ 

 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน................................... บาท 

       งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กลุมอำนวยการ 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2๕๖4 

                         สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    

(งาน/โครงการในภาพรวม) สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ี ช่ืองาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

1 ประชุมตดิตามผล
การดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ
ประชุม
ประจำเดือน 
ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2564 
 

1. เพ่ือใหบุคลากรผูมี
สวนเก่ียวของไดมีการวาง
แผนการดำเนินงาน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาของ กศน.
จังหวัดกาฬสินธุเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
2. เพ่ือเปนการตดิตาม
และนิเทศผลการ
ดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาแตละแหง 
3. เพ่ือช้ีแจงนโยบาย
และแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 
 

1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุม
ประจำเดือน ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 25๖4 
2. นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ  
1 เดือนท่ีผานมา 
3. สรปุรายงานการประชุม 
 

1. รอยละของบุคลากร
เปาหมายท่ีเขารวม
ประชุมประจำเดือน  
2. รอยละของบุคลากร
ท่ีมีความรูความเขาใจ
แนวทางในการ
ดำเนินงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ิม
มากข้ึน 
 

ผูบริหารการศึกษา/ 
ผูบริหารสถานศึกษา / 
ขาราชการครู /บุคลากร
อ่ืนทางการศึกษาตาม
มาตรา 38ค(2) / 
พนักงานราชการท่ี
ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
กศน.จังหวัด กาฬสินธุ 
รวมท้ังสิ้น      
จำนวน   75  ราย 
 

75  ราย 100,๐๐๐ 
บาท 

86,๐๐๐ 
บาท 

 

 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

     (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 

 

กศน-กผ-02 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ (กลุมอำนวยการ งานบุคลากร) 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ภารกิจเรงดวน : ขอ 2 ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม (Smart Learning) 

 

 

 

3.ช่ืองาน/โครงการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจำเดือน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

 

4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากรผูมีสวนเก่ียวของไดมีการวางแผนการ

ดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของ กศน.จังหวัด

กาฬสินธุเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

2. เพ่ือเปนการติดตามและนิเทศผลการดำเนินงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง 

3. เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน 

 
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. รอยละของบุคลากรเปาหมายท่ีเขารวมประชุม

ประจำเดือน  

2. รอยละของบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจแนวทางในการ

ดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕63 – 

กันยายน 25๖4 

2. นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ 1 เดือนท่ีผานมา 

3. สรุปรายงานการประชุม 
 

7. เปาหมาย 

ผูบริหารการศึกษา/ ผูบริหารสถานศึกษา / ขาราชการครู /

บุคลากรอ่ืนทางการศึกษาตามมาตรา 38ค(2) / พนักงาน

ราชการท่ีปฏิบัติงานในสำนักงาน กศน.จังหวัด  

รวมท้ังส้ิน     จำนวน   75 ราย 
 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

หองประชุมบูรพา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 

10. ผูรับผิดชอบ 
1. นางสาวณัฐสุดา  นาชัยเลิศ  นักจัดการงานท่ัวไป 

2. นางสาวชลลดา  พูลแกว    นักจัดการงานท่ัวไป 

3. นายวีระศักดิ์  ฆารกุล  นักจัดการงานท่ัวไป 

4. นายสรรเพชญ  ศิริเกต ุ  ครูชำนาญการพิเศษ 

 

งบประมาณ จำนวน ๑๘๖,๐๐๐บาท 

 งบเงินอุดหนุน คาจัดการเรียนการสอน   งบดำเนินงาน 

ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2๕๖4 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดความสำเร็จ เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 

ประเภทกลุมเปาหมาย จำนวน
เปาหมาย 

งบดำเนินงาน งบรายจาย
อ่ืน 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการของ
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ  
ตามกรอบแนว
ทางการการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) ระยะท่ี 2 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดใหมีความรู ความ
เขาใจในกรอบแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)   
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการของสำนักงาน 
กศน.จังหวัด โดยใชกรอบ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) เปนเครื่องมือใน
การยกระดับสมรรถนะการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุไปสู
ระดับมาตรฐานสากลตอไป 
3. เพ่ือใชเปนกรอบแนว
ทางการประเมินตนเองและ
เปนบรรทัดฐานการติดตาม
และประเมินผลการบริหาร
จัดการของสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ  

1. กำหนดแนวทางการในการจัด
โครงการ/เพ่ือใหไดหลักการ แนว
ทางการจัดโครงการและไดโครงการ
เพ่ือเสนออนุมัตโิครงการ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
และจัดปฏิทินการดำเนินงาน/เพ่ือให
ไดคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานและ
กำหนดการโครงการ 
3. วางแผนและเตรียมโครงการและ
วิธีการวัดผลประเมินผลโครงการ/
เพ่ือใหโครงการมคีวามพรอมทุกดาน
และมเีครื่องมือการวัดและประเมนิผล
โครงการ 
4. ดำเนินโครงการตามกำหนดการ/
โครงการบรรลุเปาหมายท้ังเชิงปรมิาณ
และเชิงคุณภาพ 
5. สรปุผลโครงการและจัดทำ
เอกสารรายงานสรุป/เพ่ือใหไดรายงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผูมี
สวนเก่ียวของทราบ 

1. รอยละของจำนวนผู
ท่ีเขารวม 
2. รอยละของความพึง
พอใจของผูท่ีมีสวน
เก่ียวของตอการจัด
โครงการ 
 

ผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครูและ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
ในสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ  

 
75 คน 

 
 60,000 บาท 

 

 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

     (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

กศน-กผ-02 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ (กลุมอำนวยการ งานบุคลากร) 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ภารกิจเรงดวน : ขอ 2 ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม (Smart Learning) 
 

3.ช่ืองาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  
ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระยะท่ี 2 

 

 

 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดใหมีความรู ความเขาใจในกรอบแนว

ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)   

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัด 
โดยใชกรอบแนวทางการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) เปนเครื่องมือในการยกระดับสมรรถนะการปฏิบัตริาชการ
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสนิธุไปสูระดับมาตรฐานสากลตอไป 
3. เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการประเมินตนเองและเปนบรรทัดฐาน

การติดตามและประเมินผลการบรหิารจัดการของสำนักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธุ 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. รอยละของจำนวนผูเขารวมโครงการฯ 

2. รอยละความพึงพอใจในระดับดีของจำนวนผูเขารวมโครงการ 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. กำหนดแนวทางการในการจัดโครงการ/เพ่ือใหไดหลักการ แนว

ทางการจัดโครงการและไดโครงการเพ่ือเสนออนุมตัิโครงการ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดปฏิทินการดำเนินงาน/

เพ่ือใหไดคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานและกำหนดการโครงการ 

3. วางแผนและเตรียมโครงการและวิธีการวัดผลประเมินผล

โครงการ/เพ่ือใหโครงการมีความพรอมทุกดานและมีเครื่องมือการวัด

และประเมินผลโครงการ 

4. ดำเนินโครงการตามกำหนดการ/โครงการบรรลุเปาหมายท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

5. สรปุผลโครงการและจัดทำเอกสารรายงานสรุป/เพ่ือใหไดรายงาน

สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผูมีสวนเก่ียวของทราบรับทราบ 

 

7. เปาหมาย 
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร

ท่ีปฏิบัติงานในสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  

รวมท้ังสิ้น  75 คน 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

หองประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 
1. นางสาวณัฐสุดา  นาชัยเลิศ  นักจัดการงานท่ัวไป 

2. นางสาวชลลดา  พูลแกว    นักจัดการงานท่ัวไป 

3. นายวีระศักดิ์  ฆารกุล  นักจัดการงานท่ัวไป 

4. นายสรรเพชญ  ศิริเกต ุ  ครูชำนาญการพิเศษ 

 

 

งบประมาณ จำนวน  60,000 บาท 

 งบเงินอุดหนุน คาจัดการเรียนการสอน  

ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2๕๖4 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ี ช่ืองาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบรายจาย
อ่ืน 

3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการดานการ
ทดสอบความรูดาน 
Digital Literacy ของ
บุคลากรสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 

1. เพ่ือพัฒนาความรู 
ความเขาใจในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ของบุคลากร
ในสังกัดสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ 
๒. เพ่ือทดสอบความรู 

ความเขาใจในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ของบุคลากร
ในสังกัดสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ 
 

 
 

1. กำหนดแนวทางการในการจัดโครงการ/
เพื่อใหไดหลักการ แนวทางการจัดโครงการและ
ไดโครงการเพื่อเสนออนุมัติโครงการ 
2. แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานและจัด
ปฏิทินการดำเนินงาน/เพื่อใหไดคำส่ังแตงต้ัง
คณะทำงานและกำหนดการโครงการ 
3. วางแผนและเตรียมโครงการและวธิีการวัดผล
ประเมินผลโครงการ/เพื่อใหโครงการมีความ
พรอมทุกดานและมีเคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินผลโครงการ 
4. ดำเนินโครงการตามกำหนดการ/โครงการ
บรรลุเปาหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
5. สรุปผลโครงการและจัดทำเอกสารรายงาน
สรุป/เพื่อใหไดรายงานสรุปผลการดำเนนิ
โครงการเสนอผูมีสวนเกี่ยวของทราบ 

1. รอยละของจำนวนผูที่
เขารวม 
2. รอยละของความพึง
พอใจของผูที่มีสวน
เกี่ยวของตอการจัด
โครงการ 
 

บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงาน 
ในสังกัดสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ  

 
497 คน 

 
 300,000 บาท 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

     (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ (กลุมอำนวยการ งานบุคลากร) 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ภารกิจเรงดวน : ขอ 2 ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม (Smart Learning) 

 

 3.ช่ืองาน/โครงการ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการทดสอบความรูดาน Digital Literacy ของบุคลากรสังกัด

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
๒. เพ่ือทดสอบความรู ความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Literacy) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ 

 6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. รอยละของจำนวนผูเขารวมโครงการฯ 

2. รอยละความพึงพอใจในระดับดีของจำนวนผูเขารวมโครงการ 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. กำหนดแนวทางการในการจัดโครงการ/เพ่ือใหไดหลักการ  

แนวทางการจัดโครงการและไดโครงการเพ่ือเสนออนุมัติโครงการ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดปฏิทินการดำเนินงาน/

เพ่ือใหไดคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานและกำหนดการโครงการ 

3. วางแผนและเตรียมโครงการและวิธีการวัดผลประเมินผล

โครงการ/เพ่ือใหโครงการมีความพรอมทุกดานและมีเครื่องมือการวัด

และประเมินผลโครงการ 

4. ดำเนินโครงการตามกำหนดการ/โครงการบรรลุเปาหมายท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

5. สรปุผลโครงการและจัดทำเอกสารรายงานสรุป/เพ่ือใหไดรายงาน

สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผูมีสวนเก่ียวของทราบ 7. เปาหมาย 
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร

จางเหมาเอกชนดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  

จำนวน 497 คน 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

หองประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 
1. นางสาวณัฐสุดา  นาชัยเลิศ  นักจัดการงานท่ัวไป 

2. นางสาวชลลดา  พูลแกว    นักจัดการงานท่ัวไป 

3. นายวีระศักดิ์  ฆารกุล  นักจัดการงานท่ัวไป 

4. นายสรรเพชญ  ศิริเกต ุ  ครูชำนาญการพิเศษ 

 

งบประมาณ จำนวน  300,000 บาท 

 งบเงินอุดหนุน คาจัดการเรียนการสอน  

ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 

กศน-กผ-02 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2๕๖4 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ี ช่ืองาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบรายจาย
อ่ืน 

4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครู
อาสาสมัครฯ ดาน 
Digital Literacy
เพ่ือสงเสริมการรู
หนังสือ  
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาครู
อาสาสมัครในสังกัดใหมี
ความรู ความเขาใจในการ
ใชเทคโนโลยดีิจิทัล 
(Digital Literacy)  
2. เพ่ือนำความรูท่ีได จดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสงเสริมการรู
หนังสือ 
 
 

1. กำหนดแนวทางการในการจัด
โครงการ/เพ่ือใหไดหลักการ แนวทางการ
จัดโครงการและไดโครงการเพ่ือเสนอ
อนุมัติโครงการ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและ
จัดปฏิทินการดำเนินงาน/เพ่ือใหไดคำสั่ง
แตงตั้งคณะทำงานและกำหนดการ
โครงการ 
3. วางแผนและเตรียมโครงการและ
วิธีการวัดผลประเมินผลโครงการ/เพ่ือให
โครงการมคีวามพรอมทุกดานและมี
เครื่องมือการวัดและประเมินผลโครงการ 
4. ดำเนินโครงการตามกำหนดการ/
โครงการบรรลุเปาหมายท้ังเชิงปรมิาณ
และเชิงคุณภาพ 
5. สรปุผลโครงการและจัดทำ
เอกสารรายงานสรุป/เพ่ือใหไดรายงาน
สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผูมีสวน
เก่ียวของทราบ 

1. รอยละของจำนวนผู
ท่ีเขารวม 
2. รอยละของความพึง
พอใจของผูท่ีมีสวน
เก่ียวของตอการจัด
โครงการ 
 

ครูอาสาสมัครฯ 

เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 

 
54 คน 
 
16 คน 
 
70 คน 

 
30,000 บาท 

 

 
 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

     (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ (กลุมอำนวยการ งานบุคลากร) 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ภารกิจเรงดวน : ขอ 2 ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม (Smart Learning) 
 

3.ช่ืองาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอาสาสมัครฯ ดาน Digital Literacy เพ่ือสงเสริมการรูหนังสือ  

 

 

 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาครูอาสาสมัครในสังกัดใหมีความรู ความเขาใจในการ

ใชเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Literacy) เพ่ือการปฏิบัติงาน 

2. เพ่ือนำความรูท่ีได จดักิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูไมรู

หนังสือ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. รอยละของจำนวนผูเขารวมโครงการฯ 

2. รอยละความพึงพอใจในระดับดีของจำนวนผูเขารวมโครงการ 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. กำหนดแนวทางการในการจัดโครงการ/เพ่ือใหไดหลักการ  

แนวทางการจัดโครงการและไดโครงการเพ่ือเสนออนุมัติโครงการ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดปฏิทินการดำเนินงาน/

เพ่ือใหไดคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานและกำหนดการโครงการ 

3. วางแผนและเตรียมโครงการและวิธีการวัดผลประเมินผล

โครงการ/เพ่ือใหโครงการมีความพรอมทุกดานและมีเครื่องมือการวัด

และประเมินผลโครงการ 

4. ดำเนินโครงการตามกำหนดการ/โครงการบรรลุเปาหมายท้ังเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

5. สรปุผลโครงการและจัดทำเอกสารรายงานสรุป/เพ่ือใหไดรายงาน

สรุปผลการดำเนินโครงการเสนอผูมีสวนเก่ียวของทราบ 

7. เปาหมาย 
ครูอาสาสมัครทุกคนท่ีปฏิบัติงาน 

ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  รวมท้ังสิ้น  70 คน 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

หองประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 
1. นางสาวณัฐสุดา  นาชัยเลิศ  นักจัดการงานท่ัวไป 

2. นางสาวชลลดา  พูลแกว    นักจัดการงานท่ัวไป 

3. นายวีระศักดิ์  ฆารกุล  นักจัดการงานท่ัวไป 

4. นายสรรเพชญ  ศิริเกต ุ  ครูชำนาญการพิเศษ 

 

 

งบประมาณ จำนวน  30,000 บาท 

 งบดำเนินงาน ผลผลติท่ี 4  

ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 

กศน-กผ-02 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2๕๖4 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ี ช่ืองาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบรายจาย
อ่ืน 

5 โครงการประชุม
คณะกรรมการ 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 

2564 

(ครั้งท่ี 1,2) 

1. เพ่ือรายงานผลการ
ดำเนินงานจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ ใหคณะกรรมการฯ 
ทราบ 
2. เพ่ือปรึกษาหารือแนวทาง
และทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับภาคี
เครือขาย ท่ีสอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และ
ตรงกับความตองการของ
ทองถ่ิน/ชุมชน ในอนาคต 
 

1.แจงคณะกรรมการสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
3. ช้ีแจงนโยบายและจดุเนนการ
ดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 
ปงบประมาณ 2564 

4. รายงานการดำเนินโครงการ 

1. รอยละของ
ผูเขารวมประชุม 

2. รอยละความสำเร็จ
ในการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดและ
สถานศึกษาในสังกัด 
 

1.คณะกรรมการ กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ (ตาม
คำสั่ง) 

16 
 
 

 

55,000  

2. เจาหนาท่ี 

ท่ีเก่ียวของ 
9 

 

 รวม 25 คน 

 
 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

     (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ (กลุมอำนวยการ งานบุคลากร) 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ภารกิจเรงดวน : ขอ 2 ขับเคล่ือนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม (Smart Learning) 
 

3.ช่ืองาน/โครงการ ประชมุคณะกรรมการ กศน.จงัหวดักาฬสินธุ ์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งท่ี 1,2) 

 

 
4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ใหคณะกรรมการฯ ทราบ 
2. เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางและทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับภาคี
เครือขาย ท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และ
ตรงกับความตองการของทองถ่ิน/ชุมชน ในอนาคต 
 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. รอยละของจำนวนผูเขารวมโครงการฯ 

2. รอยละความพึงพอใจในระดับดีของจำนวนผูเขารวม

โครงการ 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. แจงคณะกรรมการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

3. ชี้แจงนโยบายและจุดเนนการดำเนินงาน สำนักงาน 

กศน. ปงบประมาณ 2564 

4. รายงานการดำเนินโครงการ 

 

7. เปาหมาย 

1. คณะกรรมการ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ (ตามคำสั่ง) 

2. เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

รวม 25 คน 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

หองประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 
1. นางสาวณัฐสุดา  นาชัยเลิศ  นักจัดการงานท่ัวไป 

2. นางสาวชลลดา  พูลแกว    นักจัดการงานท่ัวไป 

3. นายวีระศักดิ์  ฆารกุล  นักจัดการงานท่ัวไป 

4. นายสรรเพชญ  ศิริเกต ุ  ครูชำนาญการพิเศษ 

 

 

งบประมาณ จำนวน  55,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน งบเงินดำเนินงาน  งบประมาณเฉพาะ 

ไตรมาส1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3   

     

 

 

 

กศน-กผ-02 



 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2๕๖4 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ี ช่ืองาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบรายจาย
อ่ืน 

6 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บ
ขอมูลงานธุรการ
สำนักงาน กศน. 
จังหวัดกาฬสินธุ    
ดวย Digital 
Technology     

เพ่ือใหมีระบบการจัดเก็บ
ขอมูลงานธุรการ ของ
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ ในรูปแบบดิจิทัล 
 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดเก็บขอมูลงานธุรการ
สำนักงาน กศน. จังหวัด
กาฬสินธุ   

ความเปนระบบ
ความถูกตอง และ
ความรวดเร็ว ของ
การรับ สง เก็บ   
และจายหนังสือ
ราชการ คำสั่ง   
ตามระเบียบงานสาร
บรรณ 

