




คำนำ 
 

    ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546   

หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกำหนดใหสวนราชการปฏิบัติตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา และ

แผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดำเนินการของ

แตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงานและพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมี

การทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)      

(แผนระดับ 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั ่นคงแหงชาติ             

(แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายและจุดเนนการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย          

และบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

    ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   

พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเปาหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมท้ัง  

สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายการจัด

การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ          

พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนการปฏริปูประเทศ พ.ศ. 2562 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน       

เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารและเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ ขอขอบคุณ

บุคลากรและผู มีสวนเกี ่ยวของทุกทานที ่ใหความรวมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ          

พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ฉบับนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดีตามวัตถุประสงค  

 

            สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

                                                       กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 
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(ก) 
 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร   
 

    ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   

หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกำหนดใหสวนราชการปฏิบัติตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการ

ลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใช

ในการดำเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงาน

และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

มาตรา 7 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) (แผนระดับ 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอ

รัฐสภา นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเนนการดำเนินงานของสำนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

    ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ     

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเปาหมายในแผนระดับ 1 และ  

แผนระดับ 2 รวมท้ังสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 

2579) นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 แผนปฏิบัติ

ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารและเปนกรอบ

แนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

 “เปนหนวยงานท่ี ใหโอกาสทางการศึกษา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ทุกชวงวัยอยางมีคุณภาพ 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรม และทักษะ   

ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”        

พันธกิจ 

 1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือยกระดับการศึกษา 

พัฒนาทักษะการเรียนรูของประชาชน ใหเหมาะสมทุกชวงวัยและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม

และสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 2. สงเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือขายในการมีสวนรวมจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ 

 3. สงเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับกลุมเปาหมาย 



(ข) 
 

 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผล         

ในรูปแบบตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุงจัดการศึกษาและการเรียนรู

ท่ีมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค  

 1. ประชาชนผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมท้ังประชาชนท่ัวไปไดรับโอกาส         

ทางการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม

และท่ัวถึงไปตามสภาพปญหาและความตองการของแตละกลุมเปาหมาย 

 2. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ        

ความเปนพลเมืองอันนาไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเพ่ือพัฒนาไปสู

ความม่ันคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม 

 3. ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูและมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สามารถคิดวิเคราะหและประยุกตใชในชีวิตประจาวัน รวมพลแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

 4. ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพ่ือการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 5. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน รวมจัดสงเสริม และสนับสนุนการดาเนินงานทางการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 

 6. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการยกระดับ

คุณภาพในการจัดการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูใหกับประชาชน 

 7. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปญหาและพัฒนา

คุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

และสิ่งแวดลอมรวมท้ังความตองการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 8. บุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ 

 9. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

 2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 

 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 5. ยุทธศาสตรดานสงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 



(ค) 
 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

 1.1 สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีปลูกฝงคุณธรรม สรางวินัย การมีจิตอาสา และอุดมการณ 

ความยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ 

  1) เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย      

ทรงเปนประมุข มีความเปนพลเมืองดี เคารพความคิดของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางและหลากหลายทาง

ความคิดและอุดมการณ รวมท้ังสังคมพหุวัฒนธรรม 

  2) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีปลูกฝงคุณธรรม สรางวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ

ความยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ รวมท้ังการมีจิตอาสา ผานกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ตลอดจนสนับสนนุใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 

 1.2 รวมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน โดยบูรณาการขับเคลื่อนการ

ทำงานตามแนวทางประชารัฐ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนท่ีท้ังในระดับตำบล หมูบาน โดยใชทีม

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเปนแกนหลัก และสนับสนุนกลไก

การขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีทุกระดับตั้งแตจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมูบาน 

 1.3 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต และพ้ืนท่ีชายแดน 

  1) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีความสอดคลองกับ

บริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี 

  2) เรงจัดทำแผนและมาตรการดานความปลอดภัยท่ีชัดเจนสำหรับหนวยงานและสถานศึกษา

รวมท้ังบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยบูรณาการ      

แผนและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานความม่ันคงในพ้ืนท่ี 

  3) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบตาง ๆ     

ท่ีหลากหลายตรงกับความตองการของผูเรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ การเปดโลกทัศน การยึดม่ัน

ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 

  4) สนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.4 สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทดานสังคมการเมือง 

