


ค าน า 
 

                   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้ ได้มีกระบวนการจัดท าแผน ได้แก่ การศึกษากรอบแนวคิด การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ เช่น  

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้ ได้มีกระบวนการจัดท าแผน ได้แก่ การศึกษากรอบแนวคิด การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) แผนพัฒนาการศึกษาชาติ ปี.2560-2574 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 แนวคิด
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 แนวคิดการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค (SWOT) การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์ จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งวิสัยทัศน์ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
“เป็นหน่วยงานที่ ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21    
ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 

    ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

            ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

วิสัยทัศน์ 

               “เป็นหน่วยงานที่ ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม และทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 
พันธกิจ 
 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับการศึกษา 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชน  ให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลในรูปแบบ
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

     5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 
เป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษา
ในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงไปตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
  3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมพลแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัดส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานทางการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
  6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับประชาชน 



  7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งความต้องการของประชาชน  และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
  8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

   9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 

โครงสร้างของส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
    
  
  
 

 

 

 
                                                                        

รอง ผอ.กศน.จังหวัด 

 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

 
กลุ่มส่งเสริมภำคีเครือข่ำยและ

กิจกำรพิเศษ 

กลุ่มยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ 

 

กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำร

จัดกำรศึกษำ 

คณะกรรมกำร 

กศน.จังหวัด 

 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน. 

 จังหวัดกำฬสินธุ ์

 

 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

 

สถำนศึกษำ กศน.อ ำเภอ 

18 แห่ง 



 

ข้อมูลนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561 
 

ที ่ สถานศึกษา จ านวนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561  

ระดับ ประถม  ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย ระดับ 
ปวช. 

1 กมลาไสย  34   624   980   -    
2 กุฉินารายณ์  179   841   1,298   -    
3 เขาวง  40   414   859   -    
4 ค าม่วง  29   466   652   -    
5 ฆ้องชัย  65   305   453   -    
6 ดอนจาน  14   506   556   2  
7 ท่าคันโท  16   498   624   -    
8 นาคู  -     530   774   -    
9 นามน  45   544   721   -    

10 เมืองกาฬสินธุ์  124   1,292   1,956   -    
11 ยางตลาด  70   813   1,376   -    
12 ร่องค า  5   427   449   -    
13 สมเด็จ  25   575   737   -    
14 สหัสขันธ์  4   626   878   -    
15 สามชัย  7   443   483   -    
16 หนองกุงศรี  40   644   1,024   -    
17 ห้วยผึ้ง  9   360   401   -    
18 ห้วยเม็ก  19   441   750   -    

รวม  725   10,349   14,971   2  
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ข้อมูลนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 

 

ที ่ สถานศึกษา 

 จ านวนนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 (คน)   

 รวมนักศึกษา 
ภ.1/2562 

(คน)    ระดับ 
ประถม   

 ระดับ ม.
ต้น  

 ระดับ ม.
ปลาย  

1 กมลาไสย        34        546        896        1,476  
2 กุฉินารายณ์      120        782      1,312        2,214  
3 เขาวง        40        404        860        1,304  
4 ค าม่วง        21        393        645        1,059  
5 ฆ้องชัย        36        277        426          739  
6 ดอนจาน        10        483        566        1,059  
7 ท่าคันโท        20        494        617        1,131  
8 นาคู         5        478        742        1,225  
9 นามน        41        549        737        1,327  

10 เมืองกาฬสินธุ์      106      1,061      1,597        2,764  
11 ยางตลาด        58        816      1,306        2,180  
12 ร่องค า         5        340        420          765  
13 สมเด็จ        21        508        682        1,211  
14 สหัสขันธ์         5        593        838        1,436  
15 สามชัย        14        444        477          935  
16 หนองกุงศรี        40        560        840        1,440  
17 ห้วยผึ้ง         8        260        325          593  
18 ห้วยเม็ก        30        371        658        1,059  

รวม      614      9,359    13,944      23,917  
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  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด กรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 โดยโอนงานการศึกษาผู้ใหญ่พร้อมบุคลากรและทรัพย์สิน
ทั้งหมดท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของศึกษาธิการจังหวัดเข้ามารวมกับโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 9 จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยตั้งส านักงานชั่วคราวอยู่ที่ศาลาประชาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ และกรมการศึกษานอกโรงเรียนได้แต่งตั้ง                       
นายประมวล เปลี่ยนไธสง ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปีงบประมาณ 
2526 โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดสรรงบประมาณ จ านวน 2,725,260 บาท ให้ก่อสร้างอาคารและ
ปรับปรุงบริเวณ ณ สถานที่ใหม่ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่  14933 บนเนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน  95 ตาราง
วา ตั้งอยู่กับวิทยาลัยนาฏศิลป์ เพ่ือสร้างเป็นส านักงานถาวร ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีสถานศึกษาในสังกัดต้องรับผิดชอบ         
งานการศึกษานอกโรงเรียนทั้งจังหวัด โดยมีภารกิจหลัก คือ สอนผู้ไม่รู้หนังสือ และงานฝึกฝนอาชีพ ปัจจุบันศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ เลขที่   37  ถนนสนามบิน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์                     
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 เป็นหน่วยงานการศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 18 แห่ง และมีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น  
570 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประวัติควำมเป็นมำ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 



  

 

 

 
 
 
 

ผู้บริหาร ค รู
ข้าราชการพลเรือน 

ตามมาตรา 38 ค(2)
นวก. ครูอาสาฯ ครู กศน .ต าบล

1 จังหวัด 2 อ.สรรเพชญ อ.ดวงใจ - สมร+ธนา+สน่ัน+สันติ 20 3 - - - - - 3 34
2 กมลาไสย 8 1 ว่าง - - 6 22 1 - 1 1 1 33
3 กุฉินารายณ์ 12 1 อ.สมสง่า นาคะเสง่ียม นางนริสรา  โรยรส - 3 15 13 - 1 1 - 36
4 เขาวง 6 1 - นายสุวินัย  ขอดเมชัย - 3 15 4 - - - - 24
5 ค าม่วง 6 1 อ.อุไรวรรณ  สารขันธ์ุ - - 2 10 4 - 1 - 1 20
6 ฆ้องชัย 5 1 - - - 2 8 2 2 1 - 1 17
7 ดอนจาน 5 1 อ.กาญจนา ปรีจ ารัส - - 3 8 6 - 1 - 1 20
8 ท่าคันโท 6 1 อ.ดาบชัย รังคะราช - - 2 7 7 - 1 - - 19
9 นาคู 5 1 - - - 3 12 5 - 1 - 1 23
10 นามน 5 1 อ.จิรเดช  กล้าขยัน - - 2 10 7 2 1 - 1 25
11 เมืองกาฬสินธ์ุ 17 1 ช่วยราชการจังหวัด 1 นางธัญพร  ราชกรม - 6 29 7 - 1 - 3 48
12 ยางตลาด 15 1 ช่วยราชการจังหวัด 1 นางบุญเลิศ บุลท์มันน์ นายคมสันต์ สืบสิงห์ 7 29 3 - 1 - 2 45
13 ร่องค า 3 1 - - - 2 7 3 - 1 - 1 15
14 สมเด็จ 8 1 ว่าง นางวนิดา พิมพ์อุบล นายโอฬาร ดอนโอฬาร 4 15 4 1 1 - - 28
15 สหัสขันธ์ 8 1 อ.ฉวีวรรณ ฤทธิวงค์ นางสาวจอมรุ่ง โอภากาส - 4 22 1 - - 1 1 32
16 สามชัย 4 1 - - - - 1 5 6 - 1 - - 14
17 หนองกุงศรี 9 1 อ.ค าจันทร์ เพียรประสม - - 3 19 3 - 1 1 1 30
18 ห้วยผ้ึง 4 1 อ.รัศมี  รัตนแสนศรี - - 2 9 - - 1 - - 14
19 ห้วยเม็ก 9 1 ว่าง - นายสมพูล นามดอกไม้ 4 15 3 - 1 1 - 26

135 20 10 6 7 21 62 257 79 5 16 5 17 503

หมายเหตุ : จ านวนพนักงานราชการตามตัวตนท่ีมีอยู่จริง      ข้อมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2562
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บทท่ี 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
วิสัยทัศน์ 
        จากการทบทวนวิสัยทัศน์ ได้วิสัยทัศน์ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ   
   “เป็นหน่วยงานที่ ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรม และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 
พันธกิจ 

จากการทบทวนพันธกิจ ได้พันธกิจของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ 
   3.1 จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชน  ให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททาง
สังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.2 ส่งเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ  
   3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

  3.4 พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลใน
รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
      3.5 พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 
เป้าประสงค์ 
        จากการทบทวนเป้าประสงค์ ได้เป้าประสงค์ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ  
  4.1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษา
ในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงไปตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 



  

 
 

  4.2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา  สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็น
พลเมืองอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  และสิ่งแวดล้อม 
  4.3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม   สามารถ
คิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  รวมพลแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4.4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  4.5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ร่วมจัด  ส่งเสริม  และสนับสนุนการด าเนินงานทางการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
  4.6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา  เทคโนโลยีทางการศึกษา  เทคโนโลยีดิจิทัล  มาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
  4.7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ   สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  และ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งความต้องการของประชาชน  และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
  4.8.  บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

   4.9 หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์  
  จากการระดมความคิดเห็น มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและ สร้างความตระหนัก
รู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทยและชาติ
ไทย น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ  

   1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับและเคารพ
ความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์  

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนก ารจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ 
ทั้งยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ  

1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา
ทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
และพ้ืนที่ชายแดนอื่น ๆ  

1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน ยอมรับ
และเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ พหุสังคมที่อยู่
ร่วมกัน  

 
 



  

 
 

 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

2.1 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษากศน. เพ่ือยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชนให้เป็นอาชีพที่
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ(First S-curve และ New S-curve) โดยบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา
และเสริมทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Upskill & Reskill)  

2.2 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนให้จบ
การศึกษาอย่างน้อยการศึกษาภาคบังคับ สามารถนาคุณวุฒิที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมทั้ งพัฒนา
ทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตอบสนองต่อบริบทของสังคม
และชุมชน 

2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดก าไรผลิตและจ าหน่ายสินค้ าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์  
1) เร่งจัดตั้ งศูนย์ ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เ พ่ือยกระดับคุณภาพ                     

ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างช่องทางจ าหน่าย) 
รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  

2) พัฒนาและคัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสานความ
ร่วมมือกับสถานีบริการน้ ามันในการเป็นช่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนและ

ผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็น 
“ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ที่สามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการเรียนรู้ที่ดี  

3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
1) เร่งยกระดับ กศน.ต าบลนาร่อง 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม     

ที่ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์  
2) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ ใน 6 ภูมิภาค เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ 

(Co – Learning Space) ที่ทันสมัยส าหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการต่าง 
 3) พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library  

3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับทุกคน สามารถเรียนได้
ทุกที่ทุกเวลา  

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ          
ต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิตอาสา ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  



  

 
 

2) จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. จัดตั้งกองลูกเสือ 
ที่ลูกเสือมีความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพ่ือส่งเสริมลูกเสือจิต
อาสาพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 

3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  

3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  
1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ทั้งในรูปแบบของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะ

ชีวิตและทักษะอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์  
3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม                   

โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ  

3.8 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก และเน้นให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายกับประชาชนในชุมชน  
ทั้งวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่ าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูง ให้สามารถ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้  

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ :  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงด้ำนสังคม 
 4.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการประชาชนได้
ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละวัย และเป็นศูนย์บริการ
ความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพ่ือให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้
ตามความสนใจ  

1) เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียน ที่ถูก
ยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม  

2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งที่อยู่ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ประสานขอใช้พ้ืนที่เพ่ือ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.  

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
1) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษา                  

ตามอัธยาศัย โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์  



  

 
 

2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ท าความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 
ในการใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ  

4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย พิเศษอ่ืน ๆ อาทิ 
ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้จบการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  

4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย จากภัยธรรมชาติ

และผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการ

คัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การก าจัดขยะ และการน ากลับมาใช้ซ้ า เพ่ือลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง 
และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน  

5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศำสตร์ด้ำนปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส  
6.2 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลท าใช้ในการบริหารและพัฒนางาน สามารถ

เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันที ทุกที่และทุกเวลา  

6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้ตรง
กับสายงาน ความช านาญ และความต้องการของบุคลากร  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 
 

 

งานบุคลากร  
4 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มอ านวยการ (งานบุคลากร)) 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จ าแนกตามงาน/โครงการ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความส าเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
เป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบอุดหนุน 

1. โครงการประชุมติดตาม
ผลการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
ประชุมประจ าเดือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

1. เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาและประชุม
ประจ าเดือน 

2. เพื่อชี้แจงนโยบาย
การด าเนินงานของ
ส านักงาน กศน. 
 

1. ติดตามผล
การด าเนินงาน
ประจ าเดือน 
2. ประชุม
ประจ าเดือน  
3. ชี้แจง
นโยบาย 
 
 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงาน และปฏิบัติตาม
นโยบายได้อย่างถูกต้อง 
 

1. ผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
พนักงานราชการที่
ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

58 คน 150,000  

 

 

 

 
 
 
 

กศน-กผ-01 



  

 
 

แผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น ยุทธศาสตร์ที่ ๖. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 

 
3. ชื่องาน/โครงการ     โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจ าเดือน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาและ
ประชุมประจ าเดือน 

2. เพ่ือชี้แจงนโยบายการด าเนินงานของส านักงาน กศน. 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงาน และปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง 

5.กิจกรรมหลัก 

1. ติดตามผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
2. ประชุมประจ าเดือน  
3. ชี้แจงนโยบาย 
 

7. เป้าหมาย   
1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ์ จ านวน 58 คน 

9. พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมบูรพา 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มอ านวยการ (งานบุคลากร) 
   ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    โทร. 043-812982   

 

งบประมาณ จ านวน  75,000  บาท 

    งบด าเนินงาน        งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 

    

 

 

 

กศน-กผ-02 



  

 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มอ านวยการ (งานบุคลากร)) 
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จ าแนกตามงาน/โครงการ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความความส าเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
เป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบอุดหนุน 

2. โครงการประชุม
คณะกรรมการ กศน.

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
(ครั้งที่ 1,2) 

1. เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้คณะกรรมการฯ 
ทราบ 
2. เพื่อปรึกษาหารือแนวทาง
และทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับภาคี
เครือข่าย ท่ีสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และ
ตรงกับความต้องการของ
ท้องถิ่น/ชุมชน ในอนาคต 
 

1.แจ้งคณะกรรมการ
ส านักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ด าเนินการ
ประชุม
คณะกรรมการ กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. ชี้แจงนโยบาย
และจุดเน้นการ
ด าเนินงาน 
ส านักงาน กศน. 
ปีงบประมาณ 
2563 
4. รายงานการ
ด าเนินโครงการ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุม 
2. ร้อยละความส าเร็จใน
การจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของส านักงาน 
กศน.จังหวัดและ
สถานศึกษาในสังกัด 
 

1.คณะกรรมการ 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ (ตาม
ค าสั่ง) 
2. ผู้บริหาร
ส านักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

18 
 
 
 

20 
 
 

12 
 

รวม 50 
คน 

64,000  

 
 
 

กศน-กผ-01 



  

 
 

แผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   กลุ่มอ านวยการ (งานบุคลากร))   
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จ าแนกตามงาน/โครงการ) 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

 
3. ชื่องาน/โครงการ     โครงการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ครั้งที่ 1,2) 

 
4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
2. เพื่อปรึกษาหารือแนวทางและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับภาคเีครือข่าย ท่ีสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น/
ชุมชน ในอนาคต 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ส านักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาในสังกัด 
 

5.กิจกรรมหลัก 

1.แจ้งคณะกรรมการส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน 
กศน. ปีงบประมาณ 2563 
4. รายงานการด าเนินโครงการ 
 
 
7. เป้าหมาย   
1.คณะกรรมการ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ (ตามค าสั่ง) 

2. ผู้บริหารส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

3. เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
รวม 50 คน 

9. พื้นที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมบูรพา ส านักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มอ านวยการ (งานบุคลากร) 
   ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    โทร. 043-812982   

 

งบประมาณ จ านวน  64,000  บาท 

    งบด าเนินงาน        งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มอ านวยการ (งานบุคลากร))  
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จ าแนกตามงาน/โครงการ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์       

ที ่
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบ

ด าเนินงาน 
งบอุดหนุน 

3. โครงการ
ส่งเสริม

คุณธรรม และ
จริยธรรม 
ส าหรับ

บุคลากรใน
สังกัด 

ส านักงาน 
กศน.จ.