เจาหนาท่ีงานธุรการ  
สำนักงาน  กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ 

3 

 
 

 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

ไมใช
งบประมาณ 

 

กศน-กผ-01 



 
แผนปฏิบัติการประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
     (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ (กลุมอำนวยการ งานธุรการ) 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอท่ี 3 และขอท่ี 6  

ภารกิจเรงดวน : ขอ 5 และขอท่ี 7 

ONIE UNLOCK (Smart Learning  and  Smart Activities) 

3.ช่ืองาน/โครงการ การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลงานธุรการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ ดวย Digital Technology 

4. วัตถุประสงค 
    
     เพ่ือใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลงานธุรการ ของ

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  ในรูปแบบดิจิทัล 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ความเปนระบบความถูกตอง และความรวดเร็ว ของการรับ 

สง เก็บ และจายหนังสือราชการ คำสั่ง  ตามระเบียบงาน

สารบรรณ 

5. กิจกรรมหลัก 
 

    ปรบัปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลงานธุรการ

สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ 

7. เปาหมาย 

เจาหนาท่ีงานธุรการ  สำนักงาน  กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

จำนวน 3 คน 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 
 

เจาหนาท่ีงานธุรการ  สำนักงาน  กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

งบประมาณ จำนวน  55,000 บาท 

งบเงินอุดหนุน คาจัดการเรยีนการสอน  งบประมาณเฉพาะ 

ไตรมาส1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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กลุมสงเสริมฯ 
การศกึษาตอเนื่อง 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน/กลุมงาน...กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาตอเนื่อง) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

     เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประเภท จำนวน งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 
     กลุมเปาหมาย เปาหมาย   

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการRe-Skill  
Up -Skill เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของวิทยากร 
การจัดการศึกษาตอเนื่อง 
ในสถานศึกษาสังกัด 
สำนักงาน กศน.จงัหวัด
กาฬสินธุ ประจำป
งบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อพัฒนาวิทยากรการจัด
การศึกษาตอเนื่องที่เขารวม
โครงการฯ มีความรู ความ
เขาใจกระบวนการจัด
การศึกษาตอเนื่องไดถูกตอง
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. เพื่อพัฒนาครู กศน. ที่
ไดรับมอบหมายรับผิดชอบ
เปนเจาหนาที่งานการศึกษา
ตอเนื่องของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสนิธุ เก่ียวกับกา
จัดการศึกษาตอเนื่อง   
 

1. สำรวจความตองการของ
กลุมเปาหมายที่มีความประสงคที่
จะเขารับการอบรมฯ (โดยผู
ประสงคเขารับการอบรมตองจาย
คาลงทะเบียนคนละ 500 บาท)  
  2. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการฯ  
  3. ดำเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ  
  4. สรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการฯ  
  5. จัดทำทำเนยีบวิทยากรสอน
วิชาชีพระยะสั้น กลุมสนใจ ที่
ผานการอบรมจากสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ป 2563 

1. รอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมายทีผ่าน
การอบรมฯ มีความรู 
ความเขาใจ สามารถ
ในการจัดการศึกษา
ตอเนื่องไดอยาง
ถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
2. ระดับความพึง
พอใจของ
กลุมเปาหมายที่เขา
รวมโครงการฯ  
 
 
 
 
 

1.ผูที่มีความรู 
ความสามารถดาน
การสอนวิชาอาชีพ 
ที่มีความประสงค
จะสมัครเขารับการ
อบรมฯ เปน
วิทยากรใน
สถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ  
2.เจาหนาที่งาน
การศึกษาตอเนื่อง
ของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ  

18 อำเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 อำเภอ 
 

ไมไดใช
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนวยงาน/กลุมงาน  สงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาตอเนื่อง) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 4. ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

ประเด็น :  พฒันาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสัน้ ใหมีความหลากหลาย ทันสมยั เหมาะสมกับบริบทของพืน้ที ่

   และตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

 ภารกิจเรงดวน :  ขอ 8 สงเสริม สนับสนุนการฝกอาชีพเพื่อการมีงานทำ “Re-Skill  Up -Skill และออกใบรับรองความรู

ความสามารถ”           ONIE UNLOCK : Smart Learning  / Smart  Activities   

ONIE UNLOCK : Smart Learning  และ  Smart Activities   

 
3. ชื่องาน/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Re-Skill Up -Skill เพ่ือพัฒนาศักยภาพของวิทยากรการจัดการศึกษาตอเน่ือง  

ในสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 4. วัตถุประสงค 

1.เพื่อใหกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจ 

สามารถจัดทำหลักสูตรวิชาชพีระยะสัน้ รูปแบบหลักสูตร  

รูปแบบกลุมสนใจไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อพัฒนาเจาหนาที่งานการศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษาใน

สังกัดใหเขาใจการจัดการศึกษาตอเนื่องในรปแบบที่หลากหลาย

 
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายที่ผานการอบรมฯ มีความรู 

ความเขาใจ สามารถจัดทำหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรูปแบบ

หลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตรกลุมสนใจไดอยางถูกตอง  

2. ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการฯ  

 

5.กิจกรรมหลัก 

1. สำรวจความตองการของกลุมเปาหมายที่มีความประสงคที่จะ
เขารับการอบรมฯ (โดยผูประสงคเขารับการอบรมตองจาย
คาลงทะเบียนคนละ 500 บาท)  
  2. ดำเนินการคัดกรองความรูความสามารถของผูสมัครฯ 
  3. จัดอบรมตามโครงการฯ 

7. เปาหมาย 

  - ผูที่มีความรู ความสามารถดานการสอนวิชาอาชีพ ที่มีความ

ประสงคจะสมัครเขารับการอบรมฯ เปนวิทยากรในสถานศึกษาใน

สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  

 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 

- หองประชุมบูรพา  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  

10. ผูรับผิดชอบ 

- กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษาตอเนื่อง)            
1.นางอรุณ  พลทองเติม     
2. นางสาวธัญวรัตน  กัลยาณมติร 

งบประมาณ จำนวน -  บาท (ไมใชงบประมาณของทาง

ราชการ) 

งบดำเนนิงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ย. 63 - - - 

 

 

 

1.สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

กศน-กผ-02 



 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน/กลุมงาน...กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาตอเนื่อง)  
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

     เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ประเภท จำนวน งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 
     กลุมเปาหมาย เปาหมาย   

2 โครงการ กศน.งามตา 
ประชาชืน่ใจ  เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเสริมสรางการรับรู ความ
เขาใจ ความตระหนัก และรณรงค
ใหบุคลากรในหนวยงาน/
สถานศึกษา /กศน.ตำบล แหลง
เรียนรูทุกแหง ไดตระหนักถึง
ความสำคัญของการสรางสังคมสี
เขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
หนวยงาน/สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.จงัหวัดกาฬสนิธุ / 
กศน.ตำบล  และแหลงเรียนรูทกุ
แหง ซอมแซม ฟนฟูอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดลอมใหสะอาด 
ปลอดภัย พรอมใหบริการดวย
มิตรไมตรี และ ใชพลังงานที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม   
 

1.ประชุมชี้แจง สรางความรู 
ความเขาใจ เพื่อรณรงคให
บุคลากรในหนวยงาน/
สถานศึกษา ไดตระหนักถึง
ความสำคัญของการสรางสังคมสี
เขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
2. พัฒนา ซอมแซม ฟนฟู อาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดลอม ของ
หนวยงาน/สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.จงัหวัดกาฬสนิธุ / 
กศน.ตำบล  และแหลงเรียนรูทกุ
แหง  ใหสะอาด ปลอดภัย พรอม
ใหบริการดวยมิตรไมตรี ใช
พลังงานที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม 
3..นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
รายงานผลการดำเนนิงาน 

1.กิจกรรมการพัฒนา 
ซอมแซม ฟนฟู
อาคาร สถานที ่
2.ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
สังกัดสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสนิธุ /
สถานศึกษา/กศน.
ตำบล  แหลงเรียนรู
ตางๆที่มีตอการจัด
กิจกรรม “กศน.งาม
ตา ประชาชื่นใจ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม” 
 

1. บุคลากร 
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 
2.บุคลกรของ
สถานศึกษาใน
สังกัด  

30 คน 
 
 
 
 

- 60,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน/กลุมงาน  สงเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษาตอเนื่อง) 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ    (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ประเด็น :สงเสริมใหมีการใหความรูแกประชาชน / สรางความตระหนักถึงความสำคัญของการสรางสังคมสีเขียว / สงเสริมใหหนวยงาน

และสถานศึกษาใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

   ภารกิจเรงดวน :  ขอ 10  ซอมแซม ฟนฟู อาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมของสำนักงานทุกแหง และแหลงเรียนรูทุกแหง ใหสะอาด 

ปลอดภัยพรอมใหบริการ ดวยมิตรไมตรี “กศน. งามตา ประชาชื่นใจ” 

ONIE UNLOCK : Smart Center ( กศน. งามตา  ประชาชื่นใจ ) / Smart  Activities   

3.ชื่องาน/โครงการ กศน. งามตา  ประชาชื่นใจ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 4. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความเขาใจ และรณรงคใหบุคลากรในหนวยงาน/
สถานศึกษา /กศน.ตำบล แหลงเรียนรูทุกแหง ไดตระหนักถึง
ความสำคัญของการสรางสังคมสีเขียวที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม   
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหหนวยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ / กศน.ตำบล  และแหลงเรียนรูทุกแหง 
ซอมแซม ฟนฟูอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมใหสะอาด ปลอดภัย พรอม
ใหบริการดวยมิตรไมตรี และ ใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม   
 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

- หนวยงาน /สถานศึกษา /กศน.ตำบล/แหลงเรียนรูทุกแหงสะอาด 

ปลอดภัย พรอมใหบริการดวยมิตรไมตรี “กศน. งามตา ประชาชื่นใจ”  

 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 

1. ประชุมบุคลากร/คณะทำงาน 

2. วางแผนงาน/ออกแบบกิจกรรม เพื่อดำเนินการซอมแซม 

ปรับปรุงพฒันาอาคาร-สถานที่ หนวยงาน/สถานศึกษา และ

แหลงเรียนรูทุกแหง เพื่อสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงาน เอ้ือตอการเรียนรู  สะอาด ปลอดภัย เปน

หนวยงาน/สถานศึกษาสีเขียว รมร่ืน มีชีวิตชวีา นาอยู ใช

พลังงานที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม “ กศน.งามตา 

 ประชาชืน่ใจ” 

3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผลรายงานผลการดำเนนิงาน 

 

7. เปาหมาย 

 - บุคลากรหนวยงาน / สถานศึกษาในสังกัด  

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 

   - บริเวณอาคาร-สถานที่ หนวยงาน /สถานศึกษาในสังกัด/

กศน.ตำบล /แหลงเรียนรูในชุมชน   

10. ผูรับผิดชอบ 

- กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษาตอเนื่อง)            
1.นางอรุณ  พลทองเติม     
2. นางสาวธัญวรัตน  กัลยาณมติร 
 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน  60,000  บาท 

งบดำเนนิงาน     งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

60,000 

(ธันวาคม) 

- 

 

- - 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนวยงาน/กลุมงาน...กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาตอเน่ือง)  
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

     เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประเภท จำนวน งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 
     กลุมเปาหมาย เปาหมาย   

3 โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและ
ขยายผลศูนยการเรียนรูหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ดานการศึกษา ประจำป
งบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  เพื่อพัฒนาบุคลากร ครู 
กศน.ใหมีความรู ความเขาใจ 
สามารถถอดบทเรียนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศษฐกิจพอเพยีงได 
และสามรถถายทอดองคความรู 
ขยายผลใหกับผูเรียนและ
ประชาชนทั่วไปไดอยางตอเนื่อง  
2.เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงในสังกัดทุกแหง ใหเปน 
“ศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ดานการศึกษา” ใหสามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนไปอยางม ี
คุณภาพและมีความยั่งยนื  

1. ประชุมเพื่อวางแผน
เตรียมความพรอมในการ
ดำเนินงาน  
2. จัดทำโครงการฯ เพื่อ
เสนอขออนมุัติโครงการฯ  
3. ประสานหนวยงานที่
เก่ียวของในการดำเนินงาน 
4. ดำเนินงานตาม
โครงการฯ/กิจกรรม 
5. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการฯ  
 

- รอยละของบุคลากรครู 
กศน. ของสถานศึกษาใน
สังกัด สามารถ ถอด
บทเรียน อธิบาย ความ
สอดคลองกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2 เงื่อนไข ,3
หลักการ ,นำไปสู 4 มิติ
ในการดำเนินชีวิตทุก
กิจกรรมของตนเอง 
ไดอยางเขาใจ ถูกตอง 
สามารถขยายผลใหกับ
นักศึกษา กศน.และ
ประชาชนทั่วไปได 
 

1. ผูบริหาร
สถานศึกษา  
2.ครูผูชวย 
3.ครู
อาสาสมัครฯ 
2.ครู กศน.
ตำบล  
3.เจาหนาที่ที่
เก่ียวของกับ
การดำเนินงาน
ตามโครงการฯ 

6  คน 
 

6  คน 
6 คน 

 
6 คน 

 
6 คน 

 
รวมทั้งสิ้น 
30  คน 

15,000 - 

 
 
 
 
 

กศน-กผ-01 



 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน/กลุมงาน  สงเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษาตอเนื่อง) 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

            

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 ยุทธศาสตรดานการพฒันาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ประเด็น :เสริมสรางความรวมมอืรวมกับภาคีเครือขาย  

   ภารกิจเรงดวน :  ขอ 1 นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ  ขอ 12 บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค  

ONIE UNLOCK : Smart Learning   / Smart  Activities   

 

3.ชื่องาน/โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและขยายผลศูนยการเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ 2564  

 

 

4. วัตถุประสงค 

- เพื่อพัฒนาครู กศน.เก่ียวกับเร่ืองการถายทอดความรู ความ

เขาใจ ขยายผล การถอดบทเรียน การนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชในการดำเนินชีวิตในทุกกิจกรรม  

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

- รอยละของบุคลากร กศน.สามารถ ถอดบทเรียนความ

สอดคลองหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนนิ

ชีวิตประจำวนั และสามารถ ขยายผลใหกับนักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไปไดอยางถูกตอง  

 

 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 

 1. จัดประชุมสรางความเขาใจ/ ออกแบบกิจกรรมการ

ดำเนินงาน 

2. แตงตั้งคณะทำงาน ในการขยายผลใหความรู ความเขาใจ 

ใหกับนักศึกษา กศน. ประชาชนทั่วไป  

3. นิเทศติดตามผลการดำเนนิงานอยางตอเนื่อง 

 

7. เปาหมาย 

  -  ผูบริหารสถานศึกษา/ครูผูชวย/ครูอาสาสมัครฯ/ครู กศน.

ตำบล จากกศน.อำเภอ 6 แหง ที่ยังไมรับการประเมินเปน ศรร. 

จำนวน  30  คน 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 

  - กศน.อำเภอ 18 แหง 

- สำนักงาน กศน.จงัหวัดกาฬสนิธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 

  - กลุมสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  

     (งานการศึกษาตอเนื่อง) 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน  15,000   บาท 

งบดำเนนิงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 15,000 -  

 

 

 

1.สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนวยงาน/กลุมงาน...กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาตอเนื่อง)  
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

     เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ประเภท จำนวน งบเงินอุดหนุน งบรายจาย

อ่ืน 

     กลุมเปาหมาย เปาหมาย   
4 โครงการมหกรรม

วิชาการ กศน.
กาฬสินธุ ประจำป 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาใน
สังกัดจัดกิจกรรม เสริมสรางทักษะ 
กระบวนการคิด แกปญหา ทำใหนักศึกษา 
กศน. ตลอดจนผูเรียน/ผูรับบริการดาน
การศึกษาอาชีพ ไดรับความรู 
ประสบการณเพิ่มเติม นำไปประยุกตใชใน
การเรียนรู และการดำเนนิชีวิตไดยิ่งข้ึน 
2. เปนเวทีใหนักศึกษา กศน.ไดแสดง
ศักยภาพ ความสามารถเชิงวชิาการ ทั้ง
การศึกษาพื้นฐานและการศึกษาอาชีพ 
กศน. จากการไดเรียนรู การปฏิบัติทักษะ
อาชีพ ในสถานการณจริง 

1.จัดประชุมวาง
แผนการดำเนนิงาน
รวมกับ สถานศึกษาใน
สังกัด  
2. แตงตั้งคณะทำงาน
ตามโครงการฯ 
3. ดำเนินงานตาม
โครงการฯ  
4. ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
รายงานเผยแพร
ประชาสัมพนัธ  
 
 

1.รอยละของ
สถานศึกษาในสังกัด มี
สวนรวมในการจัดงาน
มหกรรมวิชาการ กศน.
กาฬสินธุ ประจำป 
2564ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
2.จัดกิจกรรมไดบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของ
โครงการฯ  

1.ผูบริหาร
หนวยงาน/ครูและ
บุคลากรสำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ  
2.ผูบริหาร
สถานศึกษา 18 
แหง  
3.ครู กศน.ในสังกัด
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสนิธุ 
18 อำเภอ 
4.นักศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
5.ผูเรียน/
ผูรับบริการ 

2,500 คน 300,000 100,000 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-01 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน/กลุมงาน  สงเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษาตอเนื่อง) 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ    (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 
 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

ประเด็น : เสริมสรางความรวมมือรวมกับภาคีเครือขาย  

   ภารกิจเรงดวน :  ขอ 9 สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาคเครือขายและภาคเอกชนในการฝกอาชีพและสงเสริมการตลาด

เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑสินคา กศน. ขยายชองทางการจำหนาย   

ONIE UNLOCK : Smart Learning   / Smart  Activities   

 

 

 

 

3.ชื่องาน/โครงการ   โครงการมหกรรมวิชาการ กศน.กาฬสินธุ ประจำป 2564 

 

 

4. วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสงักัดจัดกิจกรรม เสริมสราง
ทักษะ กระบวนการคิด แกปญหา ทำใหนักศึกษา กศน. ตลอดจนผูเรียน/
ผูรับบริการดานการศึกษาอาชีพ ไดรับความรู ประสบการณเพิ่มเติม 
นำไปประยุกตใชในการเรียนรู และการดำเนนิชีวติไดยิง่ข้ึน 
2. เปนเวทีใหนักศึกษา กศน.ไดแสดงศักยภาพ ความสามารถเชิงวิชาการ 
ทั้งการศึกษาพื้นฐานและการศึกษาอาชีพ กศน. จากการไดเรียนรู การ
ปฏิบัติทักษะอาชีพ ในสถานการณจริง 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.รอยละของสถานศึกษาในสังกัด มีสวนรวมในการจัดงานมหกรรม

วิชาการ กศน.กาฬสินธุ ประจำป 2563 ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

2.จัดกิจกรรมไดบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 

 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 

 1.จัดประชุมวางแผนการดำเนนิงานรวมกับ สถานศึกษาใน
สังกัด  
2. แตงตั้งคณะทำงานตามโครงการฯ 
3. ดำเนินงานตามโครงการฯ  
 

7. เปาหมาย 

1.ผูบริหารหนวยงาน/ครูและบคุลากร กศน.จังหวัดกาฬสนิธุ  

2.ผูบริหารสถานศึกษา 18 แหง  

3.ครู กศน.ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสนิธุ 18 

อำเภอ 

4.นักศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5.ผูเรียน/ผูรับบริการ 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 

  - หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  และ บริเวณ

สนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (เกา) 

 

10. ผูรับผิดชอบ 

- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน 400,000  บาท 

งบดำเนนิงาน   งบอุดหนุน  งบรายจายอ่ืน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

-  400,000 

 

 

 

 

 

1.สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนวยงาน/กลุมงาน...กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาตอเนื่อง)  
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

     เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ที่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความสำเร็จ ประเภท จำนวน งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 
     กลุมเปาหมาย เปาหมาย   
5 โครงการนิเทศติดตามผล

การดำเนินงานการศึกษา
ตอเนื่อง ประจำป
งบประมาณ  2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- .เพื่อนิเทศ ติดตาม  
การดำเนินงานการจัด
การศึกษาตอเนื่องของ
สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.จงัหวัด
กาฬสินธุทุกแหง เพื่อนำ
ขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุง
พัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งข้ีน 
 

 1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติโครงการฯ  
  2. ดำเนินงานตาม
โครงการฯ 
    - แตงตั้งคณะกรรมการ
นิเทศงานการศึกษาตอเนื่อง
ประจำปงบประมาณ 2564 
  3. ดำเนินงานนิเทศ ติดตาม
ผลการดำเนนิงานตาม
แผนการนิเทศงานการศึกษา
ตอเนื่อง  
 
 
 

1. รอยละ ของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ ไดรับการนิเทศ 
ติดตาม การดำเนินงานการจัด
การศึกษาตอเนื่อง  
2. ระดับความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายที่รับการนิเทศฯ  
 

1.ผูบริหาร
สถานศึกษา กศน.
อำเภอ. 
2.คณะ กรรมการ
นิเทศติดตามงาน
การศึกษาตอเนื่อง
ระดับจังหวัด   
 

. 
 