รวมท้ังความตองการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใหประชาชนคิดเปน วิเคราะหได 

ตัดสินใจภายใตขอมูลท่ีถูกตอง เชน ความรูเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข/การเลือกตั้ง 

 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

 2.1 ขับเคล่ือนการดำเนินงานภายใตแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 



(ง) 
 

  1) สรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรของสำนักงาน กศน. เก่ียวกับการดำเนินงานภายใต

แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค เพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

  2) เรงจัดทำยุทธศาสตรและแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคของสำนักงาน กศน. ใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค 

 2.2 พัฒนากำลังคนใหมีทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

  1) พัฒนาความรูและทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหสามารถ 

ใช Social Media และ Application ตาง ๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

  2) สงเสริมการจัดการเรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหประชาชนมีทักษะความเขาใจและใช

เทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีสามารถนำไปใชประโยชนในชีวิตประจำวัน รวมท้ังสรางรายไดใหกับตนเองได 

  3) พัฒนาทักษะและสงเสริมใหประชาชนประกอบธุรกิจการคาออนไลน (พาณิชยอิเล็กทรอนิกส) 

มีการใชความคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สรางทักษะอาชีพท่ีสูงข้ึนใหกับประชาชน 

เพ่ือรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

  2.3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใหกับประชาชนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

  1) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 

โดยเนนทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการทองเท่ียว  

  2) พัฒนาความรูและทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช Social Media และ Application ตาง ๆ

เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  3) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือสงเสริมการใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและ       

การพัฒนาอาชีพ 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 

 3.1 เรงรัดดำเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสูฝมือแรงงาน 

  1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทำท่ีสอดคลองกับศักยภาพของชุมชน และความตองการของ

ตลาด ใหประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพไดจริง โดยใหเนนหลักสูตรการศึกษาอาชีพชางพ้ืนฐาน   

โดยประยุกตใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนดานอาชีพ เชน การเรียนผาน You tube การเรียน

ผาน Facebook Live ระบบการเรียนรูในระบบเปดสำหรับมหาชน (Massive Open Online Courses : 

MOOCs) คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนตน รวมถึงสนับสนุน       

ใหเกิดระบบการผลิตท่ีครบวงจร และเปดพ้ืนท่ีสวนราชการเปนท่ีแสดงสินคาของชุมชนเพ่ือเปนการสราง

รายไดใหกับชุมชน 

  2) บูรณาการความรวมมือในการพัฒนาฝมือแรงงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผานศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคท่ัวประเทศ เพ่ือมุงพัฒนาทักษะของ

ประชาชน โดยใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนท่ี และดำเนินการเชิงรุกเพ่ือเสริม

จุดเดนในระดับภาคในการเปนฐานการผลิตและการบริการท่ีสำคัญ รวมถึงมุงเนนสรางโอกาสในการสราง

รายได เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานท้ังภาคอุตสาหกรรม และการบริการ 



(จ) 
 

  3) พัฒนากลุมอาชีพพ้ืนฐานท่ีรองรับพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC:         

Eastern Economic Corridor) ท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพไปสูระดับฝมือแรงงาน โดยศึกษาตอในสถาบัน

การอาชีวศึกษา 

 3.2 สงเสริมใหประชาชนใชเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา การทำชองทางเผยแพร

และจำหนายผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนใหเปนระบบครบวงจร และสนับสนุนการจำหนายสินคาและ

ผลิตภัณฑผานศูนยจำหนายสินคาและผลิตภัณฑออนไลน กศน. (ONIE Online Commerce Center : 

OOCC) เพ่ือจำหนายสินคาออนไลนระดับตำบล 

 3.3 สงเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสรางความรูความเขาใจการสนับสนุน

กิจกรรมสุขภาวะ และสรางเครือขายภาคประชาชน ในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค ใหกับ

ประชาชนทุกชวงวัย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกล พ้ืนท่ีชายแดน และชายแดนภาคใต โดยประสานงาน

รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และเจาหนาท่ี อสม. ในการใหความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาวะ

อนามัยใหกับ 

 3.4 เพ่ิมอัตราการอานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตาง ๆ เชน

อาสาสมัครสงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน หองสมุดเคลื่อนท่ี ผลักดันใหเกิด

หองสมุดสูการเปนหองสมุดเสมือนจริงตนแบบ เพ่ือพัฒนาใหประชาชนมีความสามารถในระดับอานคลอง 