กาฬสินธุ์ ยุค 
Thailand 

4.0 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการและ
พนักงานราชการ ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

2.เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ 
แ ล ะ เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการท างานให้มีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการและพนักงานราชการยุค
ใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
     3.เพ่ือให้ข้าราชการและพนักงาน
ราชการ มีความรู้ความเข้าใจและยึด
มั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

1. วางแผนหลักสูตร
การอบรม 
2. แต่งตั้ง
คณะท างาน/จัดหา
วิทยากร/จัดเตรียม
สถานที่และวัสดุใน
การอบรม 
3. ด าเนินโครงการ 
4. วัดผลและ
ประเมินผลโครงการ 
และสรุปผลโครงการ 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. ผู้บริหาร
การศึกษา   
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
3. ข้าราชการ  
4. พนักงาน
ราชการ 
5. จ้างเหมาบริการ 
6. ลูกจ้างประจ า   
 

2 คน 
 

18 คน 
 

16 คน 
335 คน 

 
116 คน 

7 คน 
 
รวม494คน 

200,000  
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แผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จ าแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ส าหรับบคุลากรในสังกัด ส านักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์ ยุค Thailand 4.0  

 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

2.เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการและ
พนักงานราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
     3.เพื่อให้ขา้ราชการและพนกังานราชการ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ ์

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. วางแผนการจัดโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะท างาน/จัดหาวิทยากร/จัดเตรียมสถานที่และ
วัสดุในการอบรม 
3. ด าเนินโครงการ 
4. วัดผลและประเมินผลโครงการ และสรุปผลโครงการ 
 

7. เป้าหมาย   
1. ผู้บริหารการศึกษา  จ านวน 2 คน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 18 คน 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 16คน 
4. พนักงานราชการ จ านวน 335 คน  
5. จ้างเหมาบริการ  จ านวน 116 คน 
6. ลูกจ้างประจ า  จ านวน 7 คน 
 รวม  494 คน 

9. พื้นที่ด าเนินการ 

โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มอ านวยการ (งานบุคลากร) 
   ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    โทร. 043-812982   

 

งบประมาณ จ านวน  495,000   บาท 

    งบด าเนินงาน        งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 

   

   

   

 

 

 

กศน-กผ-02 



  

 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กลุ่มอ านวยการ (งานบุคลากร))  
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จ าแนกตามงาน/โครงการ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน       

ที ่
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบ

ด าเนินงาน 
งบอุดหนุน 

4. โครงการ 
จัดหาทุนเพื่อ
พัฒนา
ห้องสมุด
ประชาชน 
“เฉลิมราช
กุมารี”อ าเภอ
ยางตลาด 
จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
สู่การเป็น
ห้องสมุดดิจิทัล 
(Digital 
Library) 
 

1 .  เ พ่ื อ จั ด ห า ร า ย ไ ด้ ส ม ท บ ทุ น                         
ในการพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล 
(Digital Library)  
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
ในสังกัด ส านักงาน กศน. บุคลากร                
ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป  ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
รับผิดชอบ ในการพัฒนา รวมถึงได้ใช้
ประโยชน์จากห้องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

การจัดสร้างวัตถุ
มงคล พระพุทธ
สัมฤทธิ์  
นิโรคันตราย หรือ
หลวงพ่อองค์ด า  
พระพุทธรูปปางมาร
วิชัย พระลอยองค์ 
เนื้อทองเหลืองรมด า 
จ านวน 22,000 
องค์ 

1.ยอดรายได้จากการ
เช่าบูชาวัตถุมงคล   
พระพุทธสัมฤทธิ์  
นิโรคันตราย หรือ
หลวงพ่อองค์ด า 
2. ร้อยละจ านวน
ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ระดับดีมาก  
 

- นักศึกษา กศน.    
- บุคลากรในสังกัด
ส านั ก งาน  กศน .      
- หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ                
- ประชาชนทั่วไป 
 

   

 
 
 

กศน-กผ-01 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2


  

 
 

แผนปฏิบัติการประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จ าแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

 

 
3. ชื่องาน/โครงการ จัดหาทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
 
4. วัตถุประสงค์ 
1. เ พ่ือจัดหารายได้สมทบทุนในการพัฒนาห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)  
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ในสังกัด ส านักงาน 
กศน. บุคลากร ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการพัฒนา 
รวมถึงได้ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ยอดรายได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคล   พระพุทธสัมฤทธิ์  
นิโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ด า 
2. ร้อยละจ านวนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์ระดับดีมาก  
 

5. กิจกรรมหลัก 

การจัดสร้างวัตถุมงคล พระพุทธสัมฤทธิ์  
นิโรคันตราย หรือหลวงพ่อองค์ด า  
พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระลอยองค์ เนื้อทองเหลืองรมด า 
จ านวน 22,000 องค์ 
 

7. เป้าหมาย   
- นักศึกษา กศน.     
- บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.      
- หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ    
- ประชาชนทั่วไป 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มอ านวยการ (งานบุคลากร) 
   ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    โทร. 043-812982   

 

งบประมาณ จ านวน                 บาท 

    งบด าเนินงาน        งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 

   

   

   

 

 

 

กศน-กผ-02 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2


  

 
 

 
งานการเงิน 

 1 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

       แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (หน่วยงำน/กลุ่มอ ำนวยกำร-งำนกำรเงิน/พัสดุ)   

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

(จ ำแนกตำมงำน/โครงกำร)  

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                               (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-01 

1.ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

3.ชื่องำน/โครงกำร โครงการนเิทศการด าเนินงานดา้นการเงินและบัญชี งานตรวจสอบภายใน งานพสัดุและสินทรัพย์  

                         ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์

4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือติดตาม และศึกษาสภาพจริงในการปฏิบัติงานด้าน

การเงินและบัญชี งานตรวจสอบภายใน งานพัสดุและ

สินทรัพย์ของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 

2.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเพ่ิมข้ึนแก่บุคลากร

ของสถานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของ

สถานศึกษา18แห่ง 6. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1.บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตรวจสอบ

5. กิจกรรมหลัก 

1.ประชุมปรึกษาหาแนวทางการนิเทศเกี่ยวกับระเบียบที่

เกี่ยวข้องแนวปฏิบัติใหม่ๆ 

2.จัดท าแผนนิเทศ/นิเทศตามแผน 

3.สรุปองค์ความรู้/ซักถาม   

7. เป้ำหมำย 

1.ผู้บริหาร กศน.อ าเภอ จ านวน 18 คน 

2.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 18 อ าเภอ  จ านวน 36 คน 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  กศน.อ าเภอ 

  ระยะเวลา  18  วัน  

  วันที่  12 ธันวาคม 2562-14 มกราคม 2563 

 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน  91,640 บำท 

งบด าเนินงาน           งบเงินอุดหนุน        

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ธ.ค.2562 ม.ค.2563 - - 

 

 

 



  

 
 

 

  

 
ที ่

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนิเทศการ
ด าเนินงานด้านการเงิน
และบัญชี งานตรวจสอบ
ภายใน งานพัสดุและ
สินทรัพย์ ส านักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสนิธุ ์

1.เพื่อติดตาม และ
ศึกษาสภาพจริงในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี งาน
ตรวจสอบภายใน งาน
พัสดุและสินทรัพย์ของ
สถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่ง 
2.เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง
เพิ่มขึ้นแก่บุคลากร
ของสถานศึกษา
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชีของสถานศึกษา
18แห่ง 
 
 
 

1.ประชุมปรึกษาหา
แนวทางการนิเทศ
เกี่ยวกับระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องแนวปฏิบัติ
ใหม่ๆ 
2.จัดท าแผนนิเทศ/
นิเทศตามแผน 
3.สรุปองค์ความรู้/
ซักถาม   
 

1.บุคลากรที่ปฏบิัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี 
ตรวจสอบภายใน งาน
พัสดุและสินทรัพย์ ไดร้ับ
การพัฒนาและสามารถ
ดึงศักยภาพของตนเอง
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล จ านวน 
90 คนอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 

1.ผู้บริหาร กศน. 
อ าเภอ 18 แห่ง 
2.เจ้าหน้าท่ีการเงิน
และบัญชี 18 แห่ง 
3.เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
18 แห่ง 
4.เจ้าหน้าท่ีการเงิน
และบัญช ีตรวจสอบ
ภายใน เจ้าหน้าที่
พัสดุ และบุคลากร
ของ ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ ์
จ านวน 9 คน 

จ านวน 90 คน 91,640 บาท 
(รหัสงบประมาณ 

400000) 

- 

10. ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มอ านวยการ  งานการเงินและบัญชี 

 ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

     โทร. 043-812982 

 



  

 
 

 

งานบริหารพัสดุสินทรัพย์ 
 4 โครงการ 

 
 
 



  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำน…อ ำนวยกำร  งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 
1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรส่งเสริมและจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม   กลยุทธ์ ที่ 1 สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสังคมสีเขียวกำรก ำจัดขยะและมลพิษในเขตชุมชน 

 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน  300,000   บำท 

    งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำน…อ ำนวยกำร  งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ )  

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 (จ ำแนกตำมงำน/โครงกำร) 

3. ชื่องำน/โครงกำร     อุทยานการแห่งการเรียนรู้ ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

4. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสภาพ กศน.จังหวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ทางธรรมชาติและเป็นศูนย์กลางในการจัดการสังคมสีเขียว 

2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น

ในการพัฒนา กศน.จังหวัดให้สามารถสร้างเป็นอุทยานแห่ง

การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

3)  6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

        ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ มีความพึงพอใจ

ต่อการเป็นสังคมสีเขียว กศน.จังหวัดในระดับดีมาก 

 

5.กิจกรรมหลัก 

1) ปรับปรุงสถานที่ทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อม

ในการให้บริการ สะอาดร่มรื่น สวยงามปลอดภัย เหมาะสม

และมีบรรยากาศเอ้ือต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

2) ด้านวัสดุ มีการจัดหาวัสดุ เพ่ือการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

เพียงพอกับความต้องการและบ ารุง ดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่

ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 

3) การจัดหาสื่อการเรียนรู้ประเภทต่างๆ 

7. เป้ำหมำย 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 1 แห่ง 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

1. นายคมสัน  สารแสน 
2. นางอุทัยวรรณ   บัวพันธ์ 
3. นางประไพจิต   สัตยบัณฑิต 
4. นางสาววชิราภรณ์  มากยิ่ง 
 

กศน-กผ-01 



  

 
 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อทุยานการแหง่การ
เรียนรู ้ส  านกังาน 
กศน.จงัหวดักาฬสินธุ ์

1) เพื่อพัฒนาปรับปรุง
สภาพ กศน.จังหวัดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติและเป็น
ศูนย์กลางในการ
จัดการสังคมสเีขียว 
2) เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดหาสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการพัฒนา กศน.
จังหวัดให้สามารถ
สร้างเป็นอุทยานแห่ง
การเรยีนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

1) ปรับปรุงสถานท่ีท้ัง
ภายในและภายนอก
ให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการ สะอาดร่ม
รื่น สวยงามปลอดภัย 
เหมาะสมและมี
บรรยากาศเอื้อต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม  
2) ด้านวัสดุ มีการ
จัดหาวัสดุ เพื่อการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
เพียงพอกับความ
ต้องการและบ ารุง 
ดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน 
3) การจัดหาสื่อการ
เรียนรู้ประเภทต่างๆ 

 

  ระดับความพึง
พอใจของผู้มาใช้
บริการ มีความพึง
พอใจต่อการเป็น
สังคมสีเขียว กศน.
จังหวัดในระดับดีมาก 

ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 
 

1 แห่ง 300,000  



  

 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (หน่วยงำน/กลุ่มงำน…อ ำนวยกำร  งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ )  

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

กศน-กผ-02 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

     ระดับคามพึงพอใจของบุคลากร และผู้มาใช้บริการมีความพึง

พอใจต่อการใช้สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ได้ดมีากขึ้นไป 

7. เป้ำหมำย 

   ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  

10. ผู้รับผิดชอบ 

1. นายคมสัน  สารแสน 
2. นางอุทัยวรรณ   บัวพันธ์ 
3. นางประไพจิต   สัตยบัณฑิต 
4. นางสาววชิราภรณ์  มากยิ่ง 
 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำร 
                                    กลยุทธ์ ที่ 5 ปรับปรุงสถำนที่และวัสดุอุปกรณ์ ให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการปรับปรุงสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในใช้งานเพ่ือให้พร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตามภารกิจ ของ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 4. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้สถานที่ของ กศน.จังหวัดมีความพร้อมในส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2) เพ่ือให้การท างานในการจัดการศึกษา ของ กศน.ไม่มี

อุปสรรค 

3) เพ่ือให้ กศน.จังหวัด มีภาพลักษณ์ที่สวยงาม เหมาะสมแก่

การจัดการศึกษา  

4) เพ่ือให้มีสถานที่ การท างานมีความพร้อมในการ

ให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำ 

5.กิจกรรมหลัก 

1) จัดหาพัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในส านักงานและวัสดุใน

การปรับปรุงสถานที่ 

2) ส ารวจความต้องการใช้วัสดุและสถานที่ ในการจัด

การศึกษาของ กศน. จังหวัด 9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

งบประมำณ จ ำนวน    400,000  บำท 

    งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

100,000 100,000 100,000 100,000 

 

 

 



  

 
 

 

                  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำน…อ ำนวยกำร  งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ )  

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

(จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำน…อ ำนวยกำร  งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำร 
                                    กลยุทธ์ ที่ 5 ปรับปรุงสถำนที่และวัสดุอุปกรณ์ ให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการปรับปรุงสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความพร้อมในใช้งานเพ่ือให้พร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตามภารกิจ ของ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 4. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้สถานที่ของ กศน.จังหวัดมีความพร้อมในส่งเสริม

และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2) เพ่ือให้การท างานในการจัดการศึกษา ของ กศน.ไม่มี

อุปสรรค 

3) เพ่ือให้ กศน.จังหวัด มีภาพลักษณ์ที่สวยงาม เหมาะสมแก่

การจัดการศึกษา  

4) เพ่ือให้มีสถานที่ การท างานมีความพร้อมในการ

5.กิจกรรมหลัก 

1) จัดหาพัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในส านักงานและวัสดุใน

การปรับปรุงสถานที่ 

2) ส ารวจความต้องการใช้วัสดุและสถานที่ ในการจัด

การศึกษาของ กศน. จังหวัด 9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน    400,000  บำท 

    งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

100,000 100,000 100,000 100,000 

 

 

 

กศน-กผ-01 



  

 
 

 

  

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรบัปรุง
สถานท่ี วสัด ุอปุกรณ ์
ใหมี้ความพรอ้มในใช้
งานเพื่อใหพ้รอ้ม
สนบัสนนุการจดั
การศกึษาตามภารกิจ 
ของ กศน.จงัหวดั
กาฬสินธุ ์
 

1) เพื่อให้สถานท่ีของ 
กศน.จังหวัดมีความ
พร้อมในส่งเสริมและส
นุบสนุนการจดั
การศึกษา 
2) เพื่อให้การท างาน
ในการจัดการศึกษา 
ของ กศน.ไม่มี
อุปสรรค 
3) เพื่อให้ กศน.จังหวัด 
มีภาพลักษณ์ที่สวยงาม 
เหมาะสมแก่การจัด
การศึกษา  
4) เพื่อให้มีสถานท่ี 
การท างานมีความ
พร้อมในการให้บริการ
ด้านการศึกษา 

1) จัดหาพัสดุ 
และอุปกรณ์ 
เพ่ือใช้ปรับปรุง
สถานที่ 
2) ส ารวจ
สถานที่ ในการ
จัดการศึกษา
ของ กศน. 
จังหวัด 
 

ระดับคามพึงพอใจของ
บุคลากร และผู้มาใช้
บริการมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้สถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ ได้ดีมากข้ึนไป 
 

ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ที่ 
 

1 แห่ง 400,000  

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

     ระดับคามพึงพอใจของบุคลากร และผู้มาใช้บริการมี

ความพึงพอใจต่อการใช้สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ได้ดีมากข้ึน

ไป 

7. เป้ำหมำย 

   ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
10. ผู้รับผิดชอบ 

1. นายคมสัน  สารแสน 
2. นางอุทัยวรรณ   บัวพันธ์ 
3. นางประไพจิต   สัตยบัณฑิต 
4. นางสาววชิราภรณ์  มากยิ่ง 
 



  

 
 

 

 

  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (หน่วยงำน/กลุ่มงำน…อ ำนวยกำร  งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ )  

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

(จ ำแนกตำมงำน/โครงกำร) 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงำน/กลุ่มงำน…อ ำนวยกำร  งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-01 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำร 
                                    กลยุทธ์ ที่ 8 ก ำกับ นิเทศติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 

 3. ชื่องำน/โครงกำร    การนเิทศติดตามผลการด าเนินงานด้านบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือติดตาม ก ากับ ตรวจสอบให้ค าแนะน าการปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ 

2.เพื่อศึกษาและรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานด้าน

พัสดุและสินทรัพย์  

 

5.กิจกรรมหลัก 
1) จัดท าแผนการนิเทศ 

2)ด าเนินการนิเทศแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และปัญหาที่

ตรวจพบในกาจัดซื้อ จดัจ้าง  

2) แนะน าแนวทางการจัดซื้อ จัดจา้ง ท่ีถูกต้องตรงตามระเบียบ 

3) สรุปรายงานผลการนิเทศ 

3) สรุปรายงานผลการนิเทศ 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

กศน.อ าเภอทั้ง 18 แห่ง 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน    60,000  บำท 

    งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

20,000 20,000   

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการนิเทศ
ตดิตามผลการ
ด าเนินงานดา้น
บรหิารพสัดแุละ
สินทรพัย ์

 

1. เพ่ือติดตาม 
ก ากับ ตรวจสอบให้
ค าแนะน าการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ ให้ถูกต้อง
ตรงตามระเบียบ 
2.เพื่อศึกษาและ
รวบรวมปัญหา
อุปสรรคในการ
ด าเนินงานด้านพัสดุ
และสินทรัพย์  
 

1) จัดท าแผนการ
นิเทศ 
2)ด าเนินการนิเทศ
แลกเปลีย่นความรู้ 
ประสบการณ์ และ
ปัญหาที่ตรวจพบ
ในกาจัดซื้อ จัดจ้าง  
2) แนะน าแนวทาง
การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ที่ถูกต้องตรงตาม
ระเบียบ 
3) สรุปรายงานผล
การนิเทศ 

 

1.ร้อยละ 80 บุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถ
ด าเนินการจัดซื้อ จัดจา้ง 
ได้ถูกต้องตรงตามระเบียบ 
2.ระดับผลการด าเนินงาน
ด้าน พัสดุ ของ กศน.
อ าเภอ 
3.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน 
พัสดุ ของ กศน.อ าเภอ 

 

บุคลากรในสังกัด
ที่ปฏิบัติงานด้าน
พัสด ุ  
1) ผู้บริหาร      
18 ราย 
2) เจ้าหน้าท่ีพัสดุ   
36 ราย 
 

54 ราย 60,000  

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

      1.ร้อยละ 80 บุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ ของสถานศึกษาใน

สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจ 

และสามารถด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ถูกต้องตรงตาม

ระเบียบ 

2.ระดับผลการด าเนินงานด้าน พัสดุ ของ กศน.อ าเภอ 

3.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ ของ 

กศน.อ าเภอ 

7. เป้ำหมำย 

บุคลากรในสังกัดท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุ   

1) ผู้บริหาร      18 ราย 

2) เจ้าหน้าที่พัสดุ   36 ราย 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
1. นายคมสัน  สารแสน 

3. นางอุทัยวรรณ   บัวพันธ์ 
4. นางประไพจิต   สัตยบัณฑิต 

5. นางสาววชิราภรณ์  มากยิ่ง 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 7 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ)  

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

(จ ำแนกตำมงำน/โครงกำร) 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-01 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  

 
3. ชื่องำน/โครงกำร    กิจกรรม Plan data center 

 
4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือจัดท าคลังฐานข้อมูลแผนใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.
2563 

5.กิจกรรมหลัก 

1. สแกนข้อมูลแผนใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ กศน.