 

4  คน 

15,000 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-01 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนวยงาน/กลุมงาน  สงเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษาตอเนื่อง) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ    (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็น : พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมยั มีความโปรงใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมชิอบ  

ภารกิจเรงดวน :  ขอ 2 ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ONIE UNLOCK : Smart  Learning  และ Smart Activities   

 

 3.ชื่องาน/ โครงการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการศึกษาตอเนื่อง ประจำปงบประมาณ  2564 

  

 

 

4. วัตถุประสงค 

-เพื่อนิเทศ ติดตาม การดำเนนิงานการจัดการศึกษาตอเนื่องของ

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุทุกแหง 

เพื่อนำขอมูลที่ไดรับมาปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. รอยละ ของสถานศึกษาในสงักัดสำนักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ ไดรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการจัด

การศึกษาตอเนื่อง  

2. ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่รับการนิเทศฯ  

 

5.กิจกรรมหลัก 

  1. ประชุมวางแผนการดำเนนิงาน/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

โครงการฯ  

  2. ดำเนินงานตามโครงการฯ 

    - แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศงานการศึกษาตอเนื่องประจำป

งบประมาณ 2564 

  3. ดำเนินงานนิเทศ ติดตามผลการดำเนนิงานตามแผนการ

นิเทศงานการศึกษาตอเนื่อง  

 

 

7. เปาหมาย 

  - .คณะ กรรมการนิเทศติดตามงานการศึกษาตอเนื่องระดับ

จังหวัด   4  คน 

 

 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 

 - กศน.อำเภอ  18  แหง   

 - กศน.ตำบล  135  ตำบล 

10. ผูรับผิดชอบ 

- กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษาตอเนื่อง) 

งบประมาณ จำนวน 15,000 บาท 

งบดำเนนิงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- ม.ค.64 พ.ค.64 - 

 

 

 

กศน-กผ-02 

1.สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน/กลุมงาน...กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาตอเนื่อง)  
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

     เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ประเภท จำนวน งบอุดหนุน งบรายจาย

อ่ืน 

     กลุมเปาหมาย เปาหมาย   
6 โครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนย

ฝกอาชีพชุมชน (ONIE Café) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 .เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ/
สินคา  Brand กศน. โดย
สงเสริมการมีสวนรวมกับทุก
ภาคเครือขายและภาคเอกชน
ในการฝกอาชีพและสงเสริม
การตลาด ขยายชองทางการ
จำหนาย 
2.เพื่อสงเสริม สนับสนุนการฝก
อาชีพเพื่อการมีงานทำ 
 

1. สงเสริม สนับสนนุ
สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน. ใหมี1 
อำเภอ 1 ศูนยฝกอาชีพ
ชุมชน (ONIE Café)  เปน
การฝกอาชีพเพื่อการมีงาน
ทำ 
 2. สงเสริมการตลาดเพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ/สนิคา 
กศน. ขยายชองทางการ
จำหนาย 
 4. ติดตาม นิเทศ รายงาน
ผลการดำเนนิงาน 
 

- รอยละของ
สถานศึกษาในสังกัด 1 
อำเภอ 1 ศูนยฝกอาชีพ
ชุมชน (ONIE Café) 
 ที่สามารถเปนตนแบบ
เปนแหลงเรียนรูฝก
อาชีพเพื่อการมีงานทำ
ในชุมชนไดอยางมี
คุณภาพ 
 

1 อำเภอ 1 
ศูนยฝกอาชีพ
ชุมชน (ONIE 
Café) 
 

18 แหง - 90,000 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-01 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนวยงาน/กลุมงาน  สงเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษาตอเนื่อง) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร  2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ประเด็น : พัฒนาและสงเสริมประชาชนเพื่อตอยอดการผลิตและจำหนายสนิคาและผลิตภัณฑ 

ภารกิจเรงดวน :  ขอ 2 ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ 9 สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาคเครือขายและภาคเอกชนในการฝกอาชพีและสงเสริมการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑสินคา 

กศน. ขยายชองทางการจำหนาย   

ONIE UNLOCK : Smart Center  (Co-Learning Space) / Learning   / Smart Activities   

 

 

            

 

3.ชื่องาน/โครงการ    โครงการ 1 อำเภอ 1 ศูนยฝกอาชีพชุมชน  (ONIE Café)   

 

 

 

4. วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัด ยกระดบั

ผลิตภัณฑ/สินคา Brand กศน. 1 อำเภอ 1 อาชีพ 1 ศูนยฝก

อาชีพชุมชน  (ONIE Café) สามารถเปนแหลงเรียนรูการพัฒนา

อาชีพเพื่อการมีงานทำ 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

- รอยละของสถานศึกษาในสังกัด มีตนแบบ 1 อำเภอ 1 อาชีพ 

1 ศูนยฝกอาชีพชุมชน  (ONIE Café) ทีส่ามารถเปนแหลง

เรียนรูในชุมชนไดอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 

1.สงเสริม สนับสนนุสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ใหมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ/สนิคา Brand 
กศน. 1 อำเภอ 1 ศูนยฝกอาชีพชุมชน (ONIE Café)  เปนการ
ฝกอาชีพเพื่อการมีงานทำ ขยายตลาดและขยายชองทางการ
จำหนายสินคา 
2. ติดตาม นิเทศ รายงานผลการดำเนินงาน 

7. เปาหมาย 

  -  1 อำเภอ 1 อาชีพ 1 ศูนยฝกอาชีพชุมชน  (ONIE Café) 

ตนแบบ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ 18 อำเภอ 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 

  - กศน.อำเภอ 18 แหง 

- สำนักงาน กศน.จงัหวัดกาฬสนิธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 

- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  

     (งานการศึกษาตอเนื่อง) 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ  จำนวน  90,000  บาท 

 งบรายจายอ่ืน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 90,000  - 

 

 

 

 

1.สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน/กลุมงาน...กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาตอเนื่อง)  
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

     เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ประเภท จำนวน งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 
     กลุมเปาหมาย เปาหมาย   

7 โครงการพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศแหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน หนึ่งชุมชน 
หนึ่งนวัตกรรม พัฒนาถ่ินไทย
งาม” ออนไลน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศแหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน หนึ่งชุมชน หนึ่ง
นวัตกรรม พัฒนาถ่ินไทยงาม” 
เพื่อการบริหารจัดการและการ
จัดการศึกษาตอเนื่อง  
 
 

1. สำรวจขอมูลสารสนเทศ
แหลงเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถ่ิน หนี่งชุมชน หนึง่
นวัตกรรม จาก กศน.ตำบล 
ทุกแหง 
2.รวบรวมขอมูลเปนขอมูล
ที่เปนระบบออนไลน  เปน
คลังขอมูลสารสนเทศแหลง
เรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 
135 ตำบล   

- รอยละของ กศน.
ตำบล มี่ขอมูลภูมปิญญา
ทองถ่ิน สามารถสืบคน
ไดจากในระบบออนไลน 
ไดทุกตำบล  
 

1.ขอมูลแหลง
เรียนรู จาก 
กศน.ตำบล  
 

 
 

135  
ตำบล 

18,000 - 

 

 

 

 
 
 
 

กศน-กผ-01 



 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน/กลุมงาน  สงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาตอเนื่อง) 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร  2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

ประเด็น : พัฒนาและสงเสริมประชาชนเพื่อตอยอดการผลิตและจำหนายสนิคาและผลิตภัณฑ 

ภารกิจเรงดวน :  ขอ 2 ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ 9 สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาคเครือขายและภาคเอกชนในการฝกอาชพีและสงเสริมการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑสินคา 

กศน. ขยายชองทางการจำหนาย   

ONIE UNLOCK : Smart Center  (Co-Learning Space) /Learning   / Smart Activities   

 

 

            

 

3.ชื่องาน/โครงการพฒันาฐานขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน หนึ่งชุมชน หนึง่นวัตกรรม พัฒนาถ่ินไทยงาม” ออนไลน 

 

 

 

 

4. วัตถุประสงค 

- เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมลูสารสนเทศแหลงเรียนรูภูมิปญญา

ทองถ่ิน หนึ่งชุมชน หนึง่นวัตกรรม พัฒนาถ่ินไทยงาม” เพื่อการ

บริหารจัดการและการจัดการศึกษาตอเนื่อง  

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

- รอยละของ กศน.ตำบลมีแหลงเรียนรูสามารถสบืคนในรูปแบบ

ออนไลน ครบทุกตำบล 

 

 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 

1. สำรวจขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน หนี่ง

ชุมชน หนึ่งนวตักรรม จาก กศน.ตำบล ทุกแหง 

2.รวบรวมขอมูลเปนขอมูลที่เปนระบบออนไลน  เปนคลังขอมูล

สารสนเทศแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 135 ตำบล   

7. เปาหมาย 

  -  กศน.ตำบล  135 ตำบล  

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 

  - กศน.อำเภอ 18 แหง / กศน.ตำบล 135 ตำบล 

- สำนักงาน กศน.จงัหวัดกาฬสนิธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 

- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  

     (งานการศึกษาตอเนื่อง) 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ  จำนวน  9,000  บาท 

งบดำเนินงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 18,000 

 

- - 

 

 

 

 

1.สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนวยงาน/กลุมงาน...กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาตอเนื่อง)  
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

     เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ประเภท จำนวน งบรายจาย

อ่ืน 
งบอุดหนุน 

     กลุมเปาหมาย เปาหมาย   
8 โครงการประชุมเชงิ

ปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
หลักสูตรอาชีพ
ออนไลน (Online 
Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อพัฒนาครู กศน.ดาน
การจัดการเรียนรูอาชีพ
ออนไลน ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
2.เพื่อพัฒนาและจัดทำสื่อการ
จัดการเรียนรูหลักสูตรอาชีพ
ออนไลนใหหลากหลายเพิ่ม
ยิ่งข้ึน 
   
 
 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับครู 
กศน.ตำบลและเจาหนาที่งาน
การศึกษาตอเนื่องของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ      
2.รวบรวมหลักสูตรอาชีพออนไลน
รูปแบบกลุมสนใจ  รูปแบบหลักสูตร
ชั้นเรียนวชิาชีพระยะสั้น  1 อำเภอ  
อาชีพ ของ กศน.อำเภอทุกแหง 

- รอยละของครู กศน.
และเจาหนาที่งาน
การศึกษาตอเนื่อง มี
ความรู ความเขาใจ และ
สามารถจัดการเรียนรู
อาชีพออนไลน ไดอยาง
มีคุณภาพ 
2. รอยละของ
สถานศึกษาในสังกัดได
พัฒนาและจัดทำสื่อการ
จัดการเรียนรูหลักสูตร
อาชีพออนไลนได
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน 
 
 

1.ครู กศน.
ตำบล ๆ ละ 1 
คน 
2.เจาหนาที่
งานการศึกษา
ตอเนื่องของ 
กศน.อำเภอ ๆ 
ละ 1 คน 
3.เจาหนาที่ที่
เก่ียวของใน
การดำเนินงาน
ตามโครงการฯ 
สนง.จังหวัด
กาฬสินธุ  
 
 

135  
คน 
 

18   คน 
 
 
 
 
 

90,000 - 

 

 
 
 
 

กศน-กผ-01 



 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงาน/กลุมงาน  สงเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษาตอเนื่อง) 
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ    (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร  4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ประเด็น : พัฒนาหลักสูตรการจดัการศึกษาอาชีพระยะสัน้ 

ภารกิจเรงดวน :  ขอ 2 ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ขอ 9 สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาคเครือขายและภาคเอกชนในการฝกอาชพีและสงเสริมการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑสินคา 

กศน. ขยายชองทางการจำหนาย   

ONIE UNLOCK : (Co-Learning Space) /Learning   / Smart Activities   

 

 

            

 

3.ชื่องาน/ โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสตูรอาชีพออนไลน (Online Learning) 

 

 

 

 

 

4. วัตถุประสงค 

1.เพื่อพัฒนาครู กศน.ดานการจดัการเรียนรูอาชีพออนไลน ใหมี
คุณภาพยิ่งข้ึน 
2.เพื่อจัดทำสื่อการจัดการเรียนรูหลักสูตรอาชีพออนไลนให
หลากหลายเพิ่มยิ่งข้ึน 
 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

- รอยละของครู กศน.และเจาหนาที่งานการศึกษาตอเนื่อง มีความรู 

ความเขาใจ และสามารถจัดการเรียนรูอาชีพออนไลน ไดอยางมี

คุณภาพ 

2. รอยละของสถานศึกษาในสังกัดไดพัฒนาและจัดทำสื่อการจดัการ

เรียนรูหลักสูตรอาชีพออนไลนไดหลากหลายเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรอาชีพออนไลน 

2.รวบรวมหลักสูตรอาชีพออนไลนรูปแบบกลุมสนใจ  รูปแบบ

หลักสูตรชั้นเรียนวชิาชีพระยะสัน้  1 อำเภอ  อาชีพ ของ กศน.

อำเภอทุกแหง 

7. เปาหมาย 

  1.ครู กศน.ตำบล ๆ ละ 1 คน     135 คน 

2.เจาหนาที่งานการศึกษาตอเนือ่งของ กศน.อำเภอ ๆ ละ 1 คน 

3.เจาหนาที่ที่เก่ียวของในการดำเนินงานตามโครงการฯ สนง.

จังหวัดกาฬสนิธุ  รวมทั้งสิน้  153  คน 

 

9. พ้ืนที่ดำเนินการ 

  - กศน.อำเภอ 18 แหง / กศน.ตำบล 135 ตำบล 

- สำนักงาน กศน.จงัหวัดกาฬสนิธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 

- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  

     (งานการศึกษาตอเนื่อง) 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ  จำนวน  90,000  บาท 

 งบรายจายอ่ืน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 90,000 

 

- - 

 

 

 

 

1.สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสงเสริมฯ 
การศึกษานอกระบบ 

 



 

 

แผนปฏบัิติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ประเภท 

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบรหิารจดัการเรียนการสอน
ออนไลน สำหรับครู กศน. LMS 
Learning Management 
System (รุนท่ี 1) 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ใหมี
ความรูความเขาใจในการจดั
กิจกรรมกระบวนการเรยีนการ
สอนออนไลนดวยระบบ
บริหารจดัการเรียนการสอน
ออนไลน (LMS) ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรม
ตามโครงการ (รูปแบบ 
ไป-กลับ จำนวน 2 วัน) 
รายละเอียดดังน้ี 
- บรรยายใหความรู 
- ฝกปฏิบัตกิารใชระบบ 
LMS 
3. กำหนดแผนการจดัสง
ขอมูลท่ีถูกตองของ
ครูผูสอนและนักศึกษา 
เพ่ือนำเขาในระบบ LMS 
4. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 
 

รอยละของครู กศน.ท่ีผานการ
อบรมมีความรู ความเขาใจใน
การจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอนออนไลนดวย
ระบบบรหิารจดัการเรียนการ
สอนออนไลน (LMS) ไดอยาง
นอยรอยละ 80 

1. ผูบริหาร (7) 
2. ขาราชการครู (6) 
3. ครู กศน.ตำบล (55) 
4. ครู ศรช. (21) 
5. ครผููสอนคนพิการ (3) 
6. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
(5) 
ประกอบดวย 
1) เมืองกาฬสินธุ = 37 
2) นามน = 20 
3) สามชัย = 9 
4) ฆองชัย = 13 
5) รองคำ = 11 
 
 

รวม 97 คน - 95,000 

 

 

กศน.-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   ภารกิจเรงดวน : ขอ 6 พัฒนาระบบการเรียนรู ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital 

Science Museum , ศูนยเรยีนรูทุกชวงวัย รวมท้ังสื่อการเรียนการสอน แหลงเรียนรูในทุกกลุมเปาหมาย  

“เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา” 

    ONIE UNLOCK : Smart Learning  (ระบบการเรียนรู ONIE Digital) 

                 
3. ช่ืองาน/โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน สำหรับครู กศน. LMS           

                          Learning Management System (รุนท่ี 1) 

4. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ใหมีความรูความเขาใจในการจดักิจกรรม

กระบวนการเรยีนการสอนออนไลนดวยระบบบริหารจัดการ

เรียนการสอนออนไลน (LMS) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ/

จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ (รูปแบบ ไป-กลับ 2 วัน)  

3. กำหนดแผนการจดัสงขอมลูท่ีถูกตองของครูผูสอนและ

นักศึกษา เพ่ือนำเขาในระบบ LMS 

4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

รอยละของครู กศน.ท่ีผานการอบรมมีความรู ความเขาใจในการ

จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนออนไลนดวยระบบบริหาร

จัดการเรียนการสอนออนไลน (LMS) ไดอยางนอยรอยละ 80 

7. เปาหมาย  รวมท้ังส้ินจำนวน 97 คน 

           1. ผูบริหาร (7)               2. ขาราชการครู (6) 