เขาใจ ความคิดวิเคราะหพ้ืนฐาน และสามารถรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและทันเหตุการณ รวมท้ัง         

นำความรูท่ีไดรับไปใชปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน 

 3.5 เตรียมความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

  1) สงเสริมการจัดกิจกรรมใหกับประชาชนเพ่ือสรางความตระหนักถึงการเตรียมพรอมเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ (Aging Society) มีความเขาใจในพัฒนาการของชวงวัย รวมท้ังเรียนรูและมีสวนรวมในการดูแล

รับผิดชอบผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

  2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรูสำหรับประชาชนในการเตรียมความพรอมเขาสู

วัยสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

  3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผูสูงอายุภายใตแนวคิด “Active Aging” 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ใหสามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต และรูจักใชประโยชนจากเทคโนโลยี 

  4) สรางความตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ เปดโอกาสใหมีการเผยแพรภูมิปญญา

ของผูสูงอายุ และใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานตาง ๆ ในชุมชน เชน ดานอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ โดยบูรณาการความรวมมือกับหนวยงาน          

ท่ีเก่ียวของในทุกระดับ 

  

 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 4.1 สงเสริมการรูภาษาไทย เพ่ิมอัตราการรูหนังสือ และยกระดับการรูหนังสือของประชาชน 



(ฉ) 
 

  1) สงเสริมการรูภาษาไทยใหกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตใหสามารถฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชนในการใช

ชีวิตประจำวันได 

  2) เรงจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรูหนังสือ และคงสภาพการรูหนังสือ ใหประชาชนสามารถ

อานออก เขียนได และคิดเลขเปน โดยมีการวัดระดับการรูหนังสือ การใชสื่อ กระบวนการ และกิจกรรม

พัฒนาทักษะในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย 

  3) ยกระดับการรูหนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรูหนังสือในรูปแบบ    

ตาง ๆ รวมท้ังพัฒนาใหประชาชนมีทักษะท่ีจ าเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู    

ตลอดชีวิตของประชาชน 

 4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหกับประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา 

   1) เรงดำเนินการหาตัวตนของประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา ใหกลับเขาสูระบบ

การศึกษา โดยใชกลวิธี “เคาะประตูบาน รุกถึงท่ี ลุยถึงถ่ิน” โดยประสานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เพ่ือดำเนินการตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎรเทียบกับขอมูลการลงทะเบียนเรียนของทุกหนวยงาน คนหา

ผูท่ีไมไดอยูในระบบการศึกษาเปนรายบุคคล และรวบรวมจัดทำเปนฐานขอมูล และลงพ้ืนท่ีติดตามหาตัวตน

ของกลุมเปาหมาย หาสาเหตุของการไมเขาเรียน และสอบถามความตองการในการศึกษาตอ พรอมท้ัง

จำแนกขอมูลตามประเภทของสาเหตุ และประเภทความตองการในการศึกษาตอ และสงตอกลุมเปาหมาย

เพ่ือใหรับการศึกษาตอตามความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   3) ติดตามผลของกลุมเปาหมายประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษาท่ีไดรับการจัดหา      

ท่ีเรียน และท้ังจัดทำฐานขอมูลผูสำเร็จการศึกษาของกลุมเปาหมาย รวมท้ังพัฒนาระบบเพ่ือการติดตาม

กลุมเปาหมายท่ีไดรับการชวยเหลือใหกลับเขาสูระบบการศึกษาแบบครบวงจร โดยติดตามตั้งแตการเขา

ศึกษาตอจนจบการศึกษา 

 4.3 สงเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหนวยการเรียน (Credit Bank System) 

ของสถานศึกษา ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย          

เพ่ือประโยชนในการดำเนินการเทียบโอนความรูและประสบการณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4.4 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดตนแบบเมืองแหงการเรียนรู เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ใหกับประชาชนในชุมชน โดยกำหนดพ้ืนท่ีนำรองท่ีผานมาตรฐานเทียบวัด (Benchmark) ของสำนักงาน กศน. 