อ าเภอ 18 แห่ง ลงในระบบฐานข้อมูล 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน.............-...................... บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/    



  

 
 

 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม Plan data center 1.เพื่อจัดท าคลัง
ฐานข้อมูลแผนใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.
2563 
2.เพื่อเป็นฐานข้อมูล
จัดเก็บออนไลน์ 
 
 
 

1. สแกนข้อมูลแผน
ใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของ กศน.
อ าเภอ 18 แห่ง ลงใน
ระบบฐานข้อมูล 

 กศน.อ าเภอ 
18 แห่ง 

- -  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

  (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

7. เป้ำหมำย   

กศน.อ าเภอ 18 แห่ง 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ระบบฐานข้อมูล 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  

 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน.............-............... บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กศน-กผ-01 



  

 
 

 

 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือ
ขับเคลื่อน กศน. WOW  

1.เพื่อชี้แจงนโยบาย
และจุดเน้นการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 
2.เพื่อเป็นการ
ก าหนดทิศทาง
แผนงาน โครงการ 
3. เพ่ือพัฒนา
เครือข่าย
ประสานงานการ
ท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

1. มอบนโยบาย 
2. แบ่งกลุ่ม 
3. น าเสนอ 

 1.ผู้บริหาร 
2. ข้าราชการ 
3.จนท.แผน 
4.บุคลากร
จังหวัด 
 
88 คน 

- - 120,000 

3. ชื่องำน/โครงกำร    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อน 

กศน. WOW 

 4. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 2.เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทาง
แผนงาน โครงการ 
3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายประสานงานการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

5.กิจกรรมหลัก 

1. มอบนโยบาย 

2. แบ่งกลุ่ม 

3. น าเสนอ 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1.ผู้บริหาร 

2. ข้าราชการ 

3.จนท.แผน 

7. เป้ำหมำย   

1.ผู้บริหาร 

2. ข้าราชการ 

3.จนท.แผน 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

  (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

กศน-กผ-01 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  

 3. ชื่องำน/โครงกำร    โครงการ KSN REPORT ไตรมาส 1-2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน.............-............... บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/    



  

 
 

 

 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ KSN REPORT              
ไตรมาส 1-2 ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ.2563 
 

1.เพื่อเป็นการสรุปผล
การด าเนินงานไตร
มาส 1-2  
2.เพื่อแสดงผลการ
ด าเนินงาน ของ กศน.
อ าเภอ 18 แห่ง 
 
 

1. มอบนโยบาย 
2. น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 

 บุคลากรสังกัด
ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

- - 150,000 

4. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นการสรุปผลการด าเนินงานไตรมาส 1-2  
2.เพ่ือแสดงผลการด าเนินงาน ของ กศน.อ าเภอ 18 แห่ง 
 

5.กิจกรรมหลัก 

1. มอบนโยบาย 

2. น าเสนอผลการด าเนินงาน 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

  (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                             (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

7. เป้ำหมำย   

บุคลากรสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

กศน-กผ-01 

กศน-กผ-02 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 



  

 
 

 

 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ KSN REPORT              
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
 

1.เพื่อเป็นการสรุปผล
การด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
2.เพื่อแสดงผลการ
ด าเนินงาน ของ 
กศน.อ าเภอ 18 แห่ง 
 
 

1. มอบนโยบาย 
2. น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน 

 บุคลากร
สังกัด
ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

- - 780,000 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  

 3. ชื่องำน/โครงกำร    โครงการ KSN REPORT ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

งบประมำณ จ ำนวน............780000............... บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

  (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

4. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นการสรุปผลการด าเนินงาน  
2.เพ่ือแสดงผลการด าเนินงาน ของ กศน.อ าเภอ 18 แห่ง 
 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

5.กิจกรรมหลัก 

1. มอบนโยบาย 

2. น าเสนอผลการด าเนินงาน 

7. เป้ำหมำย   

บุคลากรสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

กศน-กผ-01 

กศน-กผ-02 



  

 
 

                                             (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 
 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ระบบจัดเก็บข้อมูล 
System report 2563 
 

1.จัดเก็บข้อมูลผล
การด าเนินงาน กศน.
อ าเภอรายเดือน ผ่าน
ระบบจัดเก็บข้อมูล 
2.เพื่อเป็น
ฐานนข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

1. กศน.อ าเภออัพ
โหลดไฟล์รายงานผล
การด าเนินงาน
ประจ าเดือน เข้า
ระบบฐานข้อมูล 

 กศน.อ าเภอ 
18 แห่ง 

- - - 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  

 

งบประมำณ จ ำนวน............-............ บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/งำนสำรสนเทศและกำรรำยงำน) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

  (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

3. ชื่องำน/โครงกำร    กิจกรรม ระบบจัดเก็บข้อมูล System report 2563 

 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

1.จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน กศน.อ าเภอรายเดือน 

ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูล 

2.เพ่ือเป็นฐานนข้อมูลผลการด าเนินงาน 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

5.กิจกรรมหลัก 

1. กศน.อ าเภออัพโหลดไฟล์รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าเดือน เข้าระบบฐานข้อมูล 

7. เป้ำหมำย   

กศน.อ าเภอ 18 แห่ง 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

กศน-กผ-01 



  

 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และกำรพัฒนำ) 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ห้องประชุมบูรพา 

1.ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ห้องประชุมบูรพา 
 
 

1. กศน.อ าเภออัพ
โหลดไฟล์รายงานผล
การด าเนินงาน
ประจ าเดือน เข้า
ระบบฐานข้อมูล 
 

 นักศึกษา 
กศน. 
บุคลากรสังกัด
ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

- - 30,000 



  

 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                             (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  

 3. ชื่องำน/โครงกำร    ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ห้องประชุมบูรพา 

 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

1.จัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน กศน.อ าเภอรายเดือน 

ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูล 

2.เพ่ือเป็นฐานนข้อมูลผลการด าเนินงาน 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

 

5.กิจกรรมหลัก 

1. กศน.อ าเภออัพโหลดไฟล์รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าเดือน เข้าระบบฐานข้อมูล 

7. เป้ำหมำย   

นักศึกษา กศน. บุคลากรสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ์ 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ห้องประชุมบูรพา ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

งบประมำณ จ ำนวน............-............ บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 



  

 
 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/งำนสำรสนเทศและกำรรำยงำน) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบบันทึกรายการฎีกาและ
ติดตามการเบิกจ่าย (การเงิน) 

1.เพื่อเป็นระบบ
ตรวจสอบและ
ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
2. เพ่ือเป็นระบบ
ช่วยเหลือสรุปการ
เบิกจ่าย 
 
 

1. จัดหาอุปกรณ์
เพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
รองรับการใช้งาน 
 

แบบส ารวจความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายใน
การใช้งานระบบ 

เจ้าหน้าที่
การเงินระดับ
จังหวัด 
- เจ้าหน้าที่
การเงินระดับ
อ าเภอ 
-ผู้บริหาร 
 

- - - 

กศน-กผ-01 



  

 
 

  (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/งำนสำรสนเทศและกำรรำยงำน) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                             (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  

 3. ชื่องำน/ระบบบันทึกรายการฎีกาและติดตามการเบิกจ่าย (การเงิน) 

 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเป็นระบบตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

2. เพ่ือเป็นระบบช่วยเหลือสรุปการเบิกจ่าย 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

แบบส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการใช้งาน

ระบบ 

5.กิจกรรมหลัก 

1. จัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและรองรับ

การใช้งาน 

 

7. เป้ำหมำย   

เจ้าหน้าที่การเงินระดับจังหวัด 

- เจ้าหน้าที่การเงินระดับอ าเภอ 

-ผู้บริหาร 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

งานสารสนเทศและการรายงาน 

งบประมำณ จ ำนวน............-.......... บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 50,000   

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

งำนวัดผลและประเมินผล 
     14 โครงการ 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

   
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลกั 

 
ตัวชี้วัดความความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
เป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ       
การจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล
กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 
 
สอดคล้องกับ 

Good Teacher                          
( กศน. Wow wOW) 

การพัฒนาครู ด้านหลักสูตร สื่อ 
รูปแบบการเรียนรู้ การวัดผลและ
ประเมินผล งานวิชาการ และการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

- เพื่อด าเนินการคัดเลือก
จัดท าต้นฉบับเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลกลาง
ภาคเรยีนที่ 2/๒๕๖๒ 
2. เพื่อจัดท าเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลกลาง
ภาคเรยีนที่  2/๒๕๖๒ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร่วมกันจัดท าต้นฉบับ
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผลกลางภาค
เรียนท่ี 2/๒๕๖๒ 
 

- ได้จ านวนต้นฉบับ
เครื่องมือวัดผลประเมินผล
กลางภาคเรียนท่ี 2/๒๕๖๒ 
ครบถ้วนตามรายวิชาบังคับ/
รายวิชาเลือกบังคับ  ที่มี
คุณภาพตรงตามตัวช้ีวัด 

1.ผู้บริหารหน่วยงาน 
2.ผู้บริหารถานศึกษา 
3.ข้าราชการคร ู
4.ครู กศน.ต าบล 
5.บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ 
6.บุคลากร ส านักงาน 
กศน.จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
18 
8 

36 
 

5 
 

22 
 
 
 
 

 
 
 

 

 138,900.- 

กศน-กผ-01 



  

 
 

 
 
 
 
 

 
รวม 
91 
คน 

 

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กะทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 .กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดประเมินผล 

        จุดเน้นด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน.  ข้อที่ 1 และ ข้อ 6  

 

 

3. ชื่องาน/โครงการ    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา ๒๕๖2 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือด าเนินการคัดเลือกจัดท าต้นฉบับเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล         กลางภาคเรียนที่ 2/๒๕๖2 

2. เพ่ือจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/
๒๕๖2 

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

-  ได้จ านวนต้นฉบับเครื่องมือวัดผลประเมินผลกลางภาค
เรียนที่ 2/๒๕๖2   ครบถ้วนตามรายวิชาบังคับ/รายวิชา
เลือกบังคับที่มีคุณภาพตรงตามตัวชี้วัด 

5.กิจกรรมหลัก 

-ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันจัดท าต้นฉบับเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล 

กลางภาคเรียน ที่ 2/๒๕๖2 

 7. เป้ำหมำย   

1.ผู้บริหารหน่วยงาน   จ านวน    2   คน 

2.ผู้บริหารถานศึกษา   จ านวน   18  คน 

3.ข้าราชการครู   จ านวน   10  คน 

4.ครู กศน.ต าบล   จ านวน   36  คน 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ห้องประชุมบูรพา ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน........ 138,900.--.................. 

บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 /   

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

 

   
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลกั 

 
ตัวชี้วัดความความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
เป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

กศน-กผ-01 

10. ผู้รับผิดชอบ 

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 



  

 
 

๒ โครงการนิเทศติดตามสนามสอบ      
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
กลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 
สอดคล้องกับ 

Good Activities 
( กศน. Wow wOW) 

มีการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน          
และรายงานผล 

 

-เพื่อนิเทศ ติดตามผล
การด าเนินงานการวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน         
กลางภาคเรียนท่ี2/๒๕๖2 
ในลักษณะของการ
ช่วยเหลือสถานศึกษาใน
สังกัดแก้ปัญหา พัฒนา
คน พัฒนางาน ประสาน
สัมพันธ์ สรา้งขวัญ
ก าลังใจ 

-บุคลากร ท่ีได้รับ
มอบหมาย ปฏิบตัิ
หน้าท่ี นิเทศ 
ติดตามผลการ
ด าเนินงานการ
วัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน         
กลางภาคเรียน      
ที ่2 / ๒๕๖2 
กศน.อ าเภอ 18 แห่ง            
จ านวน 42 สนามสอบ 
 
 
 
 
 
  

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
    กศน.อ าเภอท้ัง 18 แห่ง 
ได้รับข้อมลูเพื่อสร้างความ
เข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการด าเนินงานการ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
กลางภาคเรียน เพื่อเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
1.สนามสอบ 
กศน.อ าเภอ 

 
 
 

 
42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  
42 
แห่ง 

 
 

 
43,980.- 

 

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

                                             

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กะทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 .กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดประเมินผล 

        จุดเน้นด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน.  ข้อที่ 1 และ ข้อ 6  

 

 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน........ 43,980.-.................. บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 /   



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    

                    

                    
   

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

      เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

กศน-กผ-01 

3. ชื่องำน/โครงกำร    โครงการนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลางภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 

๒๕๖2 
4. วัตถุประสงค์ 

เพื่อนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลางภาคเรียนที่ 2/๒๕๖2  ในลักษณะของการ
ช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดแก้ปัญหา พัฒนาคน พัฒนางาน 
ประสานสัมพนัธ์ สรา้งขวัญก าลงัใจ 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กศน.อ าเภอทั้ง 18 แห่ง ได้รับข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน         กลางภาคเรียน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

5.บุคลากร ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ติดตามผล

การด าเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน              
ท่ี 2 / ๒๕๖2 กศน.อ าเภอ 18 แห่ง จ านวน 42 สนามสอบ 

 

7. เป้ำหมำย   

1. สนามสอบ ของ กศน.อ าเภอ   ท้ังสิ้น   จ านวน   42  แห่ง 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

สนามสอบ ของ กศน.อ าเภอ   ท้ังสิ้น   จ านวน   42  แห่ง 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 



  

 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดความความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน
เป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงา

น 

งบอุดหนุน 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ         
การจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
 

สอดคล้องกับ 
Good Teacher                        

( กศน. Wow wOW) 
การพัฒนาครู ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบ

การเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 
งานวิชาการ และการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 

1. เพ่ือด าเนินการ
คัดเลือกจัดท าต้นฉบับ
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผลกลางภาค
เรียนที่ 2/๒๕๖๒ 
2. เพ่ือจัดท าเครื่องมือ
วัดผลประเมินผลปลาย
ภาคเรียนที่  2/๒๕๖๒ 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการร่วมกัน
จัดท าต้นฉบับ
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล
ปลายภาคเรียน
ที่ 2/๒๕๖๒ 
 

- ได้จ านวนต้นฉบับ
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผลปลายภาค
เรียนที่ 2/๒๕๖๒ ที่มี
คุณภาพตรงตามตัวชี้วัด 
 

1.ผู้บริหารหน่วยงาน 
2.ผู้บริหารถานศึกษา 
3.ข้าราชการครู 
4.ครู กศน.ต าบล 
5.บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
6.บุคลากร ส านักงาน 
กศน.จังหวัด 

2 
18 
10 
54 
5 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 

 
รวม  
108 
คน 

 154,600
.- 

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

                                             
1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

กศน-กผ-02 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  กศน-กผ-01 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กะทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 .กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดประเมินผล 

        จุดเน้นด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน.  ข้อที่ 1 และ ข้อ 6  

 

 

3. ชื่องำน/โครงกำร    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือด าเนินการคัดเลือกจัดท าต้นฉบับเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 / ๒๕๖๒ 

2. เพ่ือจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2/
๒๕๖๒ 

6. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

-  ได้จ านวนต้นฉบับเครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาค
เรียน       ที ่ 2 / ๒๕๖๒   ครบถ้วนตามรายวิชาบังคับ/
รายวิชาเลือกบังคับ        ที่มีคุณภาพตรงตามตัวชี้วัด 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 

-ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันจัดท าต้นฉบับเครื่องมือวัดผลประเมินผลปลาย

ภาคเรียนท่ี 2 / ๒๕๖๒ 

 

7. เป้ำหมำย   

1.ผู้บริหารหน่วยงาน   จ านวน    2   คน 

2.ผู้บริหารถานศึกษา   จ านวน   18  คน 

3.ข้าราชการครู   จ านวน   10  คน 

4.ครู กศน.ต าบล   จ านวน   54  คน 

5.บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด จ านวน     5  คน 

6.บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัด จ านวน    22  คน 

  รวม       จ านวน   108  คน 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ห้องประชุมบูรพา ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

งบประมำณ จ ำนวน........ 154,600.--.................. 

บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 /   

 

 

 



  

 
 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

   
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลกั 

 
ตัวชี้วัดความความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
เป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

4 โครงการนิเทศติดตามสนามสอบ         
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              

ปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา ๒๕๖2 
 

สอดคล้องกับ 
Good Activities 
( กศน. Wow wOW) 

มีการก ากับ นิเทศ ตดิตาม ประเมนิ          
และรายงานผล 

 

-เพื่อนิเทศ ติดตามผล
การด าเนินงานการวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน         
ปลายเรียนท่ี 2/๒๕๖2 
ในลักษณะของการ

ช่วยเหลือสถานศึกษาใน
สังกัดแก้ปัญหา พัฒนา
คน พัฒนางาน ประสาน

สัมพันธ์ สรา้งขวัญ
ก าลังใจ 

-บุคลากร ท่ีได้รับ
มอบหมาย ปฏิบตัิ
หน้าท่ี นิเทศ 
ติดตามผลการ
ด าเนินงานการ
วัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน         
ปลายภาคเรยีน      
ที่ 2 / ๒๕๖2 
กศน.อ าเภอ 18 แห่ง            
จ านวน 47 สนามสอบ 
 
 
 
 
 
  

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
    กศน.อ าเภอท้ัง 18 แห่ง 
ได้รับข้อมลูเพื่อสร้างความ
เข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการด าเนินงานการ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
ปลายภาคเรยีน เพื่อเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.สนามสอบ 
กศน.อ าเภอ 

 
 
 

 
47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  
47 
แห่ง 

 
 

 
45,420.- 

 

 



  

 
 

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา )                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กะทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 .กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดประเมินผล 

        จุดเน้นด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน.  ข้อที่ 1 และ ข้อ 6  

 

 

3. ชื่องำน/โครงกำร        โครงการนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 4. วัตถุประสงค์ 

   เพื่อนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที ่2 / ๒๕๖2   ในลักษณะของ
การช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดแก้ปัญหา พัฒนาคน พฒันา
งาน ประสานสัมพันธ์ สร้างขวญัก าลังใจ 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กศน.อ าเภอทั้ง 18 แห่ง ได้รับข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน         ปลายภาคเรียน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

5.บุคลากร ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ติดตามผล

การด าเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน             
ท่ี 2 / ๒๕๖2  กศน.อ าเภอ 18 แห่ง จ านวน 47 สนาม
สอบ 

 
7. เป้ำหมำย   

1. สนามสอบ ของ กศน.อ าเภอ   ท้ังสิ้น   จ านวน   47  แห่ง 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

สนามสอบ ของ กศน.อ าเภอ   ท้ังสิ้น   จ านวน   47  แห่ง 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน........ 43,980.-.................. บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 /   

 

 

 



  

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

   
ที ่

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน
เป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ       
การจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล
กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา ๒๕๖3 
 
 

สอดคล้องกับ 
Good Activities 
( กศน. Wow wOW) 

มีการก ากับ นิเทศ ตดิตาม ประเมนิ          
และรายงานผล 

  

- เพื่อด าเนินการคัดเลือก
จัดท าต้นฉบับเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล      
กลางภาคเรียน             
ที่ 1/๒๕๖3 
2. เพื่อจัดท าเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล 
กลางภาคเรียน             
ที่ 1/๒๕๖3 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร่วมกันจัดท าต้นฉบับ
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล 
กลางภาคเรียน             
ที่ 1/๒๕๖3 
 

1. ไดจ้ านวนต้นฉบับ
เครื่องมือวัดผลประเมินผล
กลางภาคเรียนท่ี 1/๒๕๖3 
ครบถ้วน ตามรายวิชาบังคับ  
และ รายวิชาเลือกบังคับ           
ที่มีคุณภาพตรงตามตัวช้ีวัด 
 
 

1.ผู้บริหารหน่วยงาน 
2.ผู้บริหารถานศึกษา 
3.ข้าราชการคร ู
4.ครู กศน.ต าบล 
5.บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ 
6.บุคลากร ส านักงาน 
กศน.จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
18 
8 

36 
 

5 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวม 
91 

 138,900.- 

กศน-กผ-01 



  

 
 

 
 
 

คน 

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กะทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 .กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดประเมินผล 

        จุดเน้นด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน.  ข้อที่ 1 และ ข้อ 6  

 

 

3. ชื่องาน/โครงการ    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา ๒๕๖3 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือด าเนินการคัดเลือกจัดท าต้นฉบับเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล         กลางภาคเรียนที่ 1/๒๕๖3 

2. เพ่ือจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 1 
/ ๒๕๖3 

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

-  ได้จ านวนต้นฉบับเครื่องมือวัดผลประเมินผลกลางภาค
เรียน           ที่ 1 / ๒๕๖3   ครบถ้วนตามรายวิชาบังคับ/
รายวิชาเลือกบังคับ               ที่มีคุณภาพตรงตามตัวชี้วัด 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 

-ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันจัดท าต้นฉบับเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล 

กลางภาคเรียน ที่ 1 / ๒๕๖3 

 7. เป้ำหมำย   

1.ผู้บริหารหน่วยงาน   จ านวน    2   คน 

2.ผู้บริหารถานศึกษา   จ านวน   18  คน 

3.ข้าราชการครู   จ านวน   10  คน 

4.ครู กศน.ต าบล   จ านวน   36  คน 

5.บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด จ านวน     5  คน 

6.บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัด จ านวน    22  คน 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ห้องประชุมบูรพา ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน........ 138,900.--.................. 

บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   / 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

   
ที ่

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน
เป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

6 โครงการนิเทศติดตามสนามสอบ      
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

สอดคล้องสอดคล้องกับ 
Good Activities 
( กศน. Wow wOW) 

มีการก ากับ นิเทศ ตดิตาม ประเมนิ          
และรายงานผล 

 

-เพื่อนิเทศ ติดตามผล
การด าเนินงานการวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน         
กลางภาคเรียน              
ที ่1/๒๕๖3 

ในลักษณะของการ
ช่วยเหลือสถานศึกษาใน
สังกัดแก้ปัญหา พัฒนา
คน พัฒนางาน ประสาน

สัมพันธ์ สรา้งขวัญ
ก าลังใจ 

-บุคลากร ท่ีได้รับ
มอบหมาย ปฏิบตัิ
หน้าท่ี นิเทศ 
ติดตามผลการ
ด าเนินงานการ
วัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน         
กลางภาคเรียน      
ที่ 1/๒๕๖3 
กศน.อ าเภอ 18 แห่ง            
จ านวน 42 สนามสอบ 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
    กศน.อ าเภอท้ัง 18 แห่ง 
ได้รับข้อมลูเพื่อสร้างความ
เข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการด าเนินงานการ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
กลางภาคเรียน เพื่อเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
1.สนามสอบ 
กศน.อ าเภอ 

 
 
 

 
42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
43,980.- 

กศน-กผ-01 



  

 
 

   
 

รวม  
42 
แห่ง 

 

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กะทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 .กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดประเมินผล 

        จุดเน้นด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน.  ข้อที่ 1 และ ข้อ 6  

 

 

3. ชื่องำน/โครงกำร    โครงการนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 

4. วัตถุประสงค์ 

เพื่อนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน กลางภาคเรียนที่  1 / ๒๕๖3  ในลักษณะของการ
ช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดแก้ปัญหา พัฒนาคน พัฒนางาน 
ประสานสัมพนัธ์ สรา้งขวัญก าลงัใจ 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กศน.อ าเภอทั้ง 18 แห่ง ได้รับข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน         กลางภาคเรียน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

5.บุคลากร ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ติดตามผล

การด าเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางภาคเรียน              
ท่ี 1 / ๒๕๖3  กศน.อ าเภอ 18 แห่ง จ านวน 42 สนามสอบ 

 

7. เป้ำหมำย   

1. สนามสอบ ของ กศน.อ าเภอ   ท้ังสิ้น   จ านวน   42  แห่ง 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

สนามสอบ ของ กศน.อ าเภอ   ท้ังสิ้น   จ านวน   42  แห่ง 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน........ 43,980.-.................. บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   / 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา )) 

   
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลกั 

 
ตัวชี้วัดความความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน
เป้าหมา

ย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบอุดหนุน 

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ         
การจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผล
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

 
สอดคล้องกับ 

Good Teacher                          
( กศน. Wow wOW) 

การพัฒนาครู ด้านหลักสูตร สื่อ 
รูปแบบการเรียนรู้ การวัดผลและ

1. เพื่อด าเนินการคัดเลือก
จัดท าต้นฉบับเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล       
ปลายภาคเรยีนที่ 1              
ปีการศึกษา ๒๕๖3 
2. เพื่อจัดท าเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล       
ปลายภาคเรยีนที่ 1              
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

-ผู้เข้าร่วม
โครงการร่วมกัน
จัดท าต้นฉบับ
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล
ปลายภาคเรียน
ที่ 1/๒๕๖3 
 

- ได้จ านวนต้นฉบับ
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผลปลายภาค
เรียนที่ 1/๒๕๖3      
ที่มีคุณภาพตรงตาม
ตัวชี้วัด 
 

1.ผู้บริหารหน่วยงาน 
2.ผู้บริหารถานศึกษา 
3.ข้าราชการครู 
4.ครู กศน.ต าบล 
5.บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
6.บุคลากร ส านักงาน 
กศน.จังหวัด 

2 
18 
10 
54 
5 
 

22 
 
 
 

 154,600.- 

กศน-กผ-01 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 



  

 
 

ประเมินผล งานวิชาการ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 
 

 
 

รวม  
108 
คน 

 

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

                           

 

 

 

 

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กะทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 .กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดประเมินผล 

        จุดเน้นด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน.  ข้อที่ 1 และ ข้อ 6  

 

 

3. ชื่องาน/โครงการ    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา ๒๕๖3 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือด าเนินการคัดเลือกจัดท าต้นฉบับเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/๒๕๖3 

2. เพ่ือจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/
๒๕๖3 

5.กิจกรรมหลัก 

-ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันจัดท าต้นฉบับเครื่องมือวัดผลประเมินผลปลาย

ภาคเรียนท่ี 1/๒๕๖3 

 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน........ 154,600.--.................. 

บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   / 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

   
ที ่

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน
เป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

8 โครงการนิเทศติดตามสนามสอบ         
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน              

ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 

สอดคล้องกับ 
Good Activities  ( กศน. Wow wOW) 

มีการก ากับ นิเทศ ตดิตาม ประเมนิ          
และรายงานผล 

-เพื่อนิเทศ ติดตามผล
การด าเนินงานการวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน         
ปลายภาคเรยีน             
ที ่1/๒๕๖3 

ในลักษณะของการ
ช่วยเหลือสถานศึกษาใน
สังกัดแก้ปัญหา พัฒนา

-บุคลากร ท่ีได้รับ
มอบหมาย ปฏิบตัิ
หน้าท่ี นิเทศ 
ติดตามผลการ
ด าเนินงานการ
วัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน         

ตัวช้ีวัดผลผลติ 
    กศน.อ าเภอท้ัง 18 แห่ง 
ได้รับข้อมลูเพื่อสร้างความ
เข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการด าเนินงานการ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         
ปลายภาคเรยีน เพื่อเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
1.สนามสอบ 
กศน.อ าเภอ 

 
 
 

 
47 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
45,420.- 

กศน-กผ-01 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

-  ได้จ านวนต้นฉบับเครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาค
เรียน       ที ่ 1/๒๕๖3 ครบถ้วนตามรายวิชาบังคับ/
รายวิชาเลือกบังคับ        ที่มีคุณภาพตรงตามตัวชี้วัด 

 

 

7. เป้ำหมำย   

1.ผู้บริหารหน่วยงาน   จ านวน    2   คน 

2.ผู้บริหารถานศึกษา   จ านวน   18  คน 

3.ข้าราชการครู   จ านวน   10  คน 

4.ครู กศน.ต าบล   จ านวน   54  คน 

5.บรรณารักษ์/เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด จ านวน     5  คน 

6.บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัด จ านวน    22  คน 

  รวม       จ านวน   108  คน 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ห้องประชุมบูรพา ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 



  

 
 

 คน พัฒนางาน ประสาน
สัมพันธ์ สรา้งขวัญ

ก าลังใจ 

ปลายภาคเรยีน      
ที่ 1 / ๒๕๖3 
กศน.อ าเภอ 18 แห่ง            
จ านวน 47 สนามสอบ 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  
47 
แห่ง 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กะทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ 1 .กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดประเมินผล 

        จุดเน้นด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน.  ข้อที่ 1 และ ข้อ 6  

 

 

3. ชื่องำน/โครงกำร        โครงการนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา ๒๕๖

3 

 
4. วัตถุประสงค์ 

   เพื่อนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที ่1 / ๒๕๖3   ในลักษณะของ
การช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดแก้ปัญหา พัฒนาคน พฒันา
งาน ประสานสัมพันธ์ สร้างขวญัก าลังใจ 

5.บุคลากร ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ นิเทศ ติดตามผล

การด าเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน             
ท่ี 1 / ๒๕๖3   กศน.อ าเภอ 18 แห่ง จ านวน 47 สนาม
สอบ 

 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน........ 43,980.-.................. บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   / 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

   
ที ่

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
เป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

11 โครงการ นิเทศ ติดตาม กระบวนการ   
จัดการเรียนการสอนส าหรับผู้พิการ              

ของ กศน.จ.กาฬสินธุ์                         
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
 

1.เพื่อศึกษากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนผู้พิการ 
2.เพื่อศึกษาปัญหา 
อุปสรรคในการจัดการ

1.ประชุมวางแผน
การด าเนินงานฯ 
2.ออกนิเทศ
ติดตามการ
จัดการเรียนการ

1. ระดับผลสมัฤทธ์ิหรือ
ระดับพัฒนาการเรยีนรู้ของ
นักเรียนผู้พิการดีขึ้น 
 

1.ผอ.กศน.อ าเภอ 
2.ครผูู้สอนคนพิการ 
3.นักเรยีนผู้พิการ 
  3.1) กศน.อ.ฆ้องชัย 
  3.2) กศน.อ.นามน 
  3.3) กศน.อ.สมเด็จ 

3 
5 
 

30 
32 
12 

 8,000 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

กศน.อ าเภอทั้ง 18 แห่ง ได้รับข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน         ปลายภาคเรียน เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

 

7. เป้ำหมำย   

1. สนามสอบ ของ กศน.อ าเภอ   ท้ังสิ้น   จ านวน   47  แห่ง 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

สนามสอบ ของ กศน.อ าเภอ   ท้ังสิ้น   จ านวน   47  แห่ง 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

กศน-กผ-01 



  

 
 

 
สอดคล้องกับ 

Good Activities  ( กศน. Wow wOW) 
มีการก ากับ นิเทศ ตดิตาม ประเมนิ          

และรายงานผล 

 

เรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนผู้พิการ 
3..เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียนผู้พิการ 

สอนนักเรียน     
ผู้พิการ  
3.สรุป รายงาน ผล
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 
82 
คน 

 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 
( กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบฯ : งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา ) 

 

 

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กะทรวงศึกษำธิกำร     ข้อที่ 1 .กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผล 

        จุดเน้นด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน. ข้อที่ 1 และ ข้อ 6  

 

 

3. ชื่องำน/โครงกำร               การนเิทศ ติดตาม กระบวนการ   จัดการเรียนการสอนส าหรับผู้พิการของ กศน.จ.กาฬสินธุ์                        

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 4. วัตถุประสงค์ 

   1.เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนส าหรับ

5.กิจกรรมหลัก 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงานฯ 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน........ 8,000.-.................. บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/ / / / 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน่วยงาน/กลุ่มส่งเสริมการศกึษานอกระบบฯ)  

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

( กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ : กลุ่มงานการทดสอบทางการศึกษา) 

   
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลกั 

 
ตัวชี้วัดความความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
เป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

         

 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ระดับผลสัมฤทธิ์หรือระดับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนผู้
พิการดีขึ้น 

7. เป้าหมาย   

1).ผอ.กศน.อ าเภอ              จ านวน    3   คน 
2).ครูผู้สอนคนพิการ  จ านวน    5    คน 

3).นักเรียนผู้พิการ    

  3.1) กศน.อ.ฆ้องชัย  จ านวน   30   คน 

  3.2) กศน.อ.นามน  จ านวน   32    คน 

  3.3) กศน.อ.สมเด็จ  จ านวน   12    คน 

          รวม   82   คน 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

1.กศน.อ าเภอฆ้องชัย 

2.กศน.อ าเภอนามน 

3.กศน.อ าเภอสมเด็จ 

 
10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

กศน-กผ-01 



  

 
 

12 โครงการ     เกาะติด ผู้มีสิทธิ์สอบ  
              ( N- NET : 100 % ) 

กศน.จ.กาฬสินธุ ์
 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับ 
Good Activities  ( กศน. Wow wOW) 

มีการก ากับ นิเทศ ตดิตาม ประเมนิ          
และรายงานผล 

 

1.เพื่อก ากับ ติดตาม 
สถานะ ที่อยู่ ข้อมูลของ
ผู้เรยีนที่จะสอบ N-NET 
ครั้งท่ี 2 / 2562 
2.เพื่อเป็นการกระตุ้น      
ผู้เข้าสอบ N-NET ให้
ตระหนักและให้
ความส าคญักับการสอบ 
3.เพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

ก ากับ ติดตาม 
ประสานงานกับ
บุคลากร กศน.