           3. ครู กศน.ตำบล (55)     4. ครู ศรช. (21) 

          5. ครูผูสอนคนพิการ (3)   6. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ (5) 

 
 

8. งบประมาณ  จำนวน  95,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/ 
 

 
 

- - - 

 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

หองประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 

10. ผูรับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ประเภท 

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบรหิารจดัการเรียนการสอน
ออนไลน สำหรับครู กศน. LMS 
Learning Management 
System (รุนท่ี 2) 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ใหมี
ความรูความเขาใจในการจดั
กิจกรรมกระบวนการเรยีนการ
สอนออนไลนดวยระบบ
บริหารจดัการเรียนการสอน
ออนไลน (LMS) ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรม
ตามโครงการ (รูปแบบ 
ไป-กลับ จำนวน 2 วัน) 
รายละเอียดดังน้ี 
- บรรยายใหความรู 
- ฝกปฏิบัติการใชระบบ 
LMS 
3. กำหนดแผนการจดัสง
ขอมูลท่ีถูกตองของ
ครูผูสอนและนักศึกษา 
เพ่ือนำเขาในระบบ LMS 
4. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 
 

รอยละของครู กศน.ท่ีผานการ
อบรมมีความรู ความเขาใจใน
การจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอนออนไลนดวย
ระบบบรหิารจดัการเรียนการ
สอนออนไลน (LMS) ไดอยาง
นอยรอยละ 80 

1. ผูบริหาร (4) 
2. ขาราชการครู (5) 
3. ครู กศน.ตำบล (69) 
4. ครู ศรช. (13) 
5. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
(5) 
ประกอบดวย 
1) ทาคันโท = 15 
2) ยางตลาด = 34 
3) หวยเม็ก = 20 
4) หนองกุงศรี = 22 
 

รวม 96 คน - 94,000 

 

 

กศน.-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   ภารกิจเรงดวน : ขอ 6 พัฒนาระบบการเรียนรู ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital 

Science Museum , ศูนยเรียนรูทุกชวงวัย รวมท้ังส่ือการเรียนการสอน แหลงเรียนรูในทุกกลุมเปาหมาย  

“เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา” 

    ONIE UNLOCK : Smart Learning  (ระบบการเรียนรู ONIE Digital) 

                 
3. ช่ืองาน/โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน สำหรับครู กศน. LMS           

                          Learning Management System (รุนท่ี 2) 

 
4. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ใหมีความรูความเขาใจในการจดักิจกรรม

กระบวนการเรียนการสอนออนไลนดวยระบบบริหารจัดการ

เรียนการสอนออนไลน (LMS) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ/

จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ (รูปแบบ ไป-กลับ 2 วัน)  

3. กำหนดแผนการจดัสงขอมลูท่ีถูกตองของครูผูสอนและ

นักศึกษา เพ่ือนำเขาในระบบ LMS 

4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

รอยละของครู กศน.ท่ีผานการอบรมมีความรู ความเขาใจในการ

จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนออนไลนดวยระบบบริหาร

จัดการเรียนการสอนออนไลน (LMS) ไดอยางนอยรอยละ 80 

7. เปาหมาย  รวมท้ังส้ินจำนวน 96 คน 

    1. ผูบริหาร (4)               2. ขาราชการครู (5) 

    3. ครู กศน.ตำบล (69)     4. ครู ศรช. (13) 

    5. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ (5) 

 
 

8. งบประมาณ  จำนวน  94,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/ 
 

 
 

- - - 

 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

หองประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 

10. ผูรับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 



 

 

แผนปฏบัิติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ประเภท 

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบรหิารจดัการเรียนการสอน
ออนไลน สำหรับครู กศน. LMS 
Learning Management 
System (รุนท่ี 3) 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ใหมี
ความรูความเขาใจในการจดั
กิจกรรมกระบวนการเรยีนการ
สอนออนไลนดวยระบบ
บริหารจดัการเรียนการสอน
ออนไลน (LMS) ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรม
ตามโครงการ (รูปแบบ 
ไป-กลับ จำนวน 2 วัน) 
รายละเอียดดังน้ี 
- บรรยายใหความรู 
- ฝกปฏิบัติการใชระบบ 
LMS 
3. กำหนดแผนการจดัสง
ขอมูลท่ีถูกตองของ
ครูผูสอนและนักศึกษา 
เพ่ือนำเขาในระบบ LMS 
4. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 
 

รอยละของครู กศน.ท่ีผานการ
อบรมมีความรู ความเขาใจใน
การจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอนออนไลนดวย
ระบบบรหิารจดัการเรียนการ
สอนออนไลน (LMS) ไดอยาง
นอยรอยละ 80 

1. ผูบริหาร (4) 
2. ขาราชการครู (4) 
3. ครู กศน.ตำบล (61) 
4. ครู ศรช. (23) 
5. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
(5) 
ประกอบดวย 
1) กมลาไสย = 24 
2) เขาวง = 22 
3) นาคู = 19 
4) กุฉินารายณ = 27 
 

รวม 97 คน - 95,000 

 

 

กศน.-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   ภารกิจเรงดวน : ขอ 6 พัฒนาระบบการเรียนรู ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital 

Science Museum , ศูนยเรียนรูทุกชวงวัย รวมท้ังส่ือการเรียนการสอน แหลงเรียนรูในทุกกลุมเปาหมาย  

“เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา” 

    ONIE UNLOCK : Smart Learning  (ระบบการเรียนรู ONIE Digital) 

                 
3. ช่ืองาน/โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน สำหรับครู กศน. LMS           

                          Learning Management System (รุนท่ี 3) 

 
4. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ใหมีความรูความเขาใจในการจดักิจกรรม

กระบวนการเรียนการสอนออนไลนดวยระบบบริหารจัดการ

เรียนการสอนออนไลน (LMS) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ/

จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ (รูปแบบ ไป-กลับ 2 วัน)  

3. กำหนดแผนการจดัสงขอมลูท่ีถูกตองของครูผูสอนและ

นักศึกษา เพ่ือนำเขาในระบบ LMS 

4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

รอยละของครู กศน.ท่ีผานการอบรมมีความรู ความเขาใจในการ

จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนออนไลนดวยระบบบริหาร

จัดการเรียนการสอนออนไลน (LMS) ไดอยางนอยรอยละ 80 

7. เปาหมาย  รวมท้ังส้ินจำนวน 97 คน 

           1. ผูบริหาร (4)               2. ขาราชการครู (4) 

           3. ครู กศน.ตำบล (61)     4. ครู ศรช. (23) 

           5. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ (5) 

 
 

8. งบประมาณ  จำนวน  95,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/ 
 
 

 
 

- - - 

 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

หองประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 

10. ผูรับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 



 

 

แผนปฏบัิติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ประเภท 

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบรหิารจดัการเรียนการสอน
ออนไลน สำหรับครู กศน. LMS 
Learning Management 
System (รุนท่ี 4) 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ใหมี
ความรูความเขาใจในการจดั
กิจกรรมกระบวนการเรยีนการ
สอนออนไลนดวยระบบ
บริหารจดัการเรียนการสอน
ออนไลน (LMS) ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรม
ตามโครงการ (รูปแบบ 
ไป-กลับ จำนวน 2 วัน) 
รายละเอียดดังน้ี 
- บรรยายใหความรู 
- ฝกปฏิบัติการใชระบบ 
LMS 
3. กำหนดแผนการจดัสง
ขอมูลท่ีถูกตองของ
ครูผูสอนและนักศึกษา 
เพ่ือนำเขาในระบบ LMS 
4. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 
 

รอยละของครู กศน.ท่ีผานการ
อบรมมีความรู ความเขาใจใน
การจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอนออนไลนดวย
ระบบบรหิารจดัการเรียนการ
สอนออนไลน (LMS) ไดอยาง
นอยรอยละ 80 

1. ผูบริหาร (5) 
2. ขาราชการครู (7) 
3. ครู กศน.ตำบล (62) 
4. ครู ศรช. (14) 
5. ครผููสอนคนพิการ (1) 
6. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
(5) 
ประกอบดวย 
1) หวยผึ้ง = 14 
2) สมเด็จ = 21 
3) คำมวง = 15 
4) สหสัขันธ = 24 
5) ดอนจาน = 15 
 

รวม 96 คน - 93,000 

 

 

กศน.-กผ-01 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   ภารกิจเรงดวน : ขอ 6 พัฒนาระบบการเรียนรู ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital 

Science Museum , ศูนยเรียนรูทุกชวงวัย รวมท้ังส่ือการเรียนการสอน แหลงเรียนรูในทุกกลุมเปาหมาย  

“เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา” 

    ONIE UNLOCK : Smart Learning  (ระบบการเรียนรู ONIE Digital) 

                 
3. ช่ืองาน/โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน สำหรับครู กศน. LMS           

                          Learning Management System (รุนท่ี 4) 

 
4. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ใหมีความรูความเขาใจในการจดักิจกรรม

กระบวนการเรียนการสอนออนไลนดวยระบบบริหารจัดการ

เรียนการสอนออนไลน (LMS) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ/

จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ (รูปแบบ ไป-กลับ 2 วัน)  

3. กำหนดแผนการจดัสงขอมลูท่ีถูกตองของครูผูสอนและ

นักศึกษา เพ่ือนำเขาในระบบ LMS 

4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

รอยละของครู กศน.ท่ีผานการอบรมมีความรู ความเขาใจในการ

จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนออนไลนดวยระบบบริหาร

จัดการเรียนการสอนออนไลน (LMS) ไดอยางนอยรอยละ 80 

7. เปาหมาย  รวมท้ังส้ินจำนวน 96 คน 

           1. ผูบริหาร (5)               2. ขาราชการครู (7) 

           3. ครู กศน.ตำบล (62)     4. ครู ศรช. (14) 

           5. ครูผูสอนคนพิการ (1)   6. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 

(5) 

 

8. งบประมาณ  จำนวน  93,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/ 
 
 

 
 

- - - 

 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

หองประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 

10. ผูรับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ประเภท 

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือจัดทำแผนการลงทะเบียน
เรียน ตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

1. เพ่ือใหครู กศน.มคีวามรู
ความเขาใจและสามารถจดัทำ
แผนการลงทะเบียนเรียน ตาม
หลักสตูรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ือใหสถานศึกษามี
แผนการลงทะเบียนเรียน ท่ี
ทันสมัยสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบัน และ
จำนวนรายวิชาตรงตามความ
ตองการของผูเรียน เหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษาใน
แตละพ้ืนท่ี 
 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรม
ตามโครงการ (รูปแบบ 1 
วัน)  รายละเอียดดังน้ี 
- บรรยายใหความรู  
- แบงกลุมออกแบบและ
จัดทำแผนการลงทะเบียน
เรียน ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
- นำเสนอผลงานการ
จัดทำแผนการลงทะเบียน
เรียน ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
3. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 

1. รอยละของครู กศน.ท่ีผาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการมี
ความรูความเขาใจและ
สามารถจัดทำแผนการ
ลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดอยาง
นอยรอยละ 80 
2. รอยละของแผนการ
ลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของ
สถานศึกษาครบถวนและเปน
ปจจุบัน 
 

1. ครู กศน. ท่ีรับผิดชอบ
งานการศึกษาพ้ืนฐาน 
และเจาหนาท่ีงาน
ทะเบียน อำเภอละ 2 คน
(36) 
2. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
(4) 
 
 

รวม 40 คน - 15,000 

กศน.-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   ภารกิจเรงดวน : ขอ 6 พัฒนาระบบการเรียนรู ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital 

Science Museum , ศูนยเรียนรูทุกชวงวัย รวมท้ังส่ือการเรียนการสอน แหลงเรียนรูในทุกกลุมเปาหมาย  

“เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา” 

    ONIE UNLOCK : Smart Learning  (ระบบการเรียนรู ONIE Digital) 

                 
3. ช่ืองาน/โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 

                          ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหครู กศน.มีความรูความเขาใจและสามารถจัดทำแผนการ

ลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือใหสถานศึกษามีแผนการลงทะเบียนเรียน ท่ีทันสมัยสอดคลอง

กับสภาวการณในปจจุบัน และจำนวนรายวิชาตรงตามความตองการ

ของผูเรียน เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในแตละพ้ืนท่ี 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ/จัดทำ

คำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ (รูปแบบ 1 วัน)   

- บรรยายใหความรู  

- แบงกลุมออกแบบและจดัทำแผนการลงทะเบียนเรียน  

- นำเสนอการจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน   

3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. รอยละของครู กศน.ท่ีผานการประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรูความ

เขาใจและสามารถจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน ไดอยางนอยรอยละ 80  

2. รอยละของสถานศึกษามีแผนการลงทะเบียนเรียนท่ีครบถัวนและ

เปนปจจุบัน 

 

7. เปาหมาย  รวมท้ังส้ินจำนวน 40 คน 

           1. ครู กศน. ท่ีรับผิดชอบงานการศึกษาพ้ืนฐาน และ

เจาหนาท่ีงานทะเบียน อำเภอละ 2 คน (36) 

           2. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ (4) 

 
 

8. งบประมาณ  จำนวน  15,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 
 
 

 
 

/ - - 

 

 
9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

หองประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 

10. ผูรับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 



 

 

แผนปฏบัิติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ประเภท 

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
6 โครงการอบรมครู กศน.ดานการ

สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร (Boot Camp) หลักสูตร
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ประจำป 2564 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ใหมี
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองใน
ดานทักษะการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารและสามารถจัด
กระบวนการเรียนรูไดอยางมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมตาม
โครงการ (รูปแบบคาย
ภาษาอังกฤษ 3 วัน 2 
คืน)  - บรรยายใหความรู
ดานทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
 - แบงกลุมเขาฐานการเรยีนรู 
- ฝกปฏิบัติออกแบบวิธีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรปูแบบตางๆ   
3. สรปุแผนการจัด
กิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ของสถานศกึษา 
4. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

รอยละของครู กศน. ท่ีผาน
การอบรมมีความรูความเขาใจ
ท่ีถูกตองในดานทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูไดอยางนอยรอยละ 80 
 
 
 
 

1. ครู กศน. อำเภอละ 3 
คน (ท่ียังไมผานการ
อบรม) จำนวน 54 คน 
2. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ 
(6) 
 

รวม 60 คน - 264,000 

 

กศน.-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   ภารกิจเรงดวน : ขอ 6 พัฒนาระบบการเรียนรู ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital 

Science Museum , ศูนยเรียนรูทุกชวงวัย รวมท้ังส่ือการเรียนการสอน แหลงเรียนรูในทุกกลุมเปาหมาย  

“เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา” 

    ONIE UNLOCK : Smart Learning  (ระบบการเรียนรู ONIE Digital) 

                 
3. ช่ืองาน/โครงการ  อบรมครู กศน.ดานการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (Boot Camp)  

                          หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ ประจำป 2564 

4. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ใหมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในดาน

ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและสามารถจัด

กระบวนการเรียนรูไดอยางมีคณุภาพมากยิ่งข้ึน 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ/

จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมตามโครงการ (รปูแบบคายภาษาอังกฤษ 3 วัน 2 คืน)    

3. สรปุแผนการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร ของสถานศกึษา  

4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

รอยละของครู กศน. ท่ีผานการอบรมมีความรูความเขาใจท่ี

ถูกตองในดานทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ

สามารถจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางนอยรอยละ 80 

 

7. เปาหมาย  รวมท้ังส้ินจำนวน 60 คน 

           1. ครู กศน. อำเภอละ 3 คน (ท่ียังไมผานการอบรม) 

จำนวน 54 คน   

          2. เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ (6) 

 
 

8. งบประมาณ  จำนวน  264,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 
 
 

 
 

- / - 

 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

โรงแรมชารลองบูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
 

10. ผูรับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 



 

แผนปฏบัิติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ประเภท 

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
7 โครงการมหกรรมกีฬา กศน.

กาฬสินธุ เกมส ประจำป 2564  
เพ่ือพัฒนาบุคลากรมใหมี
ความรูความสามารถในดาน
สงเสริมสุขภาพ บุคลิกภาพ 
และดานกีฬา สามารถสงเสรมิ
และสนับสนุนการจัดการเรยีน
การสอนใหกับนักศึกษา กศน.
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมตาม
โครงการ (รูปแบบ 2 วัน)  
3. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของบุคลากรมคีวามรู
ความสามารถในดานสงเสริม
สุขภาพ บุคลิกภาพ และดาน
กีฬา สามารถสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนใหกับนักศึกษา กศน. 
ไดอยางนอยรอยละ 80 
 
 
 
 

1. ผูบริหาร (2) 
2. ขาราชการ (3) 
3. ลูกจางประจำ (4) 
4. พนักงานราชการ (24) 
5. ครูอาสาสมัครฯ (2) 
6. พนักงานบริการ (2) 
 

รวม 37 คน - 80,000 

 

กศน.-กผ-01 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   ภารกิจเรงดวน : ขอ 11 จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธของชาว กศน. “กศน.เกมส” และกิจกรรมเช่ือม 

                       ความสัมพันธของพ่ีนองชาว กศน. 

    ONIE UNLOCK : Smart Activities  (กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ กศน.เกมส) 

                 
3. ช่ืองาน/โครงการ  มหกรรมกีฬา กศน.กาฬสินธุ เกมส ประจำป 2564 

4. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถในดานสงเสริม

สุขภาพ บุคลิกภาพ และดานกีฬา สามารถสงเสริมและสนับสนุน

การจัดการเรยีนการสอนใหกับนักศึกษา กศน.ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ/จัดทำ

คำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมตามโครงการ (รูปแบบ 2 วัน)  

3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

รอยละของบุคลากรมคีวามรูความสามารถในดานสงเสรมิ

สุขภาพ บุคลิกภาพ และดานกีฬา สามารถสงเสริมและสนับสนุน

การจัดการเรยีนการสอนใหกับนักศึกษา กศน. 

ไดอยางนอยรอยละ 80 

 

7. เปาหมาย  รวมท้ังส้ินจำนวน 37 คน 

            1. ผูบริหาร (2)           2. ขาราชการ (3) 

            3. ลูกจางประจำ (4)     4. พนักงานราชการ (24) 

            5. ครูอาสาสมัครฯ (2)   6. พนักงานบริการ (2) 

 
 

8. งบประมาณ  จำนวน  80,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 
 
 

 
 

/ - - 

 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ 
 

10. ผูรับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ประเภท 

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
8 โครงการ “กศน.อีสาน เกมส   

E-SAN ONIE Games” ครั้งท่ี 6  
เพ่ือพัฒนาบุคลากรมใหมี
ความรูความสามารถในดาน
สงเสริมสุขภาพ บุคลิกภาพ 
และดานกีฬา สามารถสงเสรมิ
และสนับสนุนการจัดการเรยีน
การสอนใหกับนักศึกษา กศน.
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมตาม
โครงการ (รูปแบบ 2 วัน)  
3. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของบุคลากรมคีวามรู
ความสามารถในดานสงเสริม
สุขภาพ บุคลิกภาพ และดาน
กีฬา สามารถสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนใหกับนักศึกษา กศน. 
ไดอยางนอยรอยละ 80 
 
 
 
 

1. ผูบริหาร (2) 
2. ขาราชการ (3) 
3. ลูกจางประจำ (4) 
4. พนักงานราชการ (24) 
5. ครูอาสาสมัครฯ (2) 
6. พนักงานบริการ (1) 
 

รวม 36 คน - 134,000 

 

กศน.-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   ภารกิจเรงดวน : ขอ 11 จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธของชาว กศน. “กศน.เกมส” และกิจกรรมเช่ือม 

                       ความสัมพันธของพ่ีนองชาว กศน. 