 4.5 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะส้ัน ใหมีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ

บริบทของพ้ืนท่ี และตอบสนองความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

 4.6 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ใหมีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระการเรียนรู     

ท่ีหลากหลาย และสถานศึกษา กศน. สามารถนำไปใชในการจัดการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายไดอยาง

เหมาะสม 

 4.7 สรางกระบวนการเรียนรูในรูปแบบ E-learning ท่ีใชระบบเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการ

เรียนรู เพ่ือเปนการสรางและขยายโอกาสในการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายไดสะดวก รวดเร็ว ตรงตาม   



(ช) 
 

ความตองการของประชาชนผูรับบริการ เชน ระบบการเรียนรูในระบบเปดสำหรับมหาชน (Massive Open 

Online Courses : MOOCs) คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) 

 4.8 ยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายทหารกองประจำการ รวมท้ังกลุมเปาหมายพิเศษอ่ืน ๆ 

เชน ผูตองขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ใหจบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถ   

นำความรูท่ีไดรับไปพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 

5. ยุทธศาสตรดานสงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 5.1 สงเสริมใหมีการใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

 5.2 สรางความตระหนักถึงความสำคัญของการสรางสังคมสีเขียว สงเสริมความรูใหกับประชาชน

เก่ียวกับการคัดแยก การแปรรูป และการกำจัดขยะ รวมท้ังการจัดการมลพิษในชุมชน 

 5.3 สงเสริมใหหนวยงานและสถานศึกษาใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังลดการใช

ทรัพยากรท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 6.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และ

เชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลของ

ประชาชนอยางเปนระบบ 

 6.2 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง ใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐาน       

ตำแหนง ใหตรงกับสายงาน ความชำนาญ และความตองการของบุคลากร 

 6.3 สงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหนงครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ (ว21/2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ซ) 
 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 

 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

รวมงบประมาณท้ังหมด 189,598,652   

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 103,243,500   

   1.1 งบบุคลากร รายการคาตอบแทนพนักงานราชการ 100,090,500   

   1.2 งบดำเนินงาน รายการเงินประกันสังคม 3,015,000   

   1.3 งบดำเนินงาน รายการคาเชาบานขาราชการ 138,000   

2. แผนงานพ้ืนฐาน 8,415,262   

   2.1 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย 

(งบดำเนินงาน) 8,415,262   

        1) ผลผลิตท่ี 4 : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ 3,776,370   

           - คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ) 216,000   

           - คากิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 1,678,610   

           - คาบริหารจัดการหนวยงานในการปฏิบัติงาน และคาสาธารณูปโภค 1,160,800   

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

           - คาเชารถยนต TOYOTA REVO 236,040   

           - คาเชารถยนต ISUZU Blue power 187,920   

        2) ผลผลิตท่ี 5 : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 4,638,892   

           - คาเชาบริการอินเทอรเน็ต 548,832   

           - คากิจกรรมจัดสรางแหลงเรียนรูในระดับตำบล 399,600   

           - คากิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 562,300   

           - คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย) 3,128,160   

3. แผนงานยุทธศาสตร (งบรายจายอ่ืน) 77,939,890   

   3.1 แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4,537,800 

  

     1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมศูนยฝก

อาชีพชุมชน 

3,536,200   

     2) โครงการภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ กิจกรรม

ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ 

318,600   



(ฌ) 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

     3) โครงการการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคง

พัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผูสูงอายุ 

74,000   

     4) โครงการความรวมมือการผลิตผูดูแลผูสูงอายุระหวาง

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

539,000   

     5) โครงการศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เปน  

(Co - Learning Space) 

70,000   

   3.2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 607,500   

     1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนยดิจิทัลชุมชน 607,500   

   3.3 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

(งบอุดหนุน) 72,794,590   

     1) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

72,794,590 

  

         - คาหนังสือเรียน 10,401,480   

         - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 12,918,060   

         - คาจัดการเรียนการสอน 49,475,050   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)  

 งบเงิน

อุดหนุน  

 งบดำเนินงาน   งบรายจาย

อ่ืน  ผลผลิตท่ี 4 ผลผลิตท่ี 5 

1. กลุมอำนวยการ 

1 โครงการประชุมตดิตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจำเดือน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

150,000   -    -    -  

2 โครงการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ครั้งท่ี 1,2) 

       64,000    -    -    -  

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลิกภาพครู กศน. สู กศน.กาวใหม : กาวแหงคุณภาพ" 90,000 - - - 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรดานทักษะท่ีจำเปนในการจดัการศึกษาและการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 150,000 - - - 

5 โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2565   -    -    -       79,000  

  รวมงบประมาณ    454,000              -         -      79,000  

2. กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาเนื่อง) 