อ าเภอ ท่ีรับผดิชอบ 
นักเรียน กศน. ที่มี
สิทธ์ิสอบ N – NET 
ครั้งท่ี 2 / 2562 
ของ กศน.อ าเภอ 

ทั้ง 18 แห่ง 
 
 

 

1.จ านวนผูเ้ข้าสอบ N-NET 
ครั้งท่ี 2 / 2562 
2.ระดับผลคะแนนของ   
การทดสอบ N-NET 
ครั้งท่ี 2 / 2562 
 

1.บุลากร กศน.อ าเภอ 
ที่รับผิดชอบการสอบ 
นักเรียน กศน. ที่มีสิทธิ์

สอบ N – NET 
ครั้งที่ 2 / 2562 
ของ กศน.อ าเภอ 

ทั้ง 18 แห่ง 

 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวม 
18 
คน 

 

แผนปฏิบัติการประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

( กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ : กลุ่มงานการทดสอบทางการศึกษา) 

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์    ยุทธศำสตร์กะทรวงศึกษำธิกำร     ข้อที่ 1 .กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดประเมินผล 

        จุดเน้นด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน. ข้อที่ 1 และ ข้อ 6  

 3. ชื่องำน/โครงกำร              เกาะติด ผู้มีสิทธิ์สอบ    ( N- NET : 100 % )  กศน.จ.กาฬสินธุ์                       

งบประมำณ จ ำนวน........ …………………. บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

กศน-กผ-02 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (หน่วยงาน/กลุ่มส่งเสริมการศกึษานอกระบบฯ)  

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

( กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ : กลุ่มงานการทดสอบทางการศึกษา) 

4. วัตถุประสงค์ 

   1.เพ่ือก ากับ ติดตาม สถานะ ที่อยู่ ข้อมูลของผู้เรียนที่จะ
สอบ N-NET ครั้งที่ 2 / 2562 

2.เพ่ือเป็นการกระตุ้นผู้เข้าสอบ N-NET ให้ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการสอบ 

3.เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1.จ านวนผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 2 / 2562  ของ กศน.จ.
กาฬสินธุ์ 

2.ระดับผลคะแนนของ   การทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 / 
2562       ของ  กศน.จ.กาฬสินธุ์ 

5.กิจกรรมหลัก 

ก ากับ ติดตาม ประสานงานกับบุคลากร กศน.อ าเภอ ที่
รับผิดชอบ 

นักเรียน กศน. ที่มีสิทธิ์สอบ N – NET ครั้งที่ 2 / 2562 

ของ กศน.อ าเภอ ทั้ง 18 แห่ง 

7. เป้าหมาย   

บุลากร กศน.อ าเภอ ที่รับผิดชอบนักเรียน กศน.                  
ที่มีสิทธิ์สอบ N – NET ครั้งที่ 2 / 2562  ทั้ง 18 แห่ง 

จ ำนวน  18  คน 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

กศน.อ าเภอ ทั้ง 18 แห่ง 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานการทดสอบทางการศึกษา 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

กศน-กผ-01 



  

 
 

   
ที ่

 
ช่ืองาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน
เป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

13 โครงการประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET  ) ครั้งที่ 2 / ๒๕๖2 

สอดคล้องกับ 
Good Teacher  ( กศน. Wow wOW) 

การพัฒนาครู ด้านหลักสูตร สื่อ รปูแบบการ
เรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล งานวิชาการ 

และการประกันคณุภาพการศึกษา 

- เพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน(N-NET  ) ครั้งท่ี 
2 / ๒๕๖2 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
รับฟังนโยบายแนว
ทางการด าเนินงาน
ในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน        
( N-NET  )          
ครั้งท่ี 2 / ๒๕๖2 

1.จ านวนผูเ้ข้าทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้น
การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน  (N-NET  )      
ครั้งท่ี 2 / ๒๕๖2  
 

1.ประธานศูนยส์อบ 
2.ประธานสนามสอบ 
3.ตัวแทนศูนยส์อบ 
4.คณะท างานระดับ
ศูนย์สอบ 
5.คณะกรรมกลาง
สนามสอบ 
 

1 
19 
38 
23 

 
19 
รวม  
100 
คน 

 
 
(*งบ สทศ.*) 

 

14 โครงการนิเทศติดตามการด าเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน(N-NET  ) ครั้งที่ 2 / ๒๕๖2 

 
 

สอดคล้องกับ 
Good Activities  ( กศน. Wow wOW) 
มีการก ากับ นิเทศ ตดิตาม ประเมนิ และ

รายงานผล 
 

-เพื่อนิเทศ ติดตามผลการ
ด าเนินงานด าเนินการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาตดิ้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน         
(N-NET) ครั้งท่ี 2 /2562
ในลักษณะของการ
ช่วยเหลือสถานศึกษาใน
สังกัดแก้ปัญหา พัฒนาคน 
พัฒนางาน ประสาน
สัมพันธ์ สรา้งขวัญก าลังใจ 

-บุคลากร ท่ีได้รับ
มอบหมาย ปฏิบตัิ
หน้าท่ี นิเทศ 
ติดตามผลการ
ทดสอบ  N-NET                 
ครั้งท่ี 2 / ๒๕๖2  

-ได้พบจุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหา อุปสรรค  ซึ่งเป็น
ข้อมูลทีจ่ะน ามาใช้ในการ
พัฒนาในระบบการศึกษา
ต่อไป 

 
บุคลากร ส านักงาน 

กศน.จังหวัด 

 
 30 

 
 
 

รวม 
30 
คน 

 
 

   

 



  

 
 

 

งำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
     4 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ประเภท 

กลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินงำน 
งบ 

อุดหนุน 
1 โครงการจัดท าคู่มือการ

เรียนรู้ด้วยระบบ google 
classroom 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ให้มี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วย google 

classroom ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนการ

ด าเนินงาน/เสนอ
โครงการเพื่อขออนุมัต/ิ
จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรม
ตามโครงการ (รูปแบบ 2 
วัน 1 คืน) รายละเอยีดดังนี ้
- แบ่งกลุ่ม SWOT 
ปัญหาอุปสรรคในการ
จัดการกระบวนการ
เรียนรู ้ 
- บรรยายให้ความรู ้
- แบ่งกลุ่มระดมความคดิ 
- น าเสนอผลงานกลุ่ม 
3. จัดท าเนื้อหาคู่มือ 
4. ตรวจสอบความถูก
ต้องของคู่มือ 

ร้อยละของครู กศน.ที่
ผ่านการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้
ด้วย google classroom   
ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

1. ผู้บริหาร (18) 
2. ข้าราชการครู (10) 
3. ครู กศน.ที่จัดการ
เรียนการสอนด้วย 
google classroom 

อ าเภอละ 3 คน (54) 
4. เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง (8) 
 

รวม 90 คน - 150,000 

กศน.-กผ-01 



  

 
 

5. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
 
 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

 

กศน.-กผ-02 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

   3.5 พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพื่อประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำและกลุ่มเป้ำหมำย 

8. งบประมำณ  จ ำนวน  150,000  บำท 
 

 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 

3. ชื่องำน/โครงกำร  โครงกำรจัดท ำคู่มือกำรเรียนรู้ด้วยระบบ google classroom 

4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ

จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย google classroom ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัต/ิจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ (รูปแบบ 2 วัน 1 

คืน)  

3. แบ่งกลุ่ม SWOT ปัญหาอุปสรรค / จัดท าคู่มือ / 

ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือ 

 4. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ร้อยละของครู กศน.ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความ

เข้าใจและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย google 

classroom   ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

7. เป้ำหมำย 

1. ผู้บริหาร    =  18  คน 

2. ข้าราชการครู  =  10  คน 

3. ครู กศน.(อ าเภอละ 3 คน) =  54  คน 

4. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  = 8  คน 

รวมทั้งสิ้น  90 คน 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ห้องประชุมบูรพา ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 

กศน.-กผ-01 



  

 
 

ควำมส ำเร็จ ประเภท 
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
เป้ำหมำย 

งบ 
ด ำเนินงำน 

งบ 
อุดหนุน 

2 โครงการอบรมครู กศน.ด้าน
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (Boot Camp)  

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในด้านทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน/เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ/จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมตาม
โครงการ (รูปแบบค่าย
ภาษาอังกฤษ 2 วัน 1 คืน)  
- บรรยายให้ความรู้ดา้น
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
 - แบ่งกลุ่มเข้าฐานการเรยีนรู ้
- ฝึกปฏิบัติออกแบบวิธีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรปูแบบตา่งๆ   
3. สรุปแผนการจัด
กิจกรรมการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ของสถานศึกษา 
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ร้อยละของครู กศน. ที่
ผ่านการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
ด้านทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 80 
 
 
 
 

1. ผู้บริหาร (18) 
2. ข้าราชการครู (10) 
3. ครู กศน.(ท่ีไม่เคย
ผ่านการอบรม อ าเภอ
ละ 3 คน (54) 
4. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
(13) 
 

รวม 95 คน - 197,000 

 

 

 



  

 
 

(จ ำแนกตำมงำน/โครงกำร) 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ-02 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

   3.7 พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำรของประชำชนในรูปแบบต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. ชื่องำน/โครงกำร  โครงกำรอบรมครู กศน.ด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร (Boot Camp) 

4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใน

ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ

สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัต/ิจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ (รูปแบบ 2 วัน 1 

คืน)  

3. สรุปแผนการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร ของสถานศึกษา 

4. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ร้อยละของครู กศน. ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างน้อย

ร้อยละ 80 

7. เป้ำหมำย 

1. ผู้บริหาร    =  18  คน 

2. ข้าราชการครู  =  10  คน 

3. ครู กศน. (อ าเภอละ 3 คน) =  54  คน 

4. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  = 13  คน 

8. งบประมำณ  จ ำนวน  197,000  บำท 
 

 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

- 
 
 

 
 

/ - - 

 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 



  

 
 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ประเภท 

กลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินงำน 
งบ 

อุดหนุน 
3 โครงการจัดท าหลักสูตรคู่มือ

การจัดกิจกรรมเข้าค่าย
เยาวชน คนออกกลางคัน 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้  

เพ่ือให้ครู กศน. มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถใช้
สื่อคู่มือในการจัดกิจกรรม
เข้าค่ายเยาวชน คนออก
กลางคัน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 

 

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน/เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ/จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรม
ตามโครงการ (รูปแบบ 2 
วัน 1 คืน) รายละเอียด
ดังนี ้
- บรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการจัด
กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน 
คนออกกลางคัน เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้
- แบ่งกลุ่มออกแบบวิธีจัด
กิจกรรมในรปูแบบต่างๆ  

ร้อยละของครู กศน. ที่
ผ่านการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
จัดกิจกรรมเข้าค่าย
เยาวชน คนออกกลางคัน 
เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ 
ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
 
 
 
 

1. ผู้บริหาร (18) 
2. ข้าราชการครู (10) 
3. ครู กศน.(อ าเภอละ 
2 คน (36) 
4. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
(16) 
 

รวม 80 คน - 133,000 

10. ผู้รับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 กศน.-กผ-01 



  

 
 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. จัดท าเนื้อหาคู่มือ 
4. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของคู่มือ 
5. รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

กศน.-กผ-02 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

   4.3 ยกระดับกำรศึกษำให้กับกลุ่มเป้ำหมำยทหำรกองประจ ำกำร รวมทั้งกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษอ่ืนๆ 

3. ชื่องำน/โครงกำร โครงกำรจัดท ำหลักสูตรคู่มือกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยเยำวชน คนออกกลำงคัน  

                         เพื่อส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 

 4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้สื่อ

คู่มือในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน คนออกกลางคัน 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัต/ิจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ (รูปแบบ 2 วัน 1 

คืน)  

3. บรรยายให้ความรู้ / แบ่งกลุ่มออกแบบวิธีจัดกิจกรรม

รูปแบบต่างๆ / จัดท าเนื้อหาคู่มือ / ตรวจสอบความถูก

8. งบประมำณ  จ ำนวน  133,000  บำท 
 

 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

- 
 
 

 
 

/ - - 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ประเภท 

กลุ่มเป้ำหมำย 
จ ำนวน

เป้ำหมำย 
งบ 

ด ำเนินงำน 
งบ 

อุดหนุน 
4 โครงการ กศน.กาฬสินธุ์ 

เกมส์ประจ าปี 2563  
 

- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา / ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ครู กศน. และ 
นักศึกษา กศน.มีส่วนร่วม
ในการน าเสนอแนวคิด 
ความรู้ความสามารถและ

1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน/เสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติ/จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมตาม
โครงการ (รูปแบบ 1 วัน) 
รายละเอียดดังนี ้

- ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษา / ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ครู กศน. และ 
นักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วม
โครงการมีส่วนร่วมในการ
น าเสนอแนวคิด ความรู้

1. ผู้บริหาร (20) 
2. ข้าราชการครู (11) 
3. บรรณารักษ์ (6) 
4. ครูอาสาสมัครฯ 
(64) 
5. ครู กศน.ต าบล 
(273) 

รวม 2,368 
คน 

- 778,000 

6. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

ร้อยละของครู กศน. ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความ

เข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน คนออก

กลางคัน เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 

ได้อย่างน้อย 

ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. เป้ำหมำย 

1. ผู้บริหาร    =  18  คน 

2. ข้าราชการครู  =  10  คน 

3. ครู กศน. (อ าเภอละ 2 คน) =  36  คน 

4. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  = 16  คน 

รวมทั้งสิ้น  80 คน 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ห้องประชุมบูรพา ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 

กศน.-กผ-01 



  

 
 

แสดงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นที่
รู้จักกันมากข้ึน 
 

- กิจกรรมแข่งขัน/แสดง
ผลงาน “งานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน”  
- กิจกรรมแข่งขัน/แสดง
ผลงาน “งานการศึกษา
ต่อเนื่อง” 
- กิจกรรมแข่งขัน/แสดง
ผลงาน “งานการศึกษา
ตามอัธยาศัย” 

3. รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 

ความสามารถและแสดง
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ให้เกิดประสิทธิภาพได้
อย่างน้อยร้อยละ 80 

- ระดับความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการฯ  
 
 

 
 
 
 
 
 

6. ครู ศรช. (133) 
7. จ้างเหมาเอกชน
ด าเนินงาน (34) 
8. บุคลากร ส านักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(27) 
9. นักศึกษา กศน.
อ าเภอๆละ 100 คน 
(1,800) 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ-02 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

   3.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

3. ชื่องำน/โครงกำร โครงกำร กศน.กำฬสินธุ์ เกมส์ประจ ำปี 2563  

 

8. งบประมำณ  จ ำนวน  778,000  บำท 
 

 งบด ำเนินงำน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

- 
 

/ - - 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง 

4. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา / ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ครู กศน. และ นักศึกษา 

กศน.มีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวคิด ความรู้

ความสามารถและแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานการจัด

กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัต/ิจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  

2. จัดกิจกรรมตามโครงการ (รูปแบบ 1 วัน)  

- กิจกรรมแข่งขัน/แสดงผลงาน “งานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน”  

- กิจกรรมแข่งขัน/แสดงผลงาน “งานการศึกษา

ต่อเนื่อง” 

- กิจกรรมแข่งขัน/แสดงผลงาน “งานการศึกษาตาม

อัธยาศัย” 

 

4. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

- ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา / ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ครู กศน. และ นักศึกษา กศน. ที่

เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวคิด 

ความรู้ความสามารถและแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ให้เกิดประสิทธภิาพได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

- ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

โครงการฯ  

 

 

 

 

 

7. เป้ำหมำย  (รวมทั้งสิ้น = 2,368 คน) 

1. ผู้บริหาร   =  20  คน 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  =  17  คน 

3. ครูอาสาสมัครฯ/ครู กศน.ต าบล/ครู ศรช. =  470  

คน 

4. จ้างเหมาเอกชนด าเนินงาน = 34 คน 

5. บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัด  = 27  คน 

6. นักศึกษา กศน.อ าเภอๆละ 100 คน = 1,800 คน 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  

 

10. ผู้รับผิดชอบ 

งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 



  

 
 

     10 โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน...กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

     เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ประเภท จ ำนวน งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย   

กศน-กผ-01 



  

 
 

1 โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรครู กศน.
ด้านการบริหาร
จัดการการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง
รูปแบบใหม่ โดยใช้ 
C-Smart Program  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาครู กศน./
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน
การศึกษาต่อเนื่อง ของ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ทุกแห่ง  สามารถ
ด าเนินงานโดยน าเอา C-
Smart ระบบสารสนเทศ
ส าหรับบริหารจัดการ การ
จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ
ใหม่ทั้งระบบ ได้อย่างถูกต้อง
และมีคุณภาพยิ่งขึ้น   
2. เพ่ือให้สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง เกิดความ
สะดวกต่อการปฏิบัติงานทั้ง
ของครู  สถานศึกษา และ
การก ากับติดตามของ
ส านักงาน กศน.จังหวัด  
 