    ONIE UNLOCK : Smart Activities  (กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ กศน.เกมส) 

                 

3. ช่ืองาน/โครงการ  “กศน.อีสาน เกมส E-SAN ONIE Games” ครั้งท่ี 6 

4. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถในดานสงเสริม

สุขภาพ บุคลิกภาพ และดานกีฬา สามารถสงเสริมและสนับสนุน

การจัดการเรยีนการสอนใหกับนักศึกษา กศน.ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ/จัดทำ

คำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมตามโครงการ (รปูแบบ 2 วัน)  

3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

รอยละของบุคลากรมคีวามรูความสามารถในดานสงเสรมิ

สุขภาพ บุคลิกภาพ และดานกีฬา สามารถสงเสริมและสนับสนุน

การจัดการเรยีนการสอนใหกับนักศึกษา กศน. 

ไดอยางนอยรอยละ 80 

 

7. เปาหมาย  รวมท้ังส้ินจำนวน 36 คน 

            1. ผูบริหาร (2)           2. ขาราชการ (3) 

            3. ลูกจางประจำ (4)     4. พนักงานราชการ (24) 

            5. ครูอาสาสมัครฯ (2)   6. พนักงานบริการ (1) 

 
 

8. งบประมาณ  จำนวน  134,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 
 
 

 
 

/ - - 

 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

- 
 

10. ผูรับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 
ประเภท 

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
9 โครงการกีฬา กศน.เกมส  

ครั้งท่ี 6  
เพ่ือพัฒนาบุคลากรมใหมี
ความรูความสามารถในดาน
สงเสริมสุขภาพ บุคลิกภาพ 
และดานกีฬา สามารถสงเสรมิ
และสนับสนุนการจัดการเรยีน
การสอนใหกับนักศึกษา กศน.
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมตาม
โครงการ (รูปแบบ 3 วัน)  
3. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละของบุคลากรมคีวามรู
ความสามารถในดานสงเสริม
สุขภาพ บุคลิกภาพ และดาน
กีฬา สามารถสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนใหกับนักศึกษา กศน. 
ไดอยางนอยรอยละ 80 
 
 
 
 

1. ผูบริหาร (2) 
2. ขาราชการ (3) 
3. ลูกจางประจำ (4) 
4. พนักงานราชการ (24) 
5. ครูอาสาสมัครฯ (2) 
6. พนักงานบริการ (1) 
 

รวม 36 คน - 187,000 

 

กศน.-กผ-01 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ขอ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   ภารกิจเรงดวน : ขอ 11 จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธของชาว กศน. “กศน.เกมส” และกิจกรรมเช่ือม 

                       ความสัมพันธของพ่ีนองชาว กศน. 

    ONIE UNLOCK : Smart Activities  (กิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ กศน.เกมส) 

                 

3. ช่ืองาน/โครงการ  กีฬา กศน.เกมส ครั้งท่ี 6 

4. วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถในดานสงเสริม

สุขภาพ บุคลิกภาพ และดานกีฬา สามารถสงเสริมและสนับสนุน

การจัดการเรยีนการสอนใหกับนักศึกษา กศน.ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ/จัดทำ

คำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมตามโครงการ (รปูแบบ 3 วัน 2 คืน)  

3. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

รอยละของบุคลากรมคีวามรูความสามารถในดานสงเสรมิ

สุขภาพ บุคลิกภาพ และดานกีฬา สามารถสงเสริมและสนับสนุน

การจัดการเรยีนการสอนใหกับนักศึกษา กศน. 

ไดอยางนอยรอยละ 80 

 

7. เปาหมาย  รวมท้ังส้ินจำนวน 36 คน 

            1. ผูบริหาร (2)           2. ขาราชการ (3) 

            3. ลูกจางประจำ (4)     4. พนักงานราชการ (24) 

            5. ครูอาสาสมัครฯ (2)   6. พนักงานบริการ (1) 

 
 

8. งบประมาณ  จำนวน  187,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 
 
 

 
 

/ - - 

 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) 

10. ผูรับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสงเสริม 
การศึกษาตามอัธยาศัย 



 
 

แผนปฏบัิติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ท่ี 

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ

ความสำเร็จ และคา
เปาหมาย(KPI) 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบ 
อุดหนุน 

1 โครงการรถโมบายห องส มุด
เคลื่อนที ่แหงการเรียนรู สู ช ุมชน 
ประจำปงบประมาณ 2564 

1. เพื่อพัฒนาคนไทยใหมี
นิสัยรักการอาน ใฝเรียน 
ใฝรู  โดยปลูกฝงและสราง
เจตคติใหเห ็นประโยชน 
และใหความสำคัญของ 
การอาน 
2. เพื ่อส งเสร ิมการอาน
แ ล ะ ก า ร เ ร ี ย น ร ู  ท่ี
หลากหลาย ออกใหบริการ
ประชาชนในพื ้นที ่ต าง ๆ 
อยางท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 

1. รถโมบาย
หองสมุดเคลื่อนท่ี 
2. กิจกรรม
สงเสริมการ
เรียนรู DIY 
3. กิจกรรม
สงเสริมการ
เรียนรู ตามชวง
วัย 

1. รอยละของนักศึกษา
กล ุ  ม เป  าหมาย  และ
ประชาชนกลุมเปาหมาย 
เขารวมกิจกรรมไมนอย
กวา รอยละ 80  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา นักเรียน 
แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น
กลุมเปาหมายที่เขารวม
กิจกรรม อยูในระดับมาก  

นักศึกษา กศน.  
นักเรียนในระบบ 
และประชาชน
ท่ัวไป 

2,850 
คน 

33,640  

 

กศน-กผ-01 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                              (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 
3. ช่ืองาน/โครงการ รถโมบายหองสมุดเคลื่อนท่ีแหงการเรียนรูสูชุมชน ประจำปงบประมาณ 2564  

 

4. วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาคนไทยใหมีนิสัยรักการอาน ใฝเรียน ใฝรู โดย
ปลูกฝงและสรางเจตคติใหเห็นประโยชน และใหความสำคัญ
ของการอาน 
2. เพ่ือสงเสริมการอานและการเรียนรูท่ีหลากหลาย ออก

ใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ อยางท่ัวถึง 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. รอยละของนักศึกษากลุ มเปาหมาย และประชาชน

กลุมเปาหมาย เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา รอยละ 80  

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา นักเรียน และ

ประชาชนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรม อยูในระดับมาก  

5.กิจกรรมหลัก 

1. รถโมบายหองสมุดเคลื่อนท่ี 
2. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู DIY 
3. กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ตามชวงวัย 
 

7. เปาหมาย   
นักศึกษา กศน.  

นักเรียนในระบบ 

และประชาชนท่ัวไป 

จำนวน 2,850 คน 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
- สถานศึกษาในสังกัด ท้ัง 18 แหง 

- จังหวัดเคลื่อนท่ี (พอ.สว.) 
 

10. ผูรับผิดชอบ 

วาท่ี รอยตรี จักรพงษ ภูโปรง 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน 33,640 บาท 

  งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ท่ี 

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ

ความสำเร็จ และคา
เปาหมาย(KPI) 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบ 
อุดหนุน 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัต ิการ
วางแผนแนวทาง เพ ื ่ อพ ัฒนา
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” สู21 Digital Library  

1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู 
ความเขาใจ องคประกอบ 
หลักการแนวทางวิธ ีการ
บริหารจัดการของ Digital 
Library  
2. เพื ่อใหไดแนวทางการ
พ ัฒนา 21ห องสม ุดให  เปน 
Digital Library  
 

1. ประชุมชี้แจง 
ความรู ความ
เขาใจ
องคประกอบ 
หลักการ 
แนวทาง วิธีการ
บริหารจัดการ
ของDigital 
Library 
2. แบงกลุม
ระดมความ
คิดเห็นแนว
ทางการพัฒนา21

หองสมุดใหเปน 
Digital Library 
 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ:  
- กลุมเปาหมาย เขารวม
โครงการไมนอยกวารอย
ละ 90  
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ:  
-กลุมเปาหมาย 
ดำเนินการจัดการ
แนวทางเพ่ือพัฒนา
หองสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี”  
สู21 Digital Library ไดท้ัง 
18 แหง สามารถ
นำไปใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

1. ผูบริหาร
การศึกษาและ
ผูบริหาร
สถานศึกษา 
2. ขาราชการ
บรรณารักษ/
เจาหนาท่ี
หองสมุด 
3. บรรณารักษ
จางเหมาเอกชน
ดำเนินงาน 
4. เจาหนาท่ี 
สำนักงาน กศน. 
จังหวัดกาฬสินธุ 
 
  

18 คน 
 
 
 

5 คน 
 
 
 

16 คน 
 
 

11 คน 
 
 
 

รวม 
50 คน 

 

65,500 
(เงินพัก) 

 

 

กศน-กผ-01 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                              (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

 

3. ช่ืองาน/โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแนวทางเพ่ือพัฒนาหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  

                          สู Digital Library 

4. วัตถุประสงค 
1. เพื ่อใหบุคลากรมีความรู  ความเขาใจ องคประกอบ 

หลักการแนวทางวิธีการบริหารจัดการของ Digital Library  

2. เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาหองสมุดใหเปน Digital 

Library  

 6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. เปาหมายเชิงปริมาณ:  
- กลุมเปาหมาย เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90  
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ:  
-กลุ มเปาหมาย ดำเนินการจัดการแนวทางเพื ่อพัฒนา

หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” สู Digital Library 

ไดทั้ง 18 แหง สามารถนำไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

  

 

5.กิจกรรมหลัก 
1. ประชุมชี้แจง ความรู ความเขาใจองคประกอบ หลักการ 

แนวทาง วิธีการบริหารจัดการของDigital Library 

2. แบงกลุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาหองสมุด

ใหเปน Digital Library 

7. เปาหมาย   
1. ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 18 คน 
2. ขาราชการบรรณารักษ/เจาหนาท่ีหองสมุด 5 คน 
3. บรรณารักษจางเหมาเอกชนดำเนินงาน 16 คน 
4. เจาหนาท่ี สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ 11 คน 

(รวมท้ังสิ้น 50 คน) 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
หอประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 
วาท่ี รอยตรี จักรพงษ ภูโปรง 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน 65,500 บาท (เงินพัก) 

   งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 

3 

ไตรมาส 4 

⁄    

 

 

 



 
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ท่ี 

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ

ความสำเร็จ และคา
เปาหมาย(KPI) 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบ 
อุดหนุน 

3 โครงการกิจกรรมส งเสร ิมการ
เร ียนรู ในงานวันเด็ก ประจำป 
2564 

1. เพ่ือสงเสริมให
กลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการเรยีนรู
ในวันเด็ก 
2. เพื ่อประเมินความพึง
พอใจของกลุมเปาหมายตอ
การเขารวมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน
ในรูปแบบ 
ฐานกิจกรรมการ
เรียนรู 

1. รอยละของ
กลุมเปาหมายเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา 80 
2.ระดับความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมายที่เขา
รวมกิจกรรมอยูในระดับ
มาก 
 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ท่ัวไป 

500 คน 20,000  

กศน-กผ-01 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                               (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

3. ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในงานวันเด็ก ประจำป 2564 

4. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมใหกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมงานวันเด็ก 
นิสัย ใฝเรียน ใฝรู โดยปลูกฝงและสรางเจตคติ 
ใหเห็นประโยชน และใหความสำคัญของการเรียนรู 
2. เพ่ือใหเด็กกลาคิด กลาทำ กลาแสดงออก ในสิ่งท่ีดีและ 
เกิดประโยชนตอชุมชน มีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม 

 
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. รอยละของกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 80 

2.ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรมอยู

ในระดับมาก 

5.กิจกรรมหลัก 

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบฐานกิจกรรมการ

เรียนรู 

7. เปาหมาย   
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  

จำนวน ๕๐๐ คน 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
สนามหนาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ (หลังเกา) 

10. ผูรับผิดชอบ 
วาท่ี รอยตรี จักรพงษ ภูโปรง 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท  
   งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 

4 

 ⁄   

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ท่ี 

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความความสำเร็จ 
และคาเปาหมาย(KPI) 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบ 
อุดหนุน 

4 โครงการประเมินคัดเลือก  
กศน.ตำบลตนแบบ 5 ดี พรีเม่ียม 

1. เพ ื ่อพ ัฒนาและขยาย
บทบาทการดำเนินงานของ 
กศน.ตำบล ใหสามารถทำ
หน  าท ี ่ เ ป  นกล ไกในการ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
กลุมเปาหมายในระดับพื้นท่ี
ไ ด  อ ย  า ง ท ั ่ ว ถ ึ ง  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ ื ่อเป นการประกาศ
เก ียรต ิค ุณยกย องชมเชย 
กศน .ตำบล  ท ี ่ ม ี ผลการ
ดำเนินงานยอดเยี่ยมเห็นผล
อยางเปนรูปธรรม  
3. เพื ่อคัดเลือก กศน.ตำบล
ตนแบบ 5 ดี พร ีเม ี ่ยม เปน
ต ัวแทนของ สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ ในการเขารวม
คัดเลือกในระดับท่ีสูงข้ึน ตอไป 

ค ัด เล ือก กศน.
ตำบล 5 ด ี  พรี
เม่ียม สถานศึกษา 
ละ 1 แหง (รวม
ทั ้งสิ ้น 18 แหง) 
เพื่อเปนตัวแทนของ 
สำน ั กงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ 

1. พัฒนาและขยายบทบาท
การดำเน ินงานของ กศน.
ตำบล ใหสามารถทำหนาท่ี
เป  นกล ไก ในการพ ัฒนา
ศ ั ก ย ภ า พ  เ พ ิ ่ ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
กลุมเปาหมายในระดับพื้นท่ี
ไ ด  อ ย  า ง ท ั ่ ว ถ ึ ง  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
2. ประกาศเกียรติคุณยกยอง
ชมเชย กศน.ตำบล ที ่มีผล
การดำเนินงานยอดเยี่ยมเห็น
ผลอยางเปนรูปธรรม 
3. ได กศน.ตำบล 5 ดี พรี
เม ี ่ยม เพ ื ่อเปนตัวแทนของ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
ในการเขารวมคัดเลือกในระดับท่ี
สูงข้ึน ตอไป 

สถานศึกษา 
ละ 1 แหง 

รวม
ท้ังสิ้น  

18 แหง 

 15,000 

 

กศน-กผ-01 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

 3. ช่ืองาน/โครงการ ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลตนแบบ 5 ดี พรีเม่ียม 

4. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาและขยายบทบาทการดำเนินงานของ กศน.
ตำบล ใหสามารถทำหนาที่เปนกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถของกลุมเปาหมายในระดับพื้นที่ได
อยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณยกยองชมเชย กศน.ตำบล 
ท่ีมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมเห็นผลอยางเปนรูปธรรม  
3. เพื่อคัดเลือก กศน.ตำบลตนแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม เปนตัวแทนของ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ในการเขารวมคัดเลือกในระดับท่ี
สูงข้ึน ตอไป 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. พัฒนาและขยายบทบาทการดำเนินงานของ กศน.ตำบล ใหสามารถทำหนาที่เปนกลไกในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีด
ความสามารถของกลุมเปาหมายในระดับพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 
2. ประกาศเกียรติคุณยกยองชมเชย กศน.ตำบล ท่ีมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 
3. ได กศน.ตำบล 5 ดี พรีเม่ียม เพ่ือเปนตัวแทนของ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ในการเขารวมคัดเลือกในระดับท่ีสูงข้ึน ตอไป 

5.กิจกรรมหลัก 
คัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเม่ียม สถานศึกษา ละ 1 แหง 
(รวมท้ังสิ้น 18 แหง) เพ่ือเปนตัวแทนของ สำนักงาน กศน.จังหวดั
กาฬสินธุ 

7. เปาหมาย   
สถานศึกษา ละ 1 แหง (รวมท้ังสิ้น 18 แหง) 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 
วาท่ี รอยตรี จักรพงษ ภูโปรง 

 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน 15,000 บาท 
   งบดำเนินงาน                  งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  /  

 

 

 



 
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ)  

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 
ท่ี 

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบรายจายอ่ืน งบอุดหนุน 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บรรณารักษ เพ่ือพัฒนาหองสมุด
สูยุค Digital 
(รวมกับกลุมงานขอมูล
สารสนเทศและรายงาน) 

1.เพ่ือฝกทักษะดาน
การสรางระบบ
จัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบ ออนไลน 
 

2.เพ่ือสรางแหลง
สืบคนขอมูลท่ีเขาถึง
งาย 
 
 
 

- ประชุมวางแผน 
-เสนอโครงการฯ 
- ดำเนินงาน
โครงการฯ 
- ติดตามผล 
- สรุปโครงการ 

- ผูเขาอบรม
สามารถสราง
ระบบจัดเก็บ
ขอมูลในรูปแบบ
ออนไลนได 
-ผูเขาใชงาน
ระบบมีความพึง
พอใจมากกวา
รอยละ 90 
 

บรรณารักษ/
เจาหนาท่ี
หองสมุด  

20 คน 
 
 
 
 
 

 

-  
 
 

กศน-กผ-01 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4.ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

           

3. ช่ืองาน/โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ เพ่ือพัฒนาหองสมุดสูยุค Digital 
(รวมกับกลุมงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน) 

4. วัตถุประสงค   

1.เพ่ือฝกทักษะดานการสรางระบบจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ 
ออนไลน 
2.เพ่ือสรางแหลงสืบคนขอมูลท่ีเขาถึงงาย 

 

 

 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ผูเขาอบรมสามารถสรางระบบจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ
ออนไลนได 
2. ผูเขาใชงานระบบมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 90 

7. เปาหมาย   
- บุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ 
 กศน.อำเภอ  
 กศน.ตำบล   
 บรรณารักษ 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 
กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา 

- งานสารสนเทศและการรายงาน 
- งานสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน....ไมใชงบประมาณ....... บาท 

      งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 √ √  

 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 

- ประชุมวางแผน 

- เสนอโครงการฯ 

- ดำเนินงานโครงการฯ 

- ติดตามผล 

- สรุปโครงการ 



 
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

   
ท่ี 

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ

ความสำเร็จ และคา
เปาหมาย(KPI) 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