1 โครงการพัฒนา-คณุภาพชีวิต “ออกกำลังกาย 60 นาทีเพ่ือสุขภาพดีในอนาคต ”สำนักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธุ 

  -     50,000    -    -  

2 โครงการยกระดับผลิตภณัฑ/สินคาบริการภายใตโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน สู Brand ผลิตภณัฑ/

สินคา กศน.พรีเมี่ยม 

  -   27,000    -    -  

3 โครงการ “มหกรรมอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 1 กศน.ตำบล 1 หลักสตูรอาชีพ “ สำนักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

  -  108,000    -    -  

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู กศน. ดานการจัดการศึกษาตอเน่ือง

ประจำปงบประมาณ 2565 

       15,000   -   -    -  

5 โครงการกิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ สงความสุขใหนองปท่ี3” สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

ประจำปงบประมาณ 2565 
  -    -  

          

45,000  
  -  

(ญ
) 



 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)  

 งบเงิน

อุดหนุน  

 งบดำเนินงาน   งบรายจาย

อ่ืน  ผลผลิตท่ี 4 ผลผลิตท่ี 5 

6 โครงการอบรมสงเสรมิการจดัการศึกษาของผูสูงอายุ Active Ageing for life skill (4 มิติ ) 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 2565  

  -    -    -     50,000  

  รวมงบประมาณ 15,000      185,000    45,000  50,000  

3. กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาพ้ืนฐาน) 

1 โครงการอบรมครู กศน.ตนแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Boot Camp) ประจำป 2565  330,000    -    -    -  

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการลงทะเบียนเรยีน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

       53,000    -    -    -  

3 โครงการอบรมครู กศน.ดานการจดัทำโครงงานเพ่ือสงเสรมิการสรางนวัตกรรมของครผููสอน       122,000    -    -    -  

4 โครงการอบรมครู กศน.ดานการจดัทำการวิจัยอยางงายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครผููสอน      130,000    -    -    -  

  รวมงบประมาณ 35,000    -    -    -  

4. กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาตามอัธยาศัย) 

1 โครงการรถโมบายหองสมดุเคลื่อนท่ีแหงการเรียนรูสูชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565   -    -     45,000    -  

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. - - 100,000 - 

3 โครงการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล ตนแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำป 2565        15,000    -    -    -  

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานหองสมุดประชาชน   -    -  20,000    -  

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดัทำคลังความรูสูดจิิทัล สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ   -    -    -        30,000  

  รวมงบประมาณ 15,000    -  165,000     30,000  

(ฎ) 



 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)  

 งบเงิน

อุดหนุน  

 งบดำเนินงาน   งบรายจาย

อ่ืน  ผลผลิตท่ี 4 ผลผลิตท่ี 5 

5. กลุมงานนิเทศวัดผลและประเมินผล 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคลังขอสอบ เพ่ือจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล 

รายวิชาบังคับ เลือกบังคับ เลือกเสรี และแบบทดสอบซอม สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

235,200    -    -    -  

2 โครงการจดัพิมพเครื่องมือวัดผลประเมินผล สำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

   3,080,000    -    -    -  

3 โครงการนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

ประจำปงบประมาณ 2565 

     223,740    -    -    -  

4 โครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจากการเทียบระดับการศึกษา ประจำป 2565  ไมใชงบประมาณ  

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู กศน. ดานการใชเทคโนโลยีในการจดักระบวนการเรียนรู สู

ครูมือมืออาชีพ  

       10,800    -    -    -  

  รวม   3,549,740    -    -    -  

6. กลุมงานการเงินและบัญช ี

1 โครงการจดัทำคูมือการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ   -          12,000    -    -  

2 โครงการนิเทศการดำเนินงานดานการเงิน บัญชี และงานตรวจสอบภายใน  สำนักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ  ประจำปงบประมาณ 2565 

       37,400    -    -    -  

  รวม       37,400        12,000    -    -  

7. กลุมงานพัสดุและสินทรัพย 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานพัสดุและสินทรัพย 30,660   -    -    -  

(ฐ) 



 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ (บาท)  

 งบเงิน

อุดหนุน  

 งบดำเนินงาน   งบรายจาย

อ่ืน  ผลผลิตท่ี 4 ผลผลิตท่ี 5 

2 โครงการการนิเทศตดิตามผลการดำเนินงานดานบริหารพัสดุและสนิทรัพย        27,200    -    -    -  