 1. ร่วมประชุมวาง
แผนการด าเนินงาน
ประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานตาม
โครงการฯ  
2. จัดท าโครงการเสนอ
เพ่ืออนุมัติโครงการฯ  
3. ประสานงานผู้ที่
เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
4.ด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
  - รูปแบบอบรมเชิง
ปฏิบัติการ แยกเป็น  
2 รุ่น  
5. สรุป และรายงานผล 

1. ร้อยละของครู กศน./
เจ้าหน้าที่งานการศึกษา
ต่อเนื่อง มีความรู้ 
ความสามารถเกี่ยวกับ  
C-Smart ระบบ
สารสนเทศส าหรับ
บริหารจัดการการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง  
2. ร้อยละของ
สถานศึกษาในสังกัด 
น าเอาระบบ C- Smart 
ไปใช้ในการด าเนินงาน
การจัดการศึกษา
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 
2563 ได้อย่างมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 
 

1.  ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
กศน.อ าเภอ 
2.  เจ้าหน้าที่
งานการศึกษา
ต่อเนื่องจาก 
กศน.อ าเภอๆ 
ละ 1 คน 
      
3. ครู กศน.
ต าบล ๆ ละ  1  
คน      
4  เจ้าหน้าที่
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตาม
โครงการฯ   
  

14  คน 
 
 

18 คน 
 
 
 
 

135  คน 
 
 

20 คน 

- งบเงินอุดหนุน 
(เงินพัก) 

 (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

รหัส
งบประมาณ 

2000233016
500608 
จ านวน  

98,300 บาท 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน  ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ  (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กศน-กผ-02 



  

 
 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   

   ข้อ 6.2 น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำงำน  

   ข้อ 6.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง      

  

 

3.ชื่องำน/ โครงกำร  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครู กศน.ด้านการบริหารจัดการการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบใหม่  

                           โดยใช้ C-Smart Program  

 4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาครู กศน./เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานการศึกษา
ต่อเนื่อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ระบบ  
C-Smart ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องได้อย่างมีคุณภาพ 
2. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เกิดความสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานทั้งของครู  สถานศึกษา และการก ากับ
ติดตามของส านักงาน กศน.จังหวัด  
 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละของครู กศน./เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง   

มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับ  C-Smart ระบบ

สารสนเทศส าหรับบริหารจัดการการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  

2. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด น าเอาระบบ C- Smart 

ไปใช้ในการด าเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องใน

ปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

5.กิจกรรมหลัก 

  1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติโครงการฯ  

2. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ( แยกอบรมเป็น 2 รุ่น ) 

3. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ  

 

7. เป้าหมาย 

7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อ าเภอ     14  คน 

7.2 เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่องของอ าเภอ  18  คน 

7.3 ครู กศน.ต าบล ๆ ละ 1 คน            135  คน  

7.4  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานฯ  20 คน  

      

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - ห้องประชุมบูรพา  ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  

10. ผู้รับผิดชอบ 

- (งานการศึกษาต่อเนื่อง)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบ   

งบประมาณ จ านวน 98,300  บาท  

 งบด าเนินงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

24 ,25 

ตุลาคม 

2562 

- - - 

 

 

 

1.ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 



  

 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน...กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ ( งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

     เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ประเภท จ ำนวน งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย   
2 โครงกาประชุมเชิงปฏิบัติ 

การพัฒนาหลักสูตรการจัด
การศึกษาต่อเนื่องของ
ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปี
งบประมาณ  2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง ให้เป็น
หลักสูตรกลาง น าเข้าสู่ระบบ 
C-Smart ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
2.เพ่ือให้บุคลากรของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สามารถน าหลักสูตรการจัด
การศึกษาต่อเนื่องที่ได้
พัฒนา/ปรับหลักสูตรไว้แล้ว
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมใน
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น    
3.เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่ง เกิดความสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานทั้งของครู  
สถานศึกษา และการก ากับ

1.ประชุม/ชี้แจงแนวทาง
การด าเนินงาน 
2.  ส ารวจหลักสูตรการ
จัดการศึกษาต่อเนื่องจาก
สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่ง  
3.จัดท าโครงการฯ เพื่อ
เสนออนุมัติโครงการฯ  
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานตาม
โครงการฯ  
5. ด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
5.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 
6 กลุ่ม ตามหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง  
6. สรุป และรายงานผล  
 

1.ร้อยละของ
สถานศึกษาในสังกัด ได้
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง ให้เป็น
หลักสูตรกลาง สามารถ
น าเข้าสู่ระบบ C-Smart  
ได้ครบถ้วนตามกิจกรรม
ที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง  
2. ร้อยละของบุคลากร
ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ทุกแห่ง 
สามารถน าหลักสูตรการ
จัดการศึกษาต่อเนื่องที่
ได้พัฒนา/ปรับหลักสูตร
ไว้แล้วไปใช้ในการจัด
กิจกรรมในพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

1.ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
กศน.อ าเภอ 
2.ข้าราชการครู
จากสถานศึกษา
ในสังกัด
ส านักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3.เจ้าหน้าที่งาน
การศึกษา
ต่อเนื่อง กศน.
อ าเภอละ 1 คน 
4. เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

 
 

14 คน 
10 คน 

 
 
 
 

18 คน 
 
 
 

20 คน 
 

ผลผลิตที่ 4 
ผู้รับบริการ
การศึกษา
นอกระบบ กิจ
กรมการจัด
การศึกษา
นอกระบบ งบ
ด าเนินงาน  

รหัส
งบประมาณ  

20002390
04000000 

 
25,000 บำท 

- 

กศน-กผ-01 



  

 
 

 
 

ติดตามของส านักงาน กศน.
จังหวัด  

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน…ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

   ข้อ 6.2 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน  

   ข้อ 6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

      

 

  

 

3.ชื่องำน/  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องของส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์     

ประจ าปีงบประมาณ 2563    

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้เป็น
หลักสูตรกลาง น าเข้าสู่ระบบ C-Smart ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.2 เพ่ือให้สถานศึกษา กศน.สามารถใช้หลักสูตรกลาง ใน
การจัดการศึกษาต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 ได้อย่าง
เป็นระบบ   
 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ. 

6.1 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด ได้ร่วมกันพัฒนา
หลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้เป็น 
หลักสูตรกลาง สามารถน าเข้าสู่ระบบ C-Smart  ได้
ครบถ้วนตามกิจกรรมที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง  

5.กิจกรรมหลัก 

5.1 ส ารวจหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่องจาก กศน.

อ าเภอทุกแห่ง  

5.2 ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

ทุกรูปแบบ เพ่ือเป็นหลักสูตรกลาง ของส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

5.3 สนง.กศน.จังหวัด น าหลักสูตรกลาง ซึ่งเป็นหลักสูตรการ

จัดการศึกษาต่อเนื่องเข้าในระบบ C-Smart เพ่ือให้

สถานศึกษาได้น าไปใช้ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องใน

ปีงบประมาณ 2563 ได้ 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

   - ห้องประชุมบูรพา  ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  

10. ผู้รับผิดชอบ 

  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  

     (งานการศึกษาต่อเนื่อง) 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน   25,000  บำท  

  งบด าเนินงาน     งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

12 พ.ย.62  - - 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน...กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง ) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

     เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด

ควำมส ำเร็จ 
ประเภท จ ำนวน งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 

     กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย   
3 กิจกรรมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการของ
คณะท างาน ตรวจ 
บรรณาธิการ หลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง 
ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 
 
 

-เพ่ือให้คณะท างานตรวจ 
บรรณาธิการ หลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง ได้
ตรวจและปรับหลักสูตรให้
มีความสมบูรณ์สามารถ
เป็นหลักสูตรกลาง ก่อน
น าเข้าสู่ระบบ  
C-Smart เพ่ือให้
สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่ง ได้น าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการศึกษา

1. เชิญคณะท างาน ตรวจ
บรรณาธิการ หลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องที่ได้พัฒนา
แล้วตามโครงการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
เหมาะสม ในการเป็น
หลักสูตรกลาง  
2. จังหวัดน าหลักสูตรกลางที่
ผ่านการตรวจ บรรณาธิการ 
จากคณะท างาน เข้าสู่ระบบ 

- ร้อยละของ
สถานศึกษาใน
สังกัดสามารถ
น าหลักสูตร
กลาง ในระบบ 
C-Smart จัด
กิจกรรม
การศึกษา
ต่อเนื่องในทุก
รูปแบบได้อย่าง
มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

1.ข้าราชการครูจาก
สถานศึกษาในสังกัด  
2.เจ้าหน้าที่งาน
การศึกษาต่อเนื่อง 
จาก กศน.อ าเภอ ๆ 
ละ 1 คน 
3. เจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานฯ 
  

10 คน 
 
 
 

18 คน 
 
 
 
 

7 คน 

6,650 
รหัส

งบประมาณ  
20002390
04000000 

 

- 

กศน-กผ-01 

7. เป้ำหมำย 

  7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา   14  คน 

  7.2 ข้าราชการครูจาก กศน.อ าเภอ   10 คน 

  7.3 เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่องอ าเภอละ 1   18 คน 

  7.4 เจ้าหน้าที่ด าเนินงานฯ   20 คน 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อเนื่องได้อย่างมีคุณภาพ 
และเป็นแนวทางเดียวกัน
ทั้งจังหวัด  

C- Smart เพ่ือให้สถานศึกษา
น าไปใช้ในการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 
2563 ได้อย่างมีคุณภาพ และ
เป็นแนวทางเดียวกันทั้ง
จังหวัด 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน…ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

1.ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

   ข้อ 6.2 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน  

   ข้อ 6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

 

  

 

3.ชื่องำน/ กิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำน ตรวจ บรรณำธิกำร หลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง  

             ประจ ำปี งบประมำณ 2563   

 
4. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือตรวจ บรรณาธิการ คัดกรองหลักสูตรการจัด

การศึกษาต่อเนื่องให้เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ C-Smart เพ่ือเป็นหลักสูตรกลางของ

5.กิจกรรมหลัก 

 - เพ่ือให้คณะท างานตรวจ บรรณาธิการ หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง ได้ตรวจและปรับหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์
สามารถเป็นหลักสูตรกลาง ก่อนน าเข้าสู่ระบบ  

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน  6,650  บำท 

  งบด าเนินงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

18 พ.ย.62 - -  

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   (หน่วยงำน/กลุ่มงำน...กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ  

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

     เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ประเภท จ ำนวน งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย   
4 โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
วิทยากรวิชาชีพ กศน.
กาฬสินธุ์ ประจ าปี
งบประมาณ  2563  
 

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถจัดท าหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น รูปแบบ
หลักสูตรระยะสั้น และ 

  1. ส ารวจความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความ
ประสงค์ท่ีจะเข้ารับการอบรมฯ 
(โดยผู้ประสงค์เข้ารับการอบรม
ต้องจ่ายค่าลงทะเบียนคนละ 
500 บาท)  

1. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การอบรมฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถ
จัดท าหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นในรูปแบบ

- ผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ
ด้านการสอน
วิชาอาชีพ ที่มี
ความประสงค์
จะสมัครเข้า

18 อ าเภอ ไม่ได้ใช้
งบประมาณ

ของทาง
ราชการ 

- 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าหลักสูตรกลาง 

ในระบบ C-Smart จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องในทุก

รูปแบบได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

7. เป้ำหมำย 

  1.ข้าราชการครูจากสถานศึกษาในสังกัด  10  คน 

  2.เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง จาก กศน.อ าเภอ ๆ 

    ละ 1 คน    18   คน 

3. เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานฯ   7  คน 
 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  ห้องประชุมบูรพา  ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  

     (งานการศึกษาต่อเนื่อง) กศน-กผ-01 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบกลุ่มสนใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือประเมินความพึง
พอใจในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ จาก
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
 

  2. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน/เสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติโครงการฯ  
  3. ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ ( แยกอบรมเป็น 2 รุ่น ) 

  4. สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการฯ  
  5. จัดท าท าเนียบวิทยากร
สอนวิชาชีพระยะสั้น กลุ่ม
สนใจ ที่ผ่านการอบรมจาก
ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปี 2563 
 
 

หลักสูตรระยะสั้น  
และหลักสูตรกลุ่ม
สนใจได้อย่างถูกต้อง  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการฯ  
 

รับการอบรมฯ 
เป็นวิทยากร
ในสถานศึกษา
ในสังกัด
ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์  
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน  ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ  (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

2. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

   ข้อ 6.2 น านวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน  

   ข้อ 6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  

  

 
3.ชื่องำน/ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาวิทยากรวิชาชีพ กศน.กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ  2563  

 

งบประมาณ จ านวน  -  บาท (ไม่ใช้งบประมาณของทาง

ราชการ) 

 งบด าเนินงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1.ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

กศน-กผ-02 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   (หน่วยงำน/กลุ่มงำน...กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ  

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

     เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ประเภท จ ำนวน งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย   

4. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความ

เข้าใจ สามารถจัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รูปแบบ

หลักสูตรระยะสั้น และ รูปแบบกลุ่มสนใจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานตาม

โครงการฯ จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมฯ มีความรู้ 

ความเข้าใจ สามารถจัดท าหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใน

รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น  และหลักสูตรกลุ่มสนใจได้อย่าง

ถูกต้อง  

2. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

โครงการฯ  

 

5.กิจกรรมหลัก 

  1. ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์

ที่จะเข้ารับการอบรมฯ (โดยผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้อง

จ่ายค่าลงทะเบียนคนละ 300 บาท)  

  2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติโครงการฯ  

  3. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ(แยกอบรมเป็น 2 รุ่น ) 

  4. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ  

  5. จัดท าท าเนียบวิทยากรสอนวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ ที่

ผ่านการอบรมจากส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563 

7. เป้าหมาย 

  - ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการสอนวิชาอาชีพ ที่มี

ความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ เป็นวิทยากรใน

สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - ห้องประชุมบูรพา  ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  

10. ผู้รับผิดชอบ 

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษา

ต่อเนื่อง) กศน-กผ-01 



  

 
 

5 โครงการอบรมครู กศน.
แกนน า ด้านการจัดค่าย
กระบวนการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-.  เพ่ือให้ครู กศน.ที่เข้า
รับการอบรมฯ สามารถ
เป็นครูแกนน า ในการจัด
ค่ายกระบวนการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและพัฒนา
ทักษะชีวิต ขยายผลให้กับ
นักศึกษา กศน.ได้อย่างมี
คุณภาพ   
 

 1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน/เสนอโครงการเพ่ือ
ขออนุมัติโครงการฯ  
  2. ด าเนินงานตามโครงการฯ 
    - จัดในรูปแบบค่าย 2 วัน 1 
คืน   
  3. จัดท าแผนขยายผลการจัด
ค่ายกระบวนการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต ให้กับ
นักศึกษา กศน.ของ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  
  4. สรุปผลการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ  
   
 
 

1. ร้อยละ 80 ของครู 
กศน.ที่เข้ารับการ
อบรมฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป
ขยายผลจัดค่าย
กระบวนการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพทุกอ าเภอ  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการฯ  
 

1.ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
กศน.อ าเภอ. 
2.ครู กศน.
ต าบลละ 2 
คน  
3. เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับ
การ
ด าเนินงาน
ตามโครงการฯ   
 

18 คน 
 
 

36 คน 
 
 

21 คน 
 

รวม 70 คน 

- 78,500.- 
(งบอุดหนุน) 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน  ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ  (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

กศน-กผ-02 



  

 
 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

ข้อ 1.3  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่  

ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  

ข้อ 3.1  พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้  

 

  

 

3.ชื่องำน/ โครงการอบรมครู กศน.แกนน า ด้านการจัดค่ายกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต   

 4. วัตถุประสงค์ 

-เพ่ือให้ครู กศน.ที่เข้ารับการอบรมฯ สามารถเป็นครูแกนน า 
ในการจัดค่ายกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและพัฒนา
ทักษะชีวิต ขยายผลให้กับนักศึกษา กศน.ได้อย่างมีคุณภาพ   
 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละ 80 ของครู กศน.ที่เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ 

ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลจัดค่าย

กระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพทุกอ าเภอ  

2. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

โครงการฯ  

 

5.กิจกรรมหลัก 

  1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติโครงการฯ  

  2. ด าเนินงานตามโครงการฯ 

    - จัดในรูปแบบค่าย 2 วัน 1 คืน   

  3. จัดท าแผนขยายผลการจัดค่ายกระบวนการเรียนรู้เพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิต ให้กับนักศึกษา กศน.ของสถานศึกษาใน

สังกัดทุกแห่ง  

  4. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ  

 7. เป้าหมาย 

  1.ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อ าเภอ.    18  คน 

  2.ครู กศน.ต าบลละ 2 คน               36  คน  

  3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามโครงการฯ   
      21  คน  รวมทั้งสิ้น  70  คน 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - ห้องประชุมบูรพา  ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  

10. ผู้รับผิดชอบ 

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษา

ต่อเนื่อง) 

งบประมาณ จ านวน  78,500 บาท  

 งบด าเนินงาน     งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

25-26 

ธ.ค. 62 

- - - 

 

 

 

1.ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 



  

 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   (หน่วยงำน/กลุ่มงำน...กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ  

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

     เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ประเภท จ ำนวน งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย   
6 โครงการนิเทศติดตาม

ผลการด าเนินงาน
การศึกษาต่อเนื่อง 
ประจ าปีงบประมาณ  
2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เพื่อนิเทศ ติดตาม  
การด าเนินงานการจัด
การศึกษาต่อเนื่องของ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ทุกแห่ง  
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ขวัญและ
ก าลังใจในการจัด
กิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องของสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่ง ให้เกิด
การพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงาน ศึกษา
ต่อเนื่อง สู่ กศน.WOW 

 1. ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติโครงการฯ  
  2. ด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศงานการศึกษาต่อเนื่อง
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  3. ด าเนินงานนิเทศ 
ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการนิเทศงาน
การศึกษาต่อเนื่อง  
   
 
 

1. ร้อยละ ของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม การ
ด าเนินงานการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง  
2. ระดับความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่รับการนิเทศ
ฯ  
 

1.ผู้บริหาร
สถานศึกษา กศน.
อ าเภอ. 
2.คณะ กรรมการ
นิเทศติดตามงาน
การศึกษาต่อเนื่อง
ระดับจังหวัด   
 

. 
 