6 โครงการ Open House หองสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 

1 .  เ พ ื ่ อ เ ผ ย แ พ ร
ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ  
บทบาทหนาที่ ภารกิจ 
ของหองสมุดประชาชน 
“ เ ฉล ิ ม ร า ช ก ุ ม า รี ” 
อ ำ เ ภ อ ย า ง ต ล า ด 
จังหวัดกาฬสินธุ 
2. เพื ่อใหเกิดการบูร
ณาการรวมกันในการ
เขารวมใชบริการของ 
ห องสม ุดประชาชน 
“ เ ฉล ิ ม ร า ช ก ุ ม า รี ” 
อ ำ เ ภ อ ย า ง ต ล า ด 
จ ังหว ัดกาฬสินธ ุ   กับ
ภาคีเครือขายทุกแหง  
 

1.ประชุมชีแ้จงเผยแพร 
บทบาทหนาที่ ภารกิจ 
ของหองสมุดประชาชน 
“ เ ฉล ิ ม ร า ช ก ุ ม า รี ” 
อ ำ เ ภ อ ย า ง ต ล า ด 
จังหวัดกาฬสินธุ 
2.แบ งกล ุ มเย ี ่ยมชม
ฐานกิจกรรมหองสมุด
ประชาชน “เฉลิมราช
ก ุ มาร ี ”  อำ เภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  
 3.จัดทำแผนบูรณาการ
ร  ว ม ก ั น ข อ ง ภ า คี
เคร ือข าย ในการเขา
รวมใชบริการ 
 
 
 

1. กลุมเปาหมาย เขา
รวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ 90  
2. เกิดการบูรณาการ
รวมกันในการเขารวมใช
บริการของ หองสมุด
ประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ กับภาคี
เครือขายทุกแหง ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

1. ผูบริหารและ
เจาหนาท่ี 
สำนักงาน กศน. 
จังหวัดกาฬสินธุ 
2. ผูบริหาร ครู 
และบคุลากร กศน.
อำเภอยางตลาด 
3. ผูบริหาร ครู 
และบคุลากร 
โรงเรียนภาคี
เครือขาย 

6  คน 
 
 
 

33 คน 
 
 

46 คน 
 

 
 
(85 คน) 

24,100 - 
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แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

 3. ช่ืองาน/โครงการ Open House หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  

  4. วัตถุประสงค 
1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ บทบาทหนาที่ ภารกิจ ของ
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ 
2. เพื่อใหเกิดการบูรณาการรวมกันในการเขารวมใชบริการ
ของ หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ กับภาคีเครือขายทุกแหง  

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. กลุมเปาหมาย เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90  
2. เกิดการบูรณาการรวมกันในการเขารวมใชบริการของ 
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ กับภาคีเครือขายทุกแหง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5.กิจกรรมหลัก 
1.ประชุมชี้แจงเผยแพร บทบาทหนาท่ี ภารกิจ ของหองสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ 
2.แบงกลุมเยี่ยมชมฐานกิจกรรมหองสมุดประชาชน “เฉลิม
ราชกุมารี” อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  

 3.จัดทำแผนบูรณาการรวมกันของภาคีเครือขาย ในการเขา
รวมใชบริการ 

7. เปาหมาย   
1. ผูบริหารและเจาหนาท่ี สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ 6 คน 
2. ผูบริหาร ครู และบุคลากร กศน.อำเภอยางตลาด 33 คน 
3. ผูบริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนภาคีเครือขาย 46 คน 

(รวมท้ังสิ้น 85 คน) 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ กศน.อำเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 
วาท่ี รอยตรี จักรพงษ ภูโปรง 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน 24,100 บาท 
  งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 

4 

/    

 

 

 



 
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

   
ท่ี 

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ

ความสำเร็จ และคา
เปาหมาย(KPI) 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงาน
ผลการดำเนินงานหองสมุดประชาชน  
สู21 Digital Library 

1. เพ่ือรายงานผลการ
ดำเนินงานหองสมุด
ประชาชน สู21 Digital 
Library 
2. เพ่ือใหไดแนว
ทางการพัฒนา
ศักยภาพการ
ดำเนินงานหองสมุด
ประชาชน สู21 Digital 
Library 

1. นำเสนอผลการ 
ดำเนินงาน
หองสมุด
ประชาชนสู21 
Digital Library
ของสถานศึกษา 
ในสังกัด 
2. วิเคราะห และ    
สรุป ผลการ    
ดำเนินงาน
หองสมุด
ประชาชน สู21 
Digital Library    
สำนักงาน กศน.     
จังหวัดกาฬสินธุ 
 
 
 

1. บรรณารักษ
เจาหนาท่ีหองสมุด และ
บุคลากร เขารวม
โครงการไมนอยกวารอย
ละ 90  
2. รอยละของขอมูล
แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพ การ
ดำเนินงานหองสมุด
ประชาชน สู21 Digital 
Library เพ่ือใชในการ
ดำเนินกิจกรรม อยางมี   
ประสิทธิภาพ 

1. ผูบริหาร  
  สถานศึกษา 
2. บรรณารักษ    
   ขาราชการ 
3. เจาหนาท่ี     
  หองสมุด 
4. บรรณารักษ 
   จางเหมา 
5. บุคลากร 
สำนักงาน กศน.  
   จังหวัดกาฬสินธุ 

50 คน 15,000 - 

กศน-กผ-01 



 
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 

 3. ช่ืองาน/โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานหองสมุดประชาชน สู Digital Library 

4. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานหองสมุดประชาชน สู 
Digital Library 
2. เพื ่อใหไดแนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน
หองสมุดประชาชน สู Digital Library 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. บรรณารักษเจาหนาท่ีหองสมุด และบุคลากร เขารวม
โครงการไมนอยกวารอยละ 90  
2. รอยละของขอมูลแนวทางการพัฒนาศักยภาพ การ
ดำเนินงานหองสมุดประชาชน สู Digital Library เพ่ือใชใน
การดำเนินกิจกรรม อยางมีประสิทธิภาพ 

5.กิจกรรมหลัก 
1. นำเสนอผลการดำเนินงานหองสมุดประชาชน สู Digital 
Library ของสถานศึกษาในสังกัด 
2. วิเคราะห และ สรุป ผลการดำเนินงานหองสมุด
ประชาชน สู Digital Library สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 

7. เปาหมาย   
1. ผูบริหารสถานศึกษา 18 คน 
2. บรรณารักษขาราชการ 3 คน 
3. เจาหนาท่ีหองสมุด 1 คน 
4. บรรณารักษจางเหมา 16 คน 
5. บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 12 คน 

(รวมท้ังสิ้น 50 คน) 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
หอประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 
วาท่ี รอยตรี จักรพงษ ภูโปรง 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน 15,000 บาท 
   งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 

4 

  /  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสงเสริมฯ 
งานนิเทศ วัดผลและ

ประเมินผล 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

( กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ:งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 
 
ท่ี 

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ  

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล สำนัก 
งานกศน.จังหวัดกาฬสินธุประจำป
งบประมาณ 2564 
กิจกรรม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
เครื่องมือวัดผลประเมินผลกลางภาค
เรียนท่ี 2/63 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
เครื่องมือวัดผลประเมินผลกลางภาค
เรียนท่ี 1/64 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
เครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาค
และสอบซอมภาคเรียนท่ี2/63 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
เครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาค
และสอบซอมภาคเรียนท่ี 1/64 
 

1. เพ่ือดำเนินการ
จัดทำเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล สำนัก 
งานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุประจำป
งบประมาณ 2564 
 

ผูเขารวมโครงการ
รวมกันจัดทำ
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล สำนัก 
งานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุประจำป
งบประมาณ 
2564 
 

ไดจำนวนตนฉบับ
เครื่องมือวัดผล สำนัก 
งานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุประจำป
งบประมาณ 2564 ท่ีมี
คุณภาพตรงตามตัวชี้วัด 
 
 

1.ผูบริหาร
หนวยงาน 
2.ผูบริหาร
สถานศึกษา 
3.ขาราชการครู 
4.ครู กศน.ตำบล 
5.บรรณารักษ/
เจาหนาท่ีหองสมุด 
6.บุคลากร 
สำนักงาน กศน.
จังหวัด 
 
 
 
 
 

2 
 

18 
 

18 
18 
5 
 

19 
 
 

 
รวม 80

คน 

 235,200 

 

 

 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ  

( กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ:งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

1.สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ

2. สอด
 
คลองกับยุทธศาสตรยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ขอที่ 1 .การพฒันาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน และการ

วัดประเมินผล จุดเนนดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ขอท่ี 1 และ ขอ 6 

ONIE UNLOCK : Smart Learningภารกิจเรงดวน :  ขอ 4 และขอ 6 

3.ช่ืองาน/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล สำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุประจำป

 งบประมาณ 2564 

4. วัตถุประสงค

1. เพ่ือดำเนินการจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล

สำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุประจำปงบประมาณ 2564 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ

ไดจำนวนตนฉบับเครื่องมือวัดผล สำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุ

ประจำปงบประมาณ 2564 ท่ีมีคณุภาพตรงตามตัวช้ีวัด 

5.กิจกรรมหลัก

ผูเขารวมโครงการรวมกันจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล 

สำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุประจำปงบประมาณ 2564

7. เปาหมาย

1.ผูบริหารหนวยงาน จำนวน    2   คน 

2.ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน   18  คน 

3.ขาราชการครู จำนวน   18  คน 

4.ครู กศน.ตำบล จำนวน   18  คน 

5.บรรณารักษ/เจาหนาท่ีหองสมุด จำนวน     5  คน 

6.บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัด จำนวน    19  คน

รวม    จำนวน  80  คน 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ

หองประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ

10. ผูรับผิดชอบ

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน........ 235,200.-.................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/ / / 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

( กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ:งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ และคา

เปาหมาย (KPI) 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนนิ 
งาน 

งบอุดหนุน 

2. โครงการจัดพิมพเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล สำนักงานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุประจำปงบประมาณ 2564 
กิจกรรม 
- จัดพิมพเครื่องมือวัดผลประเมินผล
กลางภาคเรียนท่ี 2/63 
- จัดพิมพเครื่องมือวัดผลประเมินผล
กลางภาคเรียนท่ี 1/64 
- จัดพิมพเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ปลายภาคเรียนท่ี 2/63 
- จัดพิมพเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ปลายภาคเรียนท่ี 1/64  
- จัดพิมพเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ซอม ภาคเรียนท่ี 2/63 
- จัดพิมพเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ซอม ภาคเรียนท่ี 1/64 

- เพ่ือดำเนินการ
จัดพิมพเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล สำนักงา
นกศน.จังหวัดกาฬสินธุ
ประจำปงบประมาณ 
2564 

-จัดพิมพ
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล สำนัก
งานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุประจำป
งบประมาณ 
2564 

- ไดจัดพิมพเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล สำนัก
งานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุประจำป
งบประมาณ 2564 
ครบถวนตามจำนวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

นักศึกษากศน. 
หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
ในสังกัดสำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 

3,080,000
บาท 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

( กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ:งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ

2. สอด คลองกับยุทธศาสตรยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ขอที่ 1 .การพฒันาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน และการ

วัดประเมินผล จุดเนนดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ขอท่ี 1 และ ขอ 6 

ONIE UNLOCK : Smart Learningภารกิจเรงดวน :  ขอ 4 และขอ 6 

3.ช่ืองาน/ โครงการจัดพิมพเครื่องมือวัดผลประเมินผล สำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุประจำปงบประมาณ 2564

4. วัตถุประสงค
- เพ่ือดำเนินการจัดพิมพเครื่องมือวัดผลประเมินผล สำนัก
งานกศน.จังหวัดกาฬสนิธุประจำปงบประมาณ 2564 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ
- ไดจัดพิมพเครื่องมือวัดผลประเมินผล สำนักงานกศน.
จังหวัดกาฬสินธุประจำปงบประมาณ 2564 
ครบถวนตามจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

5.กิจกรรมหลัก

- จัดพิมพเครื่องมือวัดผลประเมินผล สำนักงานกศน.จังหวัด

กาฬสินธุประจำปงบประมาณ 2564 

7. เปาหมาย

นักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ในสังกัดสำนักงาน 

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ

สนามสอบ ของ กศน.อำเภอ ท้ังสิ้น   จำนวน   18  แหง 

10. ผูรับผิดชอบ

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

งบประมาณ จำนวน........ 3,077,958.................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/ / / 

กศน-กผ-02 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

( กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ:งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ และคา

เปาหมาย(KPI) 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

3. โครงการนิเทศติดตามสนามสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 
2564 
กิจกรรม 
-นิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลางภาคเรียนท่ี 2/63 
-นิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลางภาคเรียนท่ี 1/64 
-นิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปลายภาคเรียนท่ี 2/63 
-นิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปลายภาคเรียนท่ี 1/64 
-นิเทศติดตามการดำเนินการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน(N-NET) 2/63 
-นิเทศติดตามการดำเนินการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน(N-NET) 1/64 

-เพ่ือนิเทศติดตาม
สนามสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ ประจำป
งบประมาณ 2564 
ในลักษณะของการ
ชวยเหลือสถานศึกษา
ในสังกัดแกปญหา 
พัฒนาคน พัฒนางาน 
ประสานสัมพันธ สราง
ขวัญกำลังใจ 

-บุคลากร ท่ีไดรับ
มอบหมาย ปฏิบัติ
หนาท่ีนิเทศ 
ติดตามผลการ
ดำเนินงานการ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ 
ประจำป
งบประมาณ 
2564    

กศน.อำเภอท้ัง 18 แหง 
ไดรับขอมูลเพ่ือสราง
ความเขาใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ดำเนินงานการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน         
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ ประจำป
งบประมาณ 2564 เพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

สนามสอบ 
กศน.อำเภอ 

18 

รวม 
18 
แหง 

 223,740 
.- 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

( กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ:งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

      

 

1.สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ

2. สอด คลองกับยุทธศาสตรยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ขอที่ 1 .การพฒันาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน และการ

วัดประเมินผล    จุดเนนดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ขอท่ี 1 และ ขอ 6 

ONIE UNLOCK : Smart Learningภารกิจเรงดวน :  ขอ 2และขอ 12 

3.ช่ืองาน/โครงการนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ

ประจำปงบประมาณ 2564

4. วัตถุประสงค

เพ่ือนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 

2564 ในลักษณะของการชวยเหลือสถานศึกษาในสังกัด

แกปญหา พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ สรางขวัญ

กำลังใจ

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ

กศน.อำเภอท้ัง 18 แหง ไดรับขอมูลเพ่ือสรางความเขาใจ

และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำป

งบประมาณ 2564 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.กิจกรรมหลัก

บุคลากร ท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาท่ีนิเทศ ติดตามผล

การดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำนักงาน 

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 2564         

7. เปาหมาย

สนามสอบกศน.อำเภอรวม 18 แหง 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ

สนามสอบ ของกศน.อำเภอท้ังสิ้นจำนวน   18  แหง 

10. ผูรับผิดชอบ

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน........ 223,740 .-.................. 

บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/ / / 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

( กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
และคาเปาหมาย(KPI) 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

4. โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน  
จากการเทียบระดับการศึกษา ประจำป 
2564 

เพ่ือเปดโอกาสใหผูมี
ความรู ความสามารถ 
ประสบการณและ
คุณธรรม จรยิธรรมไดรับ
การรับรองคณุวุฒิทางการ
ศึกษา 

ผูเขาเทียบระดับ
ประเมินแบบองค
รวมตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู
และตัวบงช้ีในแตละ
ระดับการศึกษา 
ประกอบดวย มติิ
ประสบการณ มิติ
ความรูความคิด 
และสมันาวิชาการ 

  ผูเขารับการประเมินเทียบ
ระดับ สามารถประเมินแบบ
องครวมตามกรอบมาตรฐาน
การเรยีนรูและตัวบงช้ีในแต
ละระดับการศึกษาจนจบ
หลักสตูรการรเทียบระดับ
การศึกษา 

สถานศึกษาท่ีทำ
หนาท่ีเทียบระดับ

การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

15 

รวม 
15 
แหง 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

( กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา )

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ

2. สอดคล
 
องกับยุทธศาสตร    ยุทธศาสตรกะรทรวงศึกษาธิการ ขอที่ 1 .การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล

     จุดเนนดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ขอท่ี 1 และ ขอ 6 

 ONIE UNLOCK : Smart Learning  ภารกิจเรงดวน :  ขอ 8 

3. ชื่องาน/โครงการ        โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จากการเทียบระดับการศึกษา ประจำป 2564

4. วัตถุประสงค

เพ่ือเปดโอกาสใหผูมีความรู ความสามารถ ประสบการณและ

คุณธรรม จรยิธรรมไดรับการรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผูเขารับการประเมินเทียบระดบั สามารถประเมินแบบองครวม

ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวบงช้ีในแตละระดับการศึกษา

จนจบหลักสูตรการรเทียบระดับการศึกษา 

5.กิจกรรมหลัก 

ผูเขาเทียบระดับประเมินแบบองครวมตามกรอบมาตรฐานการเรยีนรู

และตัวบงช้ีในแตละระดับการศึกษา ประกอบดวย มติิประสบการณ 

มิติความรูความคดิ และสัมนาวิชาการ 

7. เปาหมาย

สถานศึกษาท่ีทำหนาท่ีเทียบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจำนวน 15 

แหง 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ

สถานศึกษาท่ีทำหนาท่ีเทียบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จำนวน 15  แหง 

10. ผูรับผิดชอบ

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน.........-.................. บาท 

       งบดำเนินงาน         งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/ / / / 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

( กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดความความสำเร็จ 
และคาเปาหมาย(KPI) 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวนเปาหมาย งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

5. โครงการถอดบทเรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ 

เพ่ือถอดบทเรียนจาก
สถานศึกษาท่ีมีผลทดสอบ
ผานเปาหมายข้ันสูง ของ
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตดิานการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน และ
การทดสอบปลายภาคเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการ
การศึกษา 

ถอดบทเรียนจาก
สถานศึกษาท่ีมี
ผลทดสอบผาน
เปาหมายข้ันสูง ของ
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ดานการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน และ
การทดสอบปลาย
ภาค 

  ไดถอดบทเรยีนจาก
สถานศึกษาท่ีมีผลทดสอบ
ผานเปาหมายข้ันสูง ของ
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตดิานการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน และการ
ทดสอบปลายภาค 

1.ผูบริหาร
หนวยงาน 
2.ผูบริหาร
สถานศึกษา 
3.ขาราชการ
คร ู
3.บุคลากร
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด 

     2 

18 

 18 

  10 

รวม          
จำนวน   48 คน 

10,800 
บาท 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

( กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ

2. สอด คลองกับยุทธศาสตร    ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ขอที่ 1 .การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และ

การวัดประเมินผล จุดเนนดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ขอท่ี 1 และ ขอ 6  ONIE UNLOCK : Smart Learning  

ภารกิจเรงดวน :  ขอ 8

3. ช่ืองาน/โครงการ  โครงการถอดบทเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การการศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ

4. วัตถุประสงค

   เพ่ือถอดบทเรียนจากสถานศึกษาท่ีมีผลทดสอบผาน

เปาหมายข้ันสูง ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานการศึกษานอกระบบโรงเรยีน และการทดสอบปลาย

ภาคเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การการศึกษา 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ

ไดถอดบทเรียนจากสถานศึกษาท่ีมีผลทดสอบผาน

เปาหมายข้ันสูง ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดานการศึกษานอกระบบโรงเรยีน และการทดสอบปลาย

ภาค 

5.กิจกรรมหลัก

ถอดบทเรียนจากสถานศึกษาท่ีมีผลทดสอบผานเปาหมายข้ัน

สูง ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน และการทดสอบปลายภาค 

7. เปาหมาย

1.ผูบริหารหนวยงาน จำนวน    2   คน 

2.ผูบริหารถานศึกษา จำนวน   18  คน 

3.ขาราชการครู จำนวน   18  คน 

6.บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัด จำนวน    10  คน

   รวม     จำนวน   48 คน 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ

หองประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ

10. ผูรับผิดชอบ

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน........ 10,800.-.................. บาท 

       งบดำเนินงาน         งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/ 



ผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

( กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ:งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ และคา

เปาหมาย (KPI) 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบ
ดำเนนิ 
งาน 

งบอุดหนุน 

6. โครงการนิเทศ ติดตามผลการ
ดำเนินงาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผานระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน Learning Management 
System 

- เพ่ือดำเนินการ นิเทศ 
ติดตามผลการ
ดำเนินงาน การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผานระบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน 
Learning 
Management 
System 

-ดำเนินการ 
นิเทศ ติดตามผล
การดำเนินงาน 
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ผาน
ระบบการจัดการ
เรียนการสอน
ออนไลน 
Learning 
Management 
System 

- รอยละ 80 ของ 
สถานศึกษาในสังกัดได
ดำเนินการจัดการเรียน
การสอน ผาน ระบบการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน Learning 
Management System 

สถานศึกษาของ
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุท้ัง 
18 แหง 

18 แหง 200,000 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

( กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ:งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ

2. สอด คลองกับยุทธศาสตรยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ขอที่ 1 .การพฒันาหลักสูตร กระบวนการเรยีนการสอน และการ

วัดประเมินผล จุดเนนดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ขอท่ี 1 และ ขอ 6 

ONIE UNLOCK : Smart Learningภารกิจเรงดวน :  ขอ 4 และขอ 6 

3.ช่ืองาน/ โครงการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน

  Learning Management System 

4. วัตถุประสงค

เพ่ือดำเนินการ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน การ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ผานระบบการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน Learning Management System 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ

รอยละ 80 ของ สถานศึกษาในสังกัดไดดำเนินการ

จัดการเรียนการสอน ผาน ระบบการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน Learning Management System 

5.กิจกรรมหลัก

ดำเนินการ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ผานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน 

Learning Management System 

7. เปาหมาย

สถานศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุท้ัง 18 แหง 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ

สนามสอบ ของ กศน.อำเภอ ท้ังสิ้น   จำนวน   18  แหง 

10. ผูรับผิดชอบ

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

งบประมาณ จำนวน........ 200,000.................. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/ / / / 

กศน-กผ-02 



กลุมงานการเงนิ 
และพัสดุ 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/ อำนวยการ  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย )  
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

  

 
ท่ี 

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ 
ใหมีความพรอมในใช
งานเพ่ือใหพรอม
สนับสนนุการจัด
การศึกษาตามภารกิจ 
ของ กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 
 

1) เพ่ือใหสถานท่ีของ 
กศน.จังหวัดมีความ
พรอมในสงเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษา 
2) เพ่ือใหการทำงาน
ในการจัดการศึกษา 
ของ กศน.ไมมี
อุปสรรค 
3) เพ่ือให กศน.
จังหวัด มีภาพลักษณท่ี
สวยงาม เหมาะสมแก
การจัดการศึกษา  
4) เพ่ือใหมีสถานท่ี 
การทำงานมีความ
พรอมในการใหบริการ
ดานการศึกษา 

1) จัดหาพัสดุ 
และอุปกรณ 
เพ่ือใชปรับปรุง
สถานท่ี 
2) สำรวจ
สถานท่ี ในการ
จัดการศึกษา
ของ กศน. 
จังหวัด 
 

ระดับคามพึงพอใจของ
บุคลากร และผูมาใช
บริการมีความพึงพอใจ
ตอการใชสถานท่ี วัสดุ 
อุปกรณ ไดดีมากข้ึนไป 
 

สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ ท่ี 
 

1 แหง 200,000  

กศน-กผ-01 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงาน…อำนวยการ  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

     ระดับคามพึงพอใจของบุคลากร และผูมาใชบริการมี

ความพึงพอใจตอการใชสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ไดดีมากข้ึน

ไป 

7. เปาหมาย 

   สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  

10. ผูรับผิดชอบ 

1. นายคมสนั  สารแสน 
2. นางอุทัยวรรณ   บัวพันธ 
3. นางประไพจิต   สัตยบัณฑิต 
4. นางสาววชริาภรณ  มากยิ่ง 
 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
                                    กลยุทธ ที่ 5 ปรับปรุงสถานทีแ่ละวัสดุอุปกรณ ใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา 

 3. ช่ืองาน/โครงการ โครงการปรับปรุงสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ใหมีความพรอมในใชงานเพ่ือใหพรอมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตามภารกิจ ของ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 
4. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหสถานท่ีของ กศน.จังหวัดมีความพรอมในสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา 

2) เพ่ือใหการทำงานในการจัดการศึกษา ของ กศน.ไมมีอุปสรรค 

3) เพ่ือให กศน.จังหวัด มีภาพลักษณท่ีสวยงาม เหมาะสมแกการ

จัดการศึกษา  

4) เพ่ือใหมีสถานท่ี การทำงานมีความพรอมในการใหบริการดาน

การศึกษา 

5.กิจกรรมหลัก 

1) จัดหาพัสดุ และอุปกรณ เพ่ือใชในสำนักงานและวัสดุใน

การปรับปรุงสถานท่ี 

2) สำรวจความตองการใชวัสดุและสถานท่ี ในการจัด

การศึกษาของ กศน. จังหวัด 9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน    200,000  บาท 

    งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

100,000  100,000  

 

 

 



  

  แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/กลุมงาน…อำนวยการ  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย )  

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 
ท่ี 

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการนิเทศ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานดาน
บริหารพัสดุและ
สินทรัพย 
 

1. เพ่ือติดตาม 
กำกับ ตรวจสอบให
คำแนะนำการ
ปฏิบัติงานดานการ
บริหารพัสดุและ
สินทรัพย ใหถูกตอง
ตรงตามระเบียบ 
2.เพ่ือศึกษาและ
รวบรวมปญหา
อุปสรรคในการ
ดำเนินงานดานพัสดุ
และสินทรัพย  
 

1) จัดทำแผนการ
นิเทศ 
2)ดำเนินการนิเทศ
แลกเปลีย่นความรู 
ประสบการณ และ
ปญหาท่ีตรวจพบ
ในกาจัดซื้อ จัดจาง  
2) แนะนำ
แนวทางการจัดซื้อ 
จัดจาง ท่ีถูกตอง
ตรงตามระเบียบ 
3) สรุปรายงานผล
การนิเทศ 

 

1.รอยละ 80 บุคลากร 
เจาหนาท่ีพัสดุ ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ มีความรู ความ
เขาใจ และสามารถ
ดำเนินการจัดซื้อ จัดจาง 
ไดถูกตองตรงตามระเบียบ 
2.ระดับผลการดำเนินงาน
ดาน พัสดุ ของ กศน.
อำเภอ 
3.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน 
พัสดุ ของ กศน.อำเภอ 

 

บุคลากรในสังกัด
ท่ีปฏิบัติงานดาน
พัสดุ   
1) ผูบรหิาร      
18 ราย 
2) เจาหนาท่ีพัสดุ   
36 ราย 
 

54 ราย 40,000  

กศน-กผ-01 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงาน…อำนวยการ  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
                                    กลยุทธ ที่ 8 กำกับ นิเทศติดตามประเมิน และรายงานผล 
 
3. ช่ืองาน/โครงการ    การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานดานบริหารพัสดุและสินทรัพย 

4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือติดตาม กำกับ ตรวจสอบใหคำแนะนำการปฏิบัติงานดาน

การบริหารพัสดุและสินทรัพย ใหถูกตองตรงตามระเบียบ 

2.เพ่ือศึกษาและรวบรวมปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานดานพัสดุ

และสนิทรัพย  

 
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
      1.รอยละ 80 บุคลากร เจาหนาท่ีพัสดุ ของสถานศึกษาใน

สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ มีความรู ความเขาใจ และ

สามารถดำเนินการจัดซ้ือ จัดจาง ไดถูกตองตรงตามระเบียบ 

2.ระดับผลการดำเนินงานดาน พัสดุ ของ กศน.อำเภอ 

3.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดาน พัสดุ ของ 

กศน.อำเภอ 

5.กิจกรรมหลัก 
1) จัดทำแผนการนิเทศ 

2)ดำเนินการนิเทศแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และปญหาท่ี

ตรวจพบในกาจัดซื้อ จดัจาง  

2) แนะนำแนวทางการจัดซื้อ จัดจาง ท่ีถูกตองตรงตามระเบียบ 

3) สรุปรายงานผลการนิเทศ 

3) สรปุรายงานผลการนิเทศ 

7. เปาหมาย 
บุคลากรในสังกัดท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุ   

1) ผูบรหิาร      18 ราย 

2) เจาหนาท่ีพัสดุ   36 ราย 
 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

กศน.อำเภอท้ัง 18 แหง 

10. ผูรับผิดชอบ 
1. นายคมสัน  สารแสน 
3. นางอุทัยวรรณ   บัวพันธ 
4. นางประไพจิต   สัตยบัณฑิต 
5. นางสาววชิราภรณ  มากยิ่ง 
 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน    40,000  บาท 

    งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

40,000    

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 
ท่ี 

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบ

ดำเนินงาน 
งบอุดหนุน 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิเทศการดำเนินงานดานการเงิน 
และบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ  ประจำปงบประมาณ 
2564   
 
 

4.1 เพ่ือติดตามและศึกษา
สภาพจริงในการปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชี ของ 
กศน.อำเภอ 18 แหง                          
4.2 เพ่ือสรางความรู ความ
เขาใจท่ีถูกตองเพ่ิมข้ึนแก
บุคลากรสถานศึกษาเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน  
4.3 เพ่ือให กศน.อำเภอ
จัดสงรายงานเงินได
สถานศึกษาไดถูกตองภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนดภายใน
วันท่ี 15 ของทุกเดือนและดู
หลักฐานการเบิกจายเงิน
รายไดสถานศึกษา 

5.1 นิเทศสถานศึกษา 
18 อำเภอ                                                          
5.2 การปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี  
 

6.1 จำนวนอำเภอ
ท่ีไดรับการนิเทศ  
18 แหง 
 

7.1 ผูบริหาร
สถานศึกษา   
18 อำเภอ                                                   
7.2 เจาหนาท่ี
การเงิน  18 อำเภอ                                                      
7.3 เจาหนาท่ีบัญชี    
18  อำเภอ                                                   

รวม  54  คน 
 

54 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40,000 - 

กศน-กผ-01 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 

3. ช่ืองาน/โครงการ นิเทศการดำเนินงานดานการเงินและบัญชี  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  ประจำปงบประมาณ 2564   

 

4. วัตถุประสงค                                                                  
4.1 เพ่ือติดตามและศึกษาสภาพจริงในการปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชี ของ กศน.อำเภอ 18 แหง   

4.2 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเพ่ิมข้ึนแกบุคลากร

สถานศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  

4.3 เพ่ือให กศน.อำเภอจัดสงรายงานเงินไดสถานศึกษาไดถูกตอง

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือนและดู

หลักฐานการเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6.1 จำนวนอำเภอท่ีไดรับการนิเทศ  18 แหง 

5.กิจกรรมหลัก 

5.1 นิเทศสถานศึกษา 18 อำเภอ                                                          

5.2 การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  

 

7. เปาหมาย   

7.1 ผูบริหารสถานศึกษา  18 อำเภอ                                                   

7.2 เจาหนาท่ีการเงิน  18 อำเภอ                                                      

7.3 เจาหนาท่ีบัญชี    18  อำเภอ                                                   

รวม  54  คน 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

กศน.อำเภอ  18 แหง 

10. ผูรับผิดชอบ                                                            

งานการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน........40,000................... บาท 

         งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ธันวาคม

2563  

 

มกราคม 

2564 

  

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/งานตรวจสอบภายใน)  

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ท่ี 

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบ

ดำเนินงาน 
งบอุดหนุน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนิเทศการตรวจสอบภายใน
สถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 
 
 

1. เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน
ดานงานการเงิน บัญชี งาน
พัสดุและสินทรัพย กศน.
อำเภอท้ัง 18 แหง 
2. เพ่ือสรางความรูความ
เขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบและ
ขอบังคับ เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน ใน
สถานศึกษาในสังกัด 

1. นิเทศสถานศึกษาท้ัง 
18 อำเภอ 
2. การปฏิบัติงานดาน
การเงิน บัญชี พัสดุและ
สินทรัพย 
 

 จำนวนอำเภอท่ี
ไดรับการนิเทศ  
18 แหง 
 

1. ผูบริหาร
สถานศึกษาท้ัง 18 
แหง 
2. เจาหนาท่ีการเงิน 
18 อำเภอ 
3. เจาหนาท่ีบัญชี 
18 อำเภอ4. 
เจาหนาท่ีพัสดุท้ัง 
18 อำเภอ 
 
รวม 72 คน 
 
 

72 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16,000 - 

กศน-กผ-01 



 

 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/งานตรวจสอบภายใน) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ท่ี 6 ดานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 

3. ช่ืองาน/โครงการ นิเทศการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

4. วัตถุประสงค                                                                  
4.1 เพ่ือติดตามและศึกษาสภาพจริงในการปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชี ของ กศน.อำเภอ 18 แหง   

4.2 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเพ่ิมข้ึนแกบุคลากร

สถานศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  

4.3 เพ่ือให กศน.อำเภอจัดสงรายงานเงินไดสถานศึกษาไดถูกตอง

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดภายในวันท่ี 15 ของทุกเดือนและดู

หลักฐานการเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6.1 จำนวนอำเภอท่ีไดรับการนิเทศ  18 แหง 

5.กิจกรรมหลัก 

5.1 นิเทศสถานศึกษา 18 อำเภอ                                                          

5.2 การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  

 

7. เปาหมาย   

7.1 ผูบริหารสถานศึกษา  18 อำเภอ                                                   

7.2 เจาหนาท่ีการเงิน  18 อำเภอ                                                      

7.3 เจาหนาท่ีบัญชี   18  อำเภอ 

7.4 เจาหนาท่ีพัสดุ 18 อำเภอ                                                   

รวม  72  คน 

 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

กศน.อำเภอ  18 แหง 

10. ผูรับผิดชอบ                                                            

งานตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน........40,000................... บาท 

         งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ธันวาคม

2563  

 

มกราคม 

2564 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมยุทธศาสตร 
และการพัฒนา 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา)  

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ท่ี 

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือ
ขับเคลื่อน สู กศน. ONIE 
UNLOCK 

1. เพ่ือกำหนดทิศทาง 
โครงการ แผนงาน 
กิจกรรม ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป 
พ.ศ.2564  
2. เพ่ือเปนการสนับสนุน
สงเสริมการจัดการเรียน
การสอน การศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกาวสู กศน.ONIE 
UNLOCK   
2. เพ่ือพัฒนาเครือขายการ
ทำงานภายในหนวยงานให
สามารถสื่อสารและ
ประสานงานในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเกิดผล
สัมฤทธิส์ูงสุด 

1. มอบนโยบาย 
2. แบงกลุม 
3. นำเสนอ 

1. รอยละของ
กลุมเปาหมาย
เขารวมโครงการ 
2. รอยละของ
แผนปฏิบัติการ
ของหนวยงาน/
สถานศึกษา ท่ีได
ดำเนินการแลว
เสร็จ 

1. ผูบริหาร 
การศึกษา
และผูบริหาร
สถานศึกษา 
2. เจาหนาท่ี
แผน/ผูท่ี
เก่ียวของ  
กศน.อำเภอ 
3. บุคลากร 
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 

87 184,000  

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 2, 3 , 4, 5 และ 6 

 

3. ช่ืองาน/โครงการ :     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จดัทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ เพ่ือขับเคลื่อน สู กศน. ONIE UNLOCK 

 4. วัตถุประสงค 

1.เพ่ือกำหนดทิศทาง โครงการ แผนงาน กิจกรรม ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป พ.ศ.2564  
2.เพ่ือเปนการสนับสนุนสงเสริมการจัดการเรียนการสอน 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการศึกษา
ตามอัธยาศัยกาวสู กศน.ONIE UNLOCK   
3. เพ่ือพัฒนาเครือขายการทำงานภายในหนวยงานใหสามารถ
สื่อสารและประสานงานในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. รอยละของกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 
2. รอยละของแผนปฏิบัติการของหนวยงาน/สถานศึกษา ท่ีได
ดำเนินการแลวเสร็จ 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1. มอบนโยบาย 

2. แบงกลุม 

3. นำเสนอ 

7. เปาหมาย   

1. ผูบริหาร การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 
2. เจาหนาท่ีแผน/ผูท่ีเก่ียวของ  กศน.อำเภอ 
3. บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

โรงแรมราชาวดี รีสอรท แอนด โฮเทล อำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 

10. ผูรับผิดชอบ 

กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน.............184,000...................... 