 

10 คน 

30,000 
 

รหัส
งบประมาณ  

20002390
04000000 

 

 

กศน-กผ-01 



  

 
 

WOW ในปีงบประมาณ 
2563  
 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน  ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ  (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ข้อ 3.1 (4) พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัตินิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ข้อ 6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร

จัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส   

  

 

3.ชื่องำน/ โครงการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง ประจ าปีงบประมาณ  2563  

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการจัดการศึกษา

ต่อเนื่องของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ์ทุกแห่ง  

2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ขวัญและก าลังใจใน
การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่ง ให้เกิดการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน ศึกษา

5.กิจกรรมหลัก 

  1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ

อนุมัติโครงการฯ  

  2. ด าเนินงานตามโครงการฯ 

    - แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศงานการศึกษาต่อเนื่อง

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  3. ด าเนินงานนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - กศน.อ าเภอ  18  แห่ง   

 - กศน.ต าบล  135  ต าบล  

งบประมาณ จ านวน  30,000 บาท  

  งบด าเนินงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- ม.ค.63 พ.ค.63 - 

 

 

 

1.ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

กศน-กผ-02 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน...กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง ) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

     เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ประเภท จ ำนวน งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย   
7 โครงการมหกรรมวิชาการ 

กศน.กาฬสินธุ์ ประจ าปี 
2563 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัดจัด
กิจกรรม เสริมสร้างทักษะ 
กระบวนการคิด แก้ปัญหา 
ท าให้นักศึกษา กศน. 
ตลอดจนผู้เรียน/ผู้รับบริการ
ด้านการศึกษาอาชีพ ได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์เพ่ิมเติม 

1.จัดประชุมวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกับ 
สถานศึกษาในสังกัด  
2. แต่งตั้งคณะท างานตาม
โครงการฯ 
3. ด าเนินงานตาม
โครงการฯ  

1.ร้อยละของ
สถานศึกษาในสังกัด มี
ส่วนร่วมในการจัดงาน
มหกรรมวิชาการ กศน.
กาฬสินธุ์ ประจ าปี 
2563 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

1.ผู้บริหาร
หน่วยงาน/ครู
และบุคลากร
ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์  
2.ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
18 แห่ง  

2,500 คน - 400,000 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. ร้อยละ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานการจัด

การศึกษาต่อเนื่อง  

2. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่รับการนิเทศฯ  

 

7. เป้าหมาย 

  - .คณะ กรรมการนิเทศติดตามงานการศึกษาต่อเนื่องระดับ

จังหวัด   10  คน 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษา

ต่อเนื่อง) กศน-กผ-01 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ 
และการด าเนินชีวิตได้ยิ่งขึ้น  
2. เป็นเวทีให้นักศึกษา กศน.
ได้แสดงศักยภาพ 
ความสามารถเชิงวิชาการ ทั้ง
การศึกษาพ้ืนฐานและ
การศึกษาอาชีพ กศน. จาก
การได้เรียนรู้ การปฏิบัติ
ทักษะอาชีพ ในสถานการณ์
จริง 

4. ติดตามและประเมินผล
โครงการรายงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
 
 

2.จัดกิจกรรมได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ  

3.ครู กศน.ใน
สังกัด
ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ 18 
อ าเภอ 
4.นักศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
5.ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำน…ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

1.ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง  

ข้อ 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ 3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์   

 

  

 

3.ชื่องำน/โครงกำร   โครงกำรมหกรรมวิชำกำร กศน.กำฬสินธุ์ ประจ ำปี 2563 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรม 

เสริมสร้างทักษะ กระบวนการคิด แก้ปัญหา ท าให้นักศึกษา 

5.กิจกรรมหลัก 

 1.จัดประชุมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับ สถานศึกษาใน

สังกัด  

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน  400,000  บำท 

  งบด าเนินงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 400,000 

(มี.ค. 63) 

-  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน...กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง ) 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

     เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ประเภท จ ำนวน งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย   
8 โครงการสุดยอด 1 อ าเภอ 

1 อาชีพ กศน. WOW  
- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาในสังกัด มี 1 
อ าเภอ 1 อาชีพ กศน. wow  

1. ส่งเสริม สนับสนุน 
สถานศึกษาในสังกัด

- ร้อยละของ
สถานศึกษาในสังกัด 1 
อ าเภอ 1 อาชีพ กศน. 

1 อ าเภอ  
1 อาชีพ  

18 กลุ่ม
อาชีพ 

300,000 - 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

.- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีส่วนร่วมในการจัดงาน

มหกรรมวิชาการ กศน.กาฬสินธุ์ ประจ าปี 2563 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

2.จัดกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

 

 

 

7. เป้ำหมำย   

1.ผู้บริหารหน่วยงาน/ครูและบุคลากรส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธุ์     

2.ผู้บริหารสถานศึกษา 18 แห่ง  

3.ครู กศน.ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 18 

อ าเภอ 

4.นักศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5.ผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  - หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  และ บริเวณ

สนามศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (เก่า) 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 

  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  

กศน-กผ-01 



  

 
 

WOW  ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wow ต้นแบบ ในประจ าปี
งบประมาณ 2563 สามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพ 
 

เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 2.จัดนิทรรศการ/ตลาด
นัดอาชีพ กศน. wow 
wow ต้นแบบ 
 3. รวบรวม  1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 1 กศน.wow wow
ต้นแบบ และจัดท า
เอกสารเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 4. ติดตาม นิเทศ รายงาน
ผลการด าเนินงาน 
 

ที่สามารถเป็นต้นแบบ
ได้ สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนได้อย่าง
มีคุณภาพ 
 

1 วิสาหกิจ
ชุมชน ของ
สถานศึกษาใน
สังกัด
ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ 18 
อ าเภอ 
 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงำน/กลุ่มงำน…ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

กศน-กผ-02 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   (หน่วยงำน/กลุ่มงำน...กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ  

1.ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

        กศน.WOW ข้อ 3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

        กศน. WOW ข้อ 5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 

  

 

3.ชื่องำน/โครงกำรสุดยอด 1 อ ำเภอ 1 อำชีพ กศน. WOW  WOW  ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด มีต้นแบบ  

1 อ าเภอ 1 อาชีพ  1 กศน. wow  wow  สามารถเป็น

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้ครบทุกอ าเภอ และมีคุณภาพ 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด มีต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 

อาชีพ  1 วิสาหกิจชุมชน ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

 

 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 

 1. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรม 1 อ าเภอ 1 อาชีพ กศน.ให้ WOW WOW  

 2.จัดนิทรรศการ/ตลาดนัดอาชีพ กศน. ต้นแบบ 

 3. รวบรวมต้นแบบ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  กศน. wow wow 

และ จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 4. ติดตาม นิเทศ รายงานผลการด าเนินงาน 

7. เป้ำหมำย 

  -  1 อ าเภอ 1 อาชีพ 1 กศน. WOW  WOW ต้นแบบ  

ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 18 

อ าเภอ 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

  - กศน.อ าเภอ 18 แห่ง 

  - ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  

     (งานการศึกษาต่อเนื่อง) 

งบประมำณ จ ำนวน  300,000  บำท 

  งบด าเนินงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 100,000 

(มี.ค.63) 

 

- 200,000 

(ส.ค. 63) 

 

 

 

กศน-กผ-01 



  

 
 

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

     เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ประเภท จ ำนวน งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย   
9 โครงการอบรม

หลักสูตร Smart ONIE 
เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer สู่การพัฒนา
เกษตรกรต้นแบบ 
(Master Trainer)   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู 
กศน.ให้มีองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการงาน
เกษตรเพ่ิมข้ึน  
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร (Master 
Trainer) ให้เป็น
เกษตรกรต้นแบบ 
 

 

1. รูปแบบการอบรมฯ 3 วัน
เพ่ือท าความเข้าใจก่อนการ
อบรม ให้บุคลากรครู กศน.
ศึกษาข้อมูลจากคู่มือการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer สู่การพัฒนา
เกษตรกรต้นแบบ (Master 
Trainer) ปีงบประมาณ 
2563 ของส านักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือท า
ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในเบื้องต้น  
2. การอบรมตามหลักสูตร 
จ านวน 18 ชั่วโมง 
(หลักสูตรโครงการ
แบบต่อเนื่อง 3 วัน) /ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

1.ร้อยละของ ครู กศน.ที่
ผ่านการอบรมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ให้มีองค์
ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการงานเกษตรเพ่ิมมาก
ขึ้น  
2. เกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart framer) มีองค์
ความรู้พัฒนาสู่การเป็น 
(Master Trainer) ให้เป็น
เกษตรกรต้นแบบ  
 

1.ผู้บริหาร
สถานศึกษา   
2. ครู กศน.รอบรู้ 
(Smart ONIE ) 
กศน.ต าบลละ 1 
คน   
2. เกษตรกรที่
ประสบความส าเร็จ
และเป็นที่ยอมรับ  
ต าบลละ 1 คน  

3. เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน  
 

18 
 

135 
 
 
 

135 
 
 

22 
 
 

320,000  



  

 
 

3. สรุปผล/รายงานผลเป็น
เอกสารรูปเล่ม 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน  ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ  (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

3.ชื่องำน/  โครงการอบรมหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer สู่การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ 
               (Master Trainer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู กศน.ให้มีองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการงานเกษตรเพ่ิมขึ้น  
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (Master Trainer) ให้เป็น
เกษตรกรต้นแบบ 
 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1.ร้อยละของ ครู กศน.ที่ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ให้มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานเกษตร
เพ่ิมมากขึ้น  
2. เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart framer) มีองค์ความรู้
พัฒนาสู่การเป็น (Master Trainer) ให้เป็นเกษตรกร

5.กิจกรรมหลัก 

1. จัดอบรมรูปแบบการอบรมฯ  

2. การอบรมตามหลักสูตร จ านวน 18 ชั่วโมง (หลักสูตร

โครงการแบบต่อเนื่อง 3 วัน) /ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

3. สรุปผล/รายงานผลเป็นเอกสารรูปเล่ม 

7. เป้ำหมำย 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา   
2. ครู กศน.รอบรู้ (Smart ONIE ) กศน.ต าบลละ 1 คน   
2. เกษตรกรที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ  ต าบล
ละ 1 คน  

3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 - โรงแรมชาร์ลองบูทริค  

10. ผู้รับผิดชอบ 

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษา

ต่อเนื่อง) 

งบประมาณ จ านวน  320,000 บาท  

 งบด าเนินงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- - เม.ย. 63 - 

 

 

 

1.ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

กศน-กผ-02 



  

 
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   (หน่วยงำน/กลุ่มงำน...กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ  

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

     เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท) 
ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ประเภท จ ำนวน งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้ำหมำย เป้ำหมำย   

10 โครงกำรอุทยำนกำร
เรียนรู้ด้ำนกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย  

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน/สถานศึกษา 
2.เพ่ือปลูกฝังให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เห็นความส าคัญและ
สามารถปฏิบัติได้ในเรื่อง
การลดการคัดแยกขยะ
และการน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 

1. กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน/
สถานศึกษา กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์  
(1) จัดตั้งคณะท างานใน
หน่วยงาน/สถานศึกษา และ
ด าเนินงานตามกจิกรรม  
 (2) จัดท าฐานเรียนรู้ การท าน้ า
หมักชีวภาพ  ขยะอินทรีย์และ 
การท าสิ่งประดิษฐ์จากวสัดุรี
ไซเคลิ 

.1. บุคลากรในหน่วยงาน/
สถานศึกษามีความรู้ มี
จิตส านึกและมีความ
ตระหนักในการจัดการขยะ
มูลฝอยและสามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา 
กศน.ในการคัดแยกขยะก่อน
ทิ้งท่ียั่งยืน 
 

2. หน่วยงาน/สถานศึกษา  
มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  
สวยงาม ปลอดขยะ และมี

1.ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานใน 
ส านักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์  
2.ข้าราชการครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา /
เจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานใน กศน.

33 
 
 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 

- 150,000 

กศน-กผ-01 



  

 
 

3.เพื่อปรับภูมิทัศน์
หน่วยงาน/สถานศึกษา 
กศน.กาฬสินธุ์ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีบรรยากาศเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ที่ใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   
 

(3) กิจกรรมอบรมปลูกจิตส านึก 
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแก่
ครู กศน.แกนน า ด้านการคัด
แยกขยะ การจดัการขยะมลูฝอย
ในชุมชน เพื่อขยายผลให้กับ
นักศึกษา กศน.ในพ้ืนท่ีต าบล 
หมู่บ้าน  
  2. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ เอื้อต่อการ
เรียนรู้  

บรรยากาศ เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์  
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  (หน่วยงำน/กลุ่มงำน  ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ  (งำนกำรศึกษำต่อเนื่อง) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

2. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน 

5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว 

5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  

 

 

3.ชื่องำน/ โครงกำรอุทยำนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน/สถานศึกษา 
2.เพ่ือปลูกฝังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็น

5.กิจกรรมหลัก 

1. กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยในหน่วยงาน/สถานศึกษา กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  

งบประมาณ จ านวน  150,000 บาท  

  งบด าเนินงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ธ.ค. 62 ม.ค. 63 - - 

 

 

1.ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

กศน-กผ-02 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. บุคลากรในหน่วยงาน/สถานศึกษามคีวามรู้ มีจิตส านกึและมีความตระหนักใน
การจัดการขยะมูลฝอยและสามารถเป็นตัวอยา่งที่ดีให้กับนักศึกษา กศน.ในการ
คัดแยกขยะก่อนทิ้งทีย่ั่งยืน 
2. หน่วยงาน/สถานศึกษา  

มีสภาพแวดล้อมที่ร่มร่ืน  สวยงาม ปลอดขยะ และมีบรรยากาศ เป็นแหล่ง
เรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 

7. เป้ำหมำย 

  1.บุคลากร กศน.อ าเภอเมือง   46  คน  

  2.บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์   33 คน  

 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

 -บริเวณภายในและภายนอกส านักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ์  

- บริเวณภายในและภายนอก กศน.อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษา

ต่อเนื่อง) 



  

 
 

งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
7 โครงการ 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ (หน่วยงาน/กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จ าแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ที ่

 
ชื่องำน/โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลกั 

 
ตัวชี้วัดควำมควำมส ำเร็จ 
และค่ำเป้ำหมำย(KPI) 

เป้ำหมำย งบประมำณ(บำท) 

ประเภท
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
เป้ำหมำย 

งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 

๑ โครงการรถโมบายห้องสมดุเคลื่อนที่แห่งการเรียนรู้ 
พร้อมโรงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และสื่อการเรียนรู้ 
ดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อบริการส่งเสริมการอ่านสู่
ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาและ
ประชาชน

๑. โรงภาพยนตร์
วิทยาศาสตร ์
๒. รถโมบาย
ห้องสมุดเคลื่อนที ่

๑. ร้อยละของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย และ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 

นักศึกษา กศน.  
นักเรียนในระบบ 
และประชาชนท่ัวไป 

๓,๘๕๐ ๘๓,๐๘๐ ๔๒,๒๐๐ 

กศน-กผ-01 



  

 
 

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม 
การอ่านโดยรถโมบาย
ห้องสมุดเคลื่อนที่  
โรงภาพยนตร์  
และนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 
๒.เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

๓. นิทรรศการ
วิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ 
4. กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน DIY 
5. กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านตามช่วงวัย 

เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐  
๒. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา นักเรียน และ
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย        
ที่เข้าร่วมกิจกรรม  
อยู่ในระดับมาก  

๒ โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในวันเด็ก 
๒.เพื่อประเมินความ
พึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การอ่านในรูปแบบ 
ฐานกิจกรรมการ
เรียนรู ้

๑. ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ 
๒.ระดับความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป 

๕๐๐ ๓๐,๐๐๐  

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ (หน่วยงาน/กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จ าแนกตามงาน/โครงการ) 

     เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

กศน-กผ-01 



  

 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั ตัวชี้วัดความความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
เป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

๓ โครงการจดัท า ท าเนียบแหล่งเรียนรู้
ของ กศน.ต าบล 

เพื่อรวบรวมแหล่งเรยีนรู้ของ 
กศน.ต าบล มาใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการสนับสนุนกจิกรรมการจดั
การศึกษาตามอัธยาศัย 

ส ารวจ รวบรวม เรียบ
เรียง จัดท ารปูเลม่ 

ได้ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ 
กศน.ต าบล ของส านักงาน 
กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เพื่อน าไปใช้ในการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การเรยีนรู้สถานศึกษา 
ในสังกัดทั้ง 18 แห่ง 