บาท 

       งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/    

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา)  

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ท่ี 

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

2 โครงการ KALASIN REPORT 
ไตรมาส 1-2 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.เพ่ือสรุปผลการ
ดำเนินงานไตรมาส 1-2 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
2.เพ่ือนำเสนอผลการ
ดำเนินงานของ กศน. 
อำเภอท้ัง 18 แหง 

1.มอบนโยบาย 
2.นำเสนอผลการ
ดำเนินงาน 

 บุคลากร
สังกัด
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 

  150,000 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร :  

 

3. ช่ืองาน/โครงการ :  โครงการ KALASIN REPORT ไตรมาส 1-2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
4. วัตถุประสงค 
 

1.เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.เพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานของ กศน. อำเภอท้ัง 18 แหง 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. รอยละของกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 
2. รอยละของแผนปฏิบัติการของหนวยงาน/สถานศึกษา 
ท่ีไดดำเนินการแลวเสร็จ 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1. มอบนโยบาย 

2. นำเสนอ 

7. เปาหมาย   

บุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 

กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน.............150,000................ บาท 

       งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 /   

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา)  

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ท่ี 

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

3 โครงการสรุปผลการ
ดำเนินงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 

1.เพ่ือเปนการสรุปผลการ
ดำเนินงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 
2.เพ่ือแสดงผลการ
ดำเนินงาน ของ กศน.
อำเภอ 18 แหง 

1.มอบนโยบาย 
2.นำเสนอผลการ
ดำเนินงาน 

 บุคลากร
สังกัด
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 

  780,000 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา) 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 3, 4 , 5 และ 6 

 

3. ช่ืองาน/โครงการ :  โครงการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ 

 4. วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรูผล

การดำเนินงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. เพ่ือเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. รอยละของกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 
2. รอยละของผลการดำเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษา 
ท่ีไดดำเนินการแลวเสร็จ 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1. มอบนโยบาย 

2. นำเสนอผลการดำเนินงาน 

7. เปาหมาย   

บุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 

กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน............780,000................ บาท 

       งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   / 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/สำนักงาน กศน.จังหวดักาฬสินธุ)  
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ)  

 
ท่ี 

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตสำนักงาน กศน. จังหวัด
กาฬสินธุ 
 

1.เพ่ือปรับปรุงอุปกรณ
เช่ือมตอระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ใหรองรับ
ความตองการการใชงาน
อินเทอรเน็ต ของ
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ 
2.พระราชบัญญัติการ
กระทำความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 
2550 และฉบับแกไข
เพ่ิมเตมิ พ.ศ.2562   
 
 
 

- ประชุมวางแผน 
- ออกแบบระบบ 
- ดำเนินงานโครงการฯ 
- ติดตามผล 
- สรุปโครงการ 

ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตท่ี เร็ว 
แรง เสถียร 
ปลอดภัย 
ตรวจสอบได 
ผูใชงานมีความพึง
พอใจมากกวารอย
ละ 90 

บุคลากรใน
สังกัด 
สำนักงาน กศน. 
จังหวัดกาฬสินธุ 
 

 
 

497 

 
 

- 

 
 

100,000 

กศน-กผ-01 



 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4.ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

           
3. ช่ืองาน/โครงการ  โครงการพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตสำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ   

 
4. วัตถุประสงค  1.เพ่ือปรับปรุงอุปกรณเชื่อมตอระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร ใหรองรับความตองการการใชงาน

อินเทอรเน็ต ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

2.พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2550 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562   

 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ี เร็ว แรง เสถียร ปลอดภัย 

ตรวจสอบได ผูใชงานมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 90 

 

5. กิจกรรมหลัก 

- ประชุมวางแผน 

- ออกแบบระบบ 

- ดำเนินงานโครงการฯ 

- ติดตามผล 

- สรุปโครงการ 

7. เปาหมาย   

บุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ 

497 คน 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 
 

กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา 
งานสารสนเทศและการรายงาน 
 

งบประมาณ จำนวน....100,000....... บาท 

       งบดำเนินงาน                งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

√    

 

 

 

กศน-กผ-02 



กศน-กผ-01
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา)

สํานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ

(จําแนกตามงาน/โครงการ)

ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความ

ความสําเร็จ

เปาหมาย งบประมาณ(บาท)

ประเภท

กลุมเปาหมาย

จํานวน

เปาหมาย
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

โครงการอบรมวิทยากร

แกนนําพัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 

1. เพ่ือสรางวิทยากรแกน

นําดิจิทัลระดับอําเภอ

(ครู ข) และระะดับตําบล 

(ครู ค) ของสํานักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธุ 

2. เพ่ือใหวิทยากรแกน

นําดิจิทัลมีความรู ความ

เขาใจแนวทาง และทิศทาง

ในการใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

สงเสริมการตลาด การเพ่ิม

มูลคาใหกับสินคา และการ

โปรโมทใหกับสินคาในชุมชน

ทองถ่ิน

1.อบรมวิทยากรแกน

นําดิจิทัลระดับจังหวัด 

(ครู ก) จากสํานักงาน 

กศน.

2.จัดอมรมใหกับ

วิทยากรแกนนํา

ดิจิทัลระดับอําเภอ 

(ครู ข) และระดับ

ตําบล (ครู ค)

3. จัดอบรมดิจิทัล

ใหกับประชาชนท่ัวไป

1. บุคลากร

สํานักงาน 

กศน.จังหวัด 

จํานวน  2 คน

2. บุคลากรท่ี

เปนวิทยากร

แกนนําระดับ

อําเภอ 

จํานวน 

18 คน

3. บุคลากรท่ี

เปนวิทยากร

แกนนําระดับ

ตําบล 

จํานวน 

135 คน

155 คน 127,600 -๕



งบประมาณ จํานวน.............127,600.............บาท

 งบดําเนินงาน      งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/

1. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 2, 3 , 4, 5 และ 6

3. ช่ืองาน/โครงการ : โครงการอบรมวิทยากรแกนนําพัฒนาเศรษฐกิจดิจทัิล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

4. วัตถุประสงค

1. เพ่ือสรางวิทยากรแกนนําดิจิทัลระดับอําเภอ

(ครู ข) และระะดับตําบล (ครู ค) ของสํานักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ 

2. เพ่ือใหวิทยากรแกนนําดิจิทัลมีความรู ความเขาใจ

แนวทาง และทิศทางในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล

ในการสงเสริมการตลาด การเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา และการ

โปรโมทใหกับสินคาในชุมชนทองถ่ิน

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

1. รอยละของกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ

2. รอยละของแผนปฏิบัติการของหนวยงาน/

สถานศึกษา ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ

5. กิจกรรมหลัก

1.อบรมวิทยากรแกนนําดิจิทัลระดับจังหวัด (ครู ก)

จากสํานักงาน กศน.

2.จัดอมรมใหกับวิทยากรแกนนําดิจิทัลระดับอําเภอ

(ครู ข) และระดับตําบล (ครู ค)

3. จัดอบรมดิจิทัลใหกับประชาชนท่ัวไป

7. เปาหมาย
1. บุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัด  จํานวน  2 คน

2. บุคลากรท่ีเปนวิทยากรแกนนําระดับอําเภอ

จํานวน 18 คน

3. บุคลากรท่ีเปนวิทยากรแกนนําระดับตําบล

จํานวน 135 คน

รวม  155  คน

9. พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ

10. ผูรับผิดชอบ

กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา

กศน-กผ-02
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา)

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ

(จําแนกตามงาน/ โครงการ)



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ)  
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ท่ี 

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบดำเนินงาน 
ผลผลิตท่ี 4 

งบอุดหนุน 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนผูดูแล
ระบบคอมพิวเตอร  

1.เพ่ือสงเสริมและฝก
ทักษะดานการดูแล
ระบบคอมพิวเตอร 
 
 
 

- ประชุมวางแผน 
-เสนอโครงการฯ 
- ดำเนินงาน
โครงการฯ 
- ติดตามผล 
- สรุปโครงการ 

- ผูเขาอบรม
สามารถดูแล
ระบบ
คอมพิวเตอรได 

บุคลากรใน
สังกัด
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ    
                 
- บุคลากร
สถานศึกษา
ในสังกัด 

 
30 

 
 
 

 
153 

 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 183 
คน 

 
70,000 

 
 
 

กศน-กผ-01 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                   (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4.ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

           

3. ช่ืองาน/โครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเปนผูดูแลระบบคอมพิวเตอร 

 
4. วัตถุประสงค   

    เพ่ือสงเสริมและฝกทักษะดานการดูแลระบบ

คอมพิวเตอร 

 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

- ผูเขาอบรมสามารถดูแลระบบคอมพิวเตอรได 

5.กิจกรรมหลัก 

- ประชุมวางแผน 

- เสนอโครงการฯ 

- ดำเนินงานโครงการฯ 

- ติดตามผล 

- สรุปโครงการ 

7. เปาหมาย   

บุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 

กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา 

งานสารสนเทศและการรายงาน 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน....70,000....... บาท 

      งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 √   

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (หนวยงาน/สำนักงาน กศน.จังหวดักาฬสินธุ)  
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ท่ี 

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความสำเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุมเปาหมาย 
จำนวน

เปาหมาย 
งบรายจายอ่ืน งบอุดหนุน 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคลัง
ความรูสูดิจิทัล สำนักงาน กศน. 
จ.กาฬสินธุ 

1.เพ่ือฝกทักษะดาน
การสรางระบบ
จัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบ ออนไลน 
 
2.เพ่ือสรางแหลง
สืบคนขอมูลท่ีเขาถึง
งาย 
 
 
 

- ประชุมวางแผน 
-เสนอโครงการฯ 
- ดำเนินงาน
โครงการฯ 
- ติดตามผล 
- สรุปโครงการ 

- ผูเขาอบรม
สามารถสราง
ระบบจัดเก็บ
ขอมูลในรูปแบบ
ออนไลนได 
-ผูเขาใชงาน
ระบบมีความพึง
พอใจมากกวา
รอยละ 90 
 

- บุคลากรใน
สังกัด 
สำนักงาน 
กศน. จังหวัด
กาฬสินธุ 
   
กศน.อำเภอ  
 
กศน.ตำบล   
 
บรรณารักษ  

 
 

30 
 
 
 

18 
 

135 
 

19 
 
 
 
 
 

รวม 202 
คน 

 
 

120,000 

 
 
 

กศน-กผ-01 



 
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

                                  (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร ขอ 4.ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

           

3. ช่ืองาน/โครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคลังความรูสูดิจิทัล สำนักงาน กศน. จ.กาฬสินธุ 

 
4. วัตถุประสงค   

1.เพ่ือฝกทักษะดานการสรางระบบจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ 

ออนไลน 

2.เพ่ือสรางแหลงสืบคนขอมูลท่ีเขาถึงงาย 

 

 

 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

- ผูเขาอบรมสามารถสรางระบบจัดเก็บขอมูลในรูปแบบ

ออนไลนได 

-ผูเขาใชงานระบบมีความพึงพอใจมากกวารอยละ 90 

5.กิจกรรมหลัก 

- ประชุมวางแผน 

- เสนอโครงการฯ 

- ดำเนินงานโครงการฯ 

- ติดตามผล 

- สรุปโครงการ 

7. เปาหมาย   

- บุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ 

 กศน.อำเภอ  

 กศน.ตำบล   

 บรรณารักษ 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 

กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา 

งานสารสนเทศและการรายงาน 

 

กศน-กผ-02 

งบประมาณ จำนวน....120,000....... บาท 

      งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 √ √  

 

 

 



กศน-กผ-01
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา)

สํานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ

(จําแนกตามงาน/โครงการ)

ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความ

ความสําเร็จ

เปาหมาย งบประมาณ(บาท)

ประเภท

กลุมเปาหมาย

จํานวน

เปาหมาย
งบดําเนินงาน งบอุดหนุน

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาการราย

ผลผานระบบ DMIS 

ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.2564

1. เพ่ือใหบุคลากรระดับ

ปฏิบัติงานท่ีดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติงานและคํา

รับรองใน กศน.ตําบลและ 

กศน.อําเภอ มีความรูความ

เขาใจในระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารจัดการ 

(DMIS64) และมีความ

ตระหนักถึงความสําคัญใน

การรายงานผลท่ีมีความ

ชัดเจนติดตามตรวจสอบได

2. เพ่ือใหสถานศึกษา

สามารถใชขอมูลในระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือบริหารจัดการ 

(DMIS61) เปนเครื่องมือใน

การชวยจัดทําแผนปฏิบัติ

การ ท้ังการวางแผนงาน 

งบประมาณ และรายงานผล

การดําเนินงานใหมีความ

ชัดเจน ติดตามตรวจสอบได

1. มอบนโยบาย

2.จัดทําแผน

ปฏิบัติงานงานระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือการ

บริหารจัดการ 

(DMIS64) ประจําป

งบประมาณ 2564 

ของสถานศึกษาใน

สังกัด

3. รายงานผลการ

ดําเนินงานในระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือการ

บริหารจัดการ 

(DMIS64)

บุคลากร

สังกัด

สํานักงาน 

กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ

และบคุลากร 

กศน.อําเภอ

ทุกแหง

- -๘



งบประมาณ จํานวน...........................................บาท

 งบดําเนินงาน      งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

/ / / /

1. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรท่ี 2, 3 , 4, 5 และ 6

3. ช่ืองาน/โครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาการรายผลผานระบบ DMIS ประจาํปงบประมาณ

พ.ศ.2564

4. วัตถุประสงค
1. เพ่ือใหบุคลากรระดับปฏิบัติงานท่ีดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติงานและคํารับรองใน กศน.ตําบลและ กศน.อําเภอ 

มีความรูความเขาใจในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

(DMIS64) และมีความตระหนักถึงความสําคัญในการรายงาน

ผลท่ีมีความชัดเจนติดตามตรวจสอบได

2. เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถใชขอมูลในระบบฐานขอมูล

เพ่ือบริหารจัดการ (DMIS61) เปนเครื่องมือในการชวยจัดทํา

แผนปฏิบัติการ ท้ังการวางแผนงาน งบประมาณ และรายงาน

ผลการดําเนินงานใหมีความชัดเจน ติดตามตรวจสอบได

6. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

1. รอยละของกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ

2. รอยละของแผนปฏิบัติการของหนวยงาน/

สถานศึกษา ท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จ

5. กิจกรรมหลัก

1. มอบนโยบาย

2.จัดทําแผนปฏิบัติงานงานระบบฐานขอมูลเพ่ือการ

บริหารจัดการ (DMIS64) ประจาํปงบประมาณ 

2564 ของสถานศึกษาในสังกัด

3. รายงานผลการดําเนินงานในระบบฐานขอมูลเพ่ือ

การบริหารจัดการ (DMIS64)

7. เปาหมาย

1. ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา

2. ขาราชการครู ครู กศน.ตําบล ของ กศน.อําเภอ

ทุกแหง

3. บุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ

9. พ้ืนท่ีดําเนินการ

สํานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ

10. ผูรับผิดชอบ

กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา

กศน-กผ-02
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หนวยงาน/กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา)

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ

(จําแนกตามงาน/ โครงการ)



 

 

กลุมงานประชาสัมพนัธ/
ภาคีเครือขาย 



 

แผนปฏบิัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.25๖4 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เปาหมาย งบประมาณ (บาท) 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จำนวน
เปาหมาย 

งบดำเนินงาน งบรายจายอ่ืน 

1 โครงการอบรม
สรางภูมิคุมกัน
และปองกันยา
เสพติดใหกับ
สถานศึกษา ผาน
กระบวนการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ 
ประจำป
งบประมาณ 
2564 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือใหครูไดรับองค
ความรูการใชสื่อ
นวัตกรรมเสริมสราง
ทักษะใหกับนักศึกษา
อยางมีคุณภาพ ผาน
กระบวนการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
2. เพ่ือใหครูนำความรู
ไปปรับใชกับนักศึกษา
กลุมเสี่ยงไดมีภูมิคุมกัน
หางไกลยาเสพติดโดย
ใชกระบวนการครูแดร 
(D.A.R.E.) 
 

1. ดำเนินการใหความรูและสราง
ความเขาใจและการสรางภูมิคุมกัน
หางไกลยาเสพติดโดยใชกระบวนการ
ครูแดร (D.A.R.E.) 
2. ดำเนินการใหความรู 
กระบวนการดำเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข
นอกสถานศึกษาใหมีกระบวนการท่ี
เข็มแข็ง ตอเนื่อง และยั่งยืน 
๓. ดำเนินการวัดและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ผานกระบวนการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 
 

1. เชิงปริมาณ
ผูเขารวมอบรมและ
กลุมเปาหมาย รอย
ละ 100 
2. เชิงคุณภาพ ผู
เขารับการอบรม ได
มีความรูความเขาใจ
กระบวนการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข และวิธีการ
ดำเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายา
เสพติดและอบายมุข
นอกสถานศึกษาใหมี
กระบวนการท่ีเข็ม
แข็ง ตอเนื่อง และ
ยั่งยืน 
 

1. เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบงานยาเสพ
ติด อำเภอละ ๒ คน 
จำนวน ๓๖ คน 
2. ผูอำนวยการ กศน.
อำเภอ 1๘ คน 
3. เจาหนาท่ี กศน.
จังหวัด 6 คน 
รวม 60  คน  
 

60 คน  
 

40,000 - 

 

กศน-กผ-01 



 

 
      แผนปฏิบัตกิารประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
                (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

         

4. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหครูไดรับองคความรูการใชสื่อนวัตกรรมเสริมสราง

ทักษะใหกับนักศึกษาอยางมีคุณภาพ ผานกระบวนการ

สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2. เพ่ือใหครูนำความรูไปปรับใชกับนักศึกษากลุมเสี่ยงไดมี

ภูมิคุมกันหางไกลยาเสพติดโดยใชกระบวนการครูแดร 

(D.A.R.E.) 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. เชิงปริมาณผูเขารวมอบรมและกลุมเปาหมาย รอยละ 100 

2. เชิงคุณภาพ ผูเขารับการอบรม ไดมคีวามรูความเขาใจ

กระบวนการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ

วิธีการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิและอบายมุขนอก

สถานศึกษาใหมีกระบวนการท่ีเข็มแข็ง ตอเน่ือง และยั่งยืน 

 

1. สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. ดำเนินการใหความรูและสรางความเขาใจและการสราง

ภูมิคุมกันหางไกลยาเสพติดโดยใชกระบวนการครูแดร 

(D.A.R.E.) 

2. ดำเนินการใหความรู กระบวนการดำเนินงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาใหมี

กระบวนการท่ีเข็มแข็ง ตอเนื่อง และยั่งยืน 

  

 

     

 

 

2. สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร ดานหลักสูตร สื่อ รูปแบบการเรียนรู การจัดและประเมินผลงานบริการทางวิชาการและการประกัน

คุณภาพการศึกษา    

 
3. ช่ืองาน/โครงการ อบรมสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหกับสถานศึกษา ผานกระบวนการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา

เสพติดและอบายมุข สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 2564 

 

 

กศน-กผ-02 

 

งบประมาณ จำนวน   40,๐๐๐  บาท 

   งบดำเนินงาน                   งบรายจายอ่ืน ๆ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 40,000 - - 

 

 

 

7. เปาหมาย   
1. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ อำเภอ ละ ๒ คน     
    จำนวน ๓๖ คน 
2.  ผูอำนวยการ กศน.อำเภอ 1๘ คน 
3.  เจาหนาท่ีจังหวัด จำนวน 6  คน 
 รวม จำนวน 60 คน 

9. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

      สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

10. ผูรับผิดชอบ 

        กลุมงานภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

        สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

        โทร. 043-812-982 

 


	
	การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 151 แห่ง ประกอบด้วย
	- องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง
	- เทศบาลเมือง จำนวน 2 แห่ง - เทศบาลตำบล จำนวน 77 แห่ง
	- องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7๑ แห่ง
	ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
	1.3.2 ประชากร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรทั้งสิ้น 983,418 คน เป็นชาย 487,451 คน และเป็นหญิง 495,967 คน
	ที่มา : 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
	ตารางแสดงจำนวนประชากรวัยเรียน จำแนกรายอายุ ปี 2562