กศน.อ าเภอ 18 แห่ง - - 

๔ 
 

โครงการอบรมการใช้ระบบเชื่อมโยง  
แหล่งเรียนรู้ห้องสมดุประชาชน   

1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้  
ที่หลากหลาย มีการสรา้ง
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
สภาพแวดล้อม และสามารถ
ท างานร่วมกับภาคเีครือข่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถบริหารจัดการ
ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดประชาชนได ้

1. อบรมการใช้งาน    
ระบบเชื่อมโยงแหล่ง
เรียนรูห้้องสมุด
ประชาชน และแนวทาง
การจัดกิจกรรมห้องสมุด 
ของส านักงาน กศน. 
2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ประชาชนจัดเก็บและลง
ข้อมูลด้านต่างๆ ภายใน
ระบบให้เป็นปัจจุบัน 
 

๑.ร้อยละของบรรณารักษ์
เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ และ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถบริหารจัดการ
ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรูห้้องสมุดประชาชน 
และ 
จัดกระบวนการส่งเสรมิ
การอ่าน ตามหลักการจัด
กิจกรรม  
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ8๐  
 

๑.บรรณารักษ์
ข้าราชการ 
๒.เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 
๓.บรรณารักษ์จ้าง
เหมา 
๔.บุคลากร ส านักงาน  
 กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

๔๐ คน
และ
ห้องสมุด
ประชาชน
18 แห่ง 

- ๒๐,๐๐๐ 

 



  

 
 

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ (หน่วยงาน/กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที ่

 
ชื่องำน/โครงกำร 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลกั 

 
ตัวชี้วัดควำมควำมส ำเร็จ 
และค่ำเป้ำหมำย(KPI) 

เป้ำหมำย งบประมำณ(บำท) 

ประเภท
กลุ่มเป้ำหมำย 

จ ำนวน
เป้ำหมำย 

งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน 

๕ โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาหอ้งสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอยาง
ตลาด สู่ห้องสมดุดิจิทลั 

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่
ป ฏิ บั ติ ง า น ห้ อ ง ส มุ ด
ประชาชน ให้มีความรู้
ความเข้าใจ แนวทางการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
สู่ห้องสมุดดิจิทัล 
๒. เพื่ อศึกษาด้ านการ
ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ที่มีผลงานเป็นแบบอย่างที่
ดี สามารถน าแนวทางมา
ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ง า น
ห้ อ งสมุ ดประชาชน  สู่
ห้องสมุดดิจิทัล 

ศึกษาดูงานห้องสมุด
ประชาชนเฉลมิพระ
เกียรตฯิ จังหวัด
ขอนแก่น และ
ห้องสมุดประชาชน 
"เฉลิมราชกุมาร"ี 
อ าเภอเมือง
มหาสารคาม 

1. ได้แนวทางการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิม
ราชกุมารี” อ าเภอยางตลาด 
สู่ห้องสมดุดิจิทัล 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึง 
    พอใจในระดับมาก 

๑.บรรณารักษ์
ข้าราชการ 
๒.เจ้าหน้าท่ี
ห้องสมุด 
๓.บรรณารักษ์จ้าง
เหมา 
๔.บุคลากร 
ส านักงาน  
   กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ ์
 

๒๒ คน
และ
ห้องสมุด
ประชาชน
18 แห่ง 

๑๗,๒๘๐ - 

๖ โครงการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างเครือข่าย 
บ้านหนังสือชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บ้านหนังสือชุมชน ให้เป็น
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ 

ประชุมชี้แจงเพ่ือ
สร้างเครือข่าย 
บ้านหนังสือชุมชน 

สร้างเครือข่าย 
บ้านหนังสือชุมชน ให้มี
ประสิทธิภาพ 

เจ้าของบ้านหนังสือ
ชุมชน ในสังกัด 
ส านักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ ์

สถานศึกษา 
ทั้ง ๑๘ 
แห่ง 

๒0,๐๐๐  

กศน-กผ-01 



  

 
 

๗ โครงการประกวด กศน.ต าบล ๕ ดี พรีเมี่ยม 
ระดับจังหวดั 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
ก ศ น . ต า บ ล  ใ ห้ เ ป็ น
ต้ น แ บ บ ใ น ก า ร จั ด
การศึกษา กศน. 

ประกวดคดัเลือก 
กศน.ต าบล ๕ ดี  
พรีเมี่ยม ระดบั
จังหวัด 

ได้กศน.ต าบล ๕ ดี  
พรีเมี่ยม ระดบัจังหวัด 

กศน.ต าบล อ าเภอ
ละ ๑ แห่ง 

สถานศึกษา 
ทั้ง ๑๘ 
แห่ง 

๒,๐๐๐  

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                              (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่แห่งการเรียนรู้ พร้อมโรงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และสื่อการเรียนรู้ 

ดาราศาสตร์และอวกาศ เพ่ือบริการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้า

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่  

โรงภาพยนตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการเข้า

ร่วมกิจกรรม 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้า

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่  

โรงภาพยนตร์ และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการเข้า

5.กิจกรรมหลัก 

1. โรงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 

2. รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ 

3. นิทรรศการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 

4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน DIY 

5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามช่วงวัย 

 
7. เป้ำหมำย   
นักศึกษา กศน.  

นักเรียนในระบบ 

และประชาชนทั่วไป 

จ านวน 3,850 คน 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอทั้ง 18 แห่ง 

ห้องสมุดชาวตลาด 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดเคลื่อนที่ (พอ.สว.) 
 
10. ผู้รับผิดชอบ 

ว่าที่ ร้อยตรี จักรพงษ์ ภูโปร่ง 
 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน 125,280 บำท 

  ⁄ งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 
3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก มี
นิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดยปลูกฝังและสร้างเจตคติ 
ให้เห็นประโยชน์ และให้ความส าคัญของการอ่าน 
2. เพื่อให้เด็กกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดแีละ 
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 80 

2.ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมอยู่

5.กิจกรรมหลัก 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบฐานกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

7. เป้ำหมำย   
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  

จ านวน ๕๐๐ คน 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ว่าที่ ร้อยตรี จักรพงษ์ ภูโปร่ง 
 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน 30,000 บำท  
  ⁄ งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 ⁄   

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 
3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการจัดท า ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ของ กศน.ต าบล 

 

4. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือรวบรวมแหล่งเรียนรู้ของ กศน.ต าบล มาใช้เป็น

ฐานข้อมูลในการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ได้ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล ของส านักงาน กศน.  

จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน าไปใช้ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

5.กิจกรรมหลัก 
ส ารวจ รวบรวม เรียบเรียง จดัท ารูปเล่ม 

7. เป้ำหมำย   
กศน.ต าบล 135 ต าบล ของทั้งอ าเภอ 18 แห่ง 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ห้องประชุมบูรพา ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ  ไม่มีงบประมาณ 

 งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/    

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

     

 

 

 

 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ว่าที่ ร้อยตรี จักรพงษ์ ภูโปร่ง 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ารพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 
3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการอบรมการใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชน  

4. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ 

จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลาย มีการสร้างบรรยากาศ

ที่เอ้ือต่อสภาพแวดล้อม และสามารถท างานร่วมกับภาคี

เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหาร

5.กิจกรรมหลัก 
1. อบรมการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด

ประชาชน และแนวทางการจัดกิจกรรมห้องสมุด ของ

ส านักงาน กศน. 

2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนจัดเก็บและลงข้อมูลด้าน

ต่างๆ  

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ห้องประชุมบูรพา ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน 20,000 บำท 

   งบด าเนินงาน               /  งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

⁄    

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ร้อยละของบรรณารักษ์เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และบุคลากรเข้า

ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบริหารจัดการ

ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชน และจัด

กระบวนการส่งเสริมการอ่าน ตามหลักการจัดกิจกรรม ได้

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

 

7. เป้ำหมำย   
1.บรรณารักษ์ข้าราชการ 

2.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

3.บรรณารักษ์จ้างเหมา 

4.บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ว่าที่ ร้อยตรี จักรพงษ์ ภูโปร่ง 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

 
3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอยางตลาด สู่ห้องสมุดดิจิทัล 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สู่ห้องสมุดดิจิทัล 

5.กิจกรรมหลัก 
ศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ  

จังหวัดขอนแก่น  

และห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"  

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน 17,280 บำท 
 / งบด าเนินงาน                  งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

⁄    

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
1. ได้แนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” อ าเภอยางตลาด สู่ห้องสมุดดิจิทัล 
2. ผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจในระดับมาก 

7. เป้ำหมำย   
1. ข้าราชการครู จ านวน    1 คน  
2. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จ านวน   20 คน 
3. เจ้าหน้าทีง่านอัธยาศัย ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
 จ านวน    1 คน     
         รวมทั้งสิ้น 22 คน 
 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ห้องประชุมบูรพา ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ว่าที่ ร้อยตรี จักรพงษ์ ภูโปร่ง 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

 
3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างเครือข่ายบ้านหนังสือชุมชน 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน 20,000 บำท 
 / งบด าเนินงาน                  งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 /   



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบ้านหนังสือชุมชน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
สร้างเครือข่ายบ้านหนังสือชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ 

5.กิจกรรมหลัก 
ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างเครือข่าย บ้านหนังสือชุมชน 

7. เป้ำหมำย   
เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน  
ในสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ห้องประชุมบูรพา ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ว่าที ่ร้อยตรี จักรพงษ์ ภูโปร่ง 

 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน 2,000 บำท 
 / งบด าเนินงาน                  งบอุดหนุน   



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการประกวด กศน.ต าบล ๕ ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด 

4. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา กศน.ต าบล ให้เป็นต้นแบบในการจัด
การศึกษา กศน. 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ได้กศน.ต าบล ๕ ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด 

5.กิจกรรมหลัก 
ประกวดคัดเลือก กศน.ต าบล ๕ ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด 

7. เป้ำหมำย   
กศน.ต าบล อ าเภอละ ๑ แห่ง 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ว่าที่ ร้อยตรี จักรพงษ์ ภูโปร่ง 

 



  

 
 

งานประชาสมัพันธ์ 
1 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

 
งานภาคีเครอืข่าย 

1 กิจกรรม



  

 
 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (หน่วยงำน/กลุ่มส่งเสริมภำคีเครือข่ำย)  

ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวชี้วัดความ
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน

เป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

1 
 
 
 

 

กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
เครือข่ายสัมพันธ์ ท าเนียบ กศน. 
Wow (Adapt connection 
active) 

1.เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร นักศึกษา 
และ ประชาชน ได้
ทราบข้อมูลท าเนียบ
ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ 
ของ กศน.จังหวัด 
และ กศน.อ าเภอทั้ง 
18 แห่ง 
2.เพ่ืออ านวยความ
สะดวก สนับสนุน 
ส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานและทราบ
ข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.จัดท า ท าเนียบของ
ผู้บริหาร  ผู้บริหาร
สถานศึกษา กศน.
อ าเภอ ครูและ 
บุคลากร โดยมีชื่อ 
ที่ตั้ง สถานที่ท างาน 
เบอร์โทรศัพท์ / 
โทรสาร , Line , 
Facebook  ที่เป็น
ปัจจุบัน 
2.จัดเก็บข้อมูล 
ท าเนียบที่เป็น
ปัจจุบัน ไว้ในหน้า
เวบเพจ กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ และ กศน.

ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากร และผู้
มาใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
ต่อการใช้ข้อมูล
ท าเนียบของ
สถานศึกษาได้ดี
มากขึ้น 

ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ และ 
กศน.อ าเภอ 
18 แห่ง 

19 แห่ง -  

กศน-กผ-01 



  

 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (หน่วยงำน/กลุ่มงำนส่งเสริมภำคีเครือข่ำย) 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

                                            (จ ำแนกตำมงำน/ โครงกำร) 

 

 

 

อ าเภอแต่ละอ าเภอ
ทั้ง 18 แห่ง 

1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศำสตร์  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ด้ำนที่ 1 พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติกำรให้ทันสมัย มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส  

 

3. ชื่องำน/โครงกำร    กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายสัมพันธ์ ท าเนียบ กศน. Wow   (Adapt connection active) 

 

กศน-กผ-02 

งบประมำณ จ ำนวน................-................... บำท 

       งบด าเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร นกัศึกษา และ ประชาชน ได้ทราบ
ข้อมูลท าเนียบท่ีอยู่เบอร์โทรศัพท์ ของ กศน.จังหวัด และ กศน.
อ าเภอทั้ง 18 แห่ง 

2.เพื่ออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสรมิให้การปฏิบัติงานและ
ทราบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และผู้มาใช้บริการมีความ

พึงพอใจต่อการใช้ข้อมูลท าเนียบของสถานศึกษาได้ดีมากข้ึน 

5.กิจกรรมหลัก 

1.จัดท าท าเนียบของผู้บรหิาร  ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อ าเภอ ครู
และ บุคลากร โดยมีชื่อ ท่ีตั้ง สถานท่ีท างาน เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร , 
Line , Facebook  ที่เป็นปัจจุบัน 
2.จัดเก็บข้อมูล ท าเนยีบที่เป็นปัจจุบัน ไว้ในหน้าเวบเพจ กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ และ กศน.อ าเภอแตล่ะอ าเภอทั้ง 18 แห่ง 
 

7. เป้ำหมำย   

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และ กศน.อ าเภอ 18 แห่ง 

 

 

 

 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

                       นางสาวธญัวรัตน์  กัลยาณมิตร 



  

 
 

บทท่ี 4 
การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2561-2565 ประกอบด้วยการวิเคราะห์จัด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
โครงการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ การท าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
   ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action plan) เช่น แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2561 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2563 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ แต่ละงบประมาณได้ก าหนดแบบฟอร์มไว้ 2 แบบ คือ แบบ กศน.-กผ-01 และ 
แบบ กศน.-กผ-02 ตามตัวอย่างในภาคผนวก ซึ่งในแบบฟอร์ม กศน.-กผ-01 ได้ก าหนดให้มีชื่อโครงการ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ ส่วนแบบฟอร์ม กศน.-กผ-02 
ประกอบด้วยชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ 
สถานที่ด าเนินการและผู้รับผิดชอบ 
 
2. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
   ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีแก่
บุคลากรของ กศน.จังหวัด อ าเภอ และต าบล ในลักษณะดังนี้ 
   2.1 จัดท าเป็นเอกสาร แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง 
   2.2 จัดให้มีการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้แก่บุคลากรทั้งระดับ
จังหวัด อ าเภอ และต าบลได้ทราบ 
   2.3 จัดให้มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ ซีดี เฟสบุค และไลน์ เป็น
ต้น 
   2.4 จัดท าเป็นแผ่นป้ายหรือข้อความตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและสถานศึกษา  
   2.5 ประชุมชี้แจงให้กับหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ให้ได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความ
ร่วมมือ และประสานแผนการท างานร่วมกันต่อไป 
 
 
 



  

 
 

3. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
   หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล นโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ แม้แต่การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารก็จะ
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นในแต่ละยุคสมัย โดยจัดให้
มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
4. การก ากับ ติดตาม และประเมินผล  
    หน่วยงานและสถานศึกษา ได้จัดให้มีการก ากับติดตาม และประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนของภาคีเครือข่าย เพ่ือให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล น ามาสู่การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อๆไป 
5. การจัดการความรู้ (KM)  
   ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จะมีทั้งแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดี และหาแนวทางแก้ไขปัญหา จึงจะจัดให้มีการถอดบทเรียนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการ
ด าเนินงานต่างๆ  
6. การรายงานและเผยแพร่ 
   จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในที่ประชุม และจัดท าเป็นเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงาน และเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

แผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2561-2565 ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

คณะผู้จัดท า 

 
ที่ปรึกษา 
นางสาวนพกนก  บุรุษนันทน์  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
นายคมสัน    สารแสน   รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
คณะผู้จัดท า 
นางดวงใจ   กลิ่นหอม  ครูช านาญการพิเศษ   
นายสรรเพชญ   ศิริเกตุ     ครูช านาญการพิเศษ 
นางกิตติญา   เข็มพิลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      
นางสาวสุปราณี   เวียงสิมา         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
นางสาวธัญวรัตน์  กัลยาณมิตร  นักจัดการงานทั่วไป 
นายวีรพล   แจ่มใส   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางอรุณ    พลทองเติม  ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 
นางสาวบานเย็น   ภารส าราญ    นักจัดการงานทั่วไป 
ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์   ภูโปร่ง    นักวิชาการศึกษา 
นางอุทัยวรรณ    บัวพันธ์   ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 
นางประไพจิต   สัตยบัณฑิต  นักวิชาการศึกษา 
นางสาววชิราภรณ์   มากยิ่ง   นักวิชาการพัสดุ 
นายนนทนันท์   สูนพันโน             นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวนิภาพร    ศรีครไทย        นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาววัชราพร   พรหมราช  นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวน้ าฝน   ภูพานแดง  นักวิชาการพัสดุ 
นางอรทัย    ชนะกาญจน์  นักวิชาการศึกษา 
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นางสาวชนิสรภัทร  แก้วลี    นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวพจนีย์  ศรีสุภักดิ์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นางสาวชลลดา  พลูแก้ว   นักจัดการงานทั่วไป 
นายสาทร  พินิจการ  เจ้าพนักงานธุรการ 
นายวีระศักดิ์  ฆารกุล   เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้จัดท าเอกสาร 
นางกิตติญา   เข็มพิลา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ออกแบบปก 
นายวีรพล   แจ่มใส   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