  รวม       57,860    -    -    -  

8. กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

1 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

234,000   -    -    -  

2 โครงการจดัทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

     120,000    -    -    -  

3 โครงการสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธุ 

     200,000    -    -    -  

4 โครงการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565         70,000    -    -    -  

5 โครงการตรวจราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565        20,000        -  

6 โครงการศูนยดิจิทัลชุมชน   -    -    -    1,000,000  

  รวม 644,000                -               -    1,000,000  

รวมงบประมาณ 5,408,000       197,000   210,000  1,159,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 6,974,000 

 

หมายเหตุ : จำนวนโครงการท้ังส้ิน 35 โครงการ ใชเงินท้ังส้ิน 6,974,000 บาท 

(ฑ) 
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บทนำ 
 

ความเปนมา 

   ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   

หมวด 3 มาตรา 9 (1) , (2) ไดกำหนดใหสวนราชการปฏิบัติตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเปนการ

ลวงหนา และแผนปฏิบัติราชการดังกลาวตองมีรายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใช

ในการดำเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของภารกิจของหนวยงาน

และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

มาตรา 7 กำหนดใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับ       

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) (แผนระดับ 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (แผนระดับ 2) นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลง  

ตอรัฐสภา นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเนนการดำเนินงานของ

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ     

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเปาหมายในแผนระดับ 1      

และแผนระดับ 2 รวมท้ังสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-

2579) นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติ

การประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้ึน เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารและเปนกรอบ

แนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีข้ันตอนการดำเนินงานดังนี้ 

 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ สำหรับใชเปนเครื่องมือและเปนกรอบ

แนวทางในการปฏิบัติงานและในการบริหารงานของผูบริหารและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

วิธีดำเนินงาน 

   1. วิเคราะห สังเคราะห ผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 

 2. ศึกษากรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
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แผนพัฒนาการศึกษาชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (แผนระดับ 2) นโยบาย

ของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเนน

การดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและบริบทตาง ๆ        

ท่ีเก่ียวของ       

 3. จัดทำกรอบเคาโครง แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ ตามรูปแบบท่ีสำนักงาน กศน. 

กำหนด โดยใหมีความสอดคลองกับนโยบาย ภารกิจของหนวยงาน และบริบทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

   4. จัดประชุมเตรียมความพรอมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ        

พ.ศ. 2565 เพ่ือประชุม หารือ ทบทวน และกำหนดทิศทางของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตรและจุดเนนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ป 2565  

 5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565        

ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือกำหนดเปาหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของ

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุและสถานศึกษาในสังกัด ใหสามารถตอบสนองนโยบายและขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน.  

 6. จัดทำรางแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ  

 7. เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ  

 8. เผยแพรแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ ท้ังในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต                

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ        

มีแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีผูบริหารสามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน     

รวมถึงสถานศึกษาในสังกัดสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตามพันธกิจใหเกิดผลสัมฤทธิ์           

ตามเปาประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดกาฬสินธุ 

1. บริบทท่ีเกี่ยวของ 

 1.1 สภาพท่ัวไปของจังหวัดกาฬสินธุ 

  จังหวัดกาฬสินธุเปนจังหวัดท่ีมีความอุดมสมบูรณจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทาง

โบราณคดีบงบอกวาเคยเปนท่ีอยูอาศัยของเผาละวา ซ่ึงมีความเจริญทางดานอารยธรรมประมาณ 1,600 ป 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเริ่มตั้งเปนเมืองในสมัยรัตนโกสินทร เม่ือป พ.ศ. 2336 โดยทาวโสมพะมิตร    

ไดอพยพหลบภัยมาจากดินแดนฝงซายแมน้ำโขงพรอมไพรพล และมาตั้งบานเรือนอยูริมน้ำปาว เรียกวา     

“บานแกงสำโรง” แลวไดนำเครื่องบรรณาการเขาถวายสวามิภักดิ์ตอพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา

โลกมหาราช ตอมาไดรับพระกรุณาโปรดเกลา ยกฐานะบานแกงสำโรงข้ึนเปนเมือง และพระราชทานนามวา   

“เมืองกาฬสินธุ” หรือ “เมืองน้ำดำ” ซ่ึงเปนเมืองท่ีสำคัญทางประวัติศาสตรมาตั้งแตสมัยโบราณกาล 

“กาฬ” แปลวา “ดำ” “สินธุ” แปลวา “น้ำ” กาฬสินธุจึงแปลวา “น้ำดำ” ท้ังมีพระบรมราชโองการ     

โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหทาวโสมพะมิตรเปน “พระยาชัยสุนทร” ครองเมืองกาฬสินธุเปนคนแรก 

 จังหวัดกาฬสินธุ หางจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนตประมาณ 519 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี

ประมาณ 6,946.746 ตร.กม. หรือ ประมาณ 4,341,716 ไร หรือ รอยละ 4.5 ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

คำขวัญประจำจังหวัด : หลวงพอองคดำลือเลื่อง เมืองฟาแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรม       

ผูไทย ผาไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสารสัตวโลกลานป 
 

    ตราจงัหวัดกาฬสินธุ เปนรูปบึงใหญ ตฤณชาติและเมฆพยับฝน 

หมายถึง สัญลักษณของความชุมชื้นและความอุดมสมบูรณของ

ภูมิภาคทิวเขาตรงสุดขอบฟา คือ แนวก้ันเขตแดนกับจังหวัด

ใกลเคียงน้ำในบึงมีสีดำเพ่ือใหตรงกับชื่อของกาฬสินธุตั้งเปน

เมือง พ.ศ. 2336 จังหวัดกาฬสินธุแยกจากจังหวัดมหาสารคาม  

เม่ือ พ.ศ. 2490 ใหชื่อยอ "กส"                           

                             ภาพท่ี 1 ตราจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ดอกไมประจำจังหวัด : ดอกพยอมหรือพะยอม (Shorea 

white Meranti) พะยอมเปนพรรณไมยืนตนขนาดกลางถึง

ขนาดใหญ สูงประมาณ 15–20 เมตร ทรงพุมกลม ใบเปนรูป

มนรี ปลายใบแหลม ดอกออกเปนชอ ใหญสวนยอดของตนมีสี

เหลืองออน กลิ่นหอม       

         ภาพท่ี 2 ดอกไมประจำจังหวัด 
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ตนไมประจำจังหวัด : ตนมะหาด เปนไมพระราชทานปลูก   

เพ่ือเปนมงคลประจำจังหวัดกาฬสินธุมีชื่อวิทยาศาสตรวา  

“ARTOCARPUS LAKOOCHA ROXB” อยูในวงศ MORACEAE 

เปนตนไมสูง 15 - 25 เมตร ใบเดี่ยวออกเรียงสลับรูปขอบขนาน 

ปลายแหลม โคนเกือบมนใบมีขนสากมือท้ังสองดาน ใบดก 

 

          ภาพท่ี 3 ตนไมประจำจังหวัด 

  1.2 ลักษณะทางกายภาพ  

  1.2.1 ท่ีตั้ง  

  จังหวัดกาฬสินธุ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และอยูตอนกลางของภาค

อยูระหวาง เสนรุงท่ี 16-17 องศาเหนือ และอยูระหวางเสนแวงท่ี 103–104 องศาตะวันออกหางจาก

กรุงเทพมหานคร ประมาณ 519 กิโลเมตร เนื้อท่ีประมาณ 6,946.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.3 ลานไร      

และมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดจังหวัดสกลนคร        และ   จังหวัดอุดรธานี 

  ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดรอยเอ็ด         และ   จังหวัดมุกดาหาร 

  ทิศใต   ติดจังหวัดรอยเอ็ด         และ   จังหวัดมหาสารคาม  

  ทิศตะวันตก  ติดจังหวัดมหาสารคาม   และ   จังหวัดขอนแกน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 

   1.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

    จังหวัดกาฬสินธุมีลักษณะภูมิประเทศแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ ไดแก  

     1) ลักษณะพ้ืนท่ีตอนบน ไดแก บริเวณอำเภอทาคันโท อำเภอคำมวง อำเภอสามชัย อำเภอ

นาคู และอำเภอเขาวง ซ่ึงเปนบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน มีภูเขาสลับซับซอน และมีท่ีราบในบริเวณระหวาง
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หุบเขาสลับกับปาทึบ ไดแก ปาดงมูล และปาดงแมเผด บริเวณดังกลาวเปนแหลงตนน้ำลำธารหลอเลี้ยง

จังหวัดกาฬสินธุท่ีสำคัญ ไดแก ลำน้ำปาว และลำน้ำพาน มีเข่ือนลำปาวเพ่ือเก็บกักน้ำไวใชในการเพาะปลูก

ท้ังในฤดูฝนและฤดูแลง 

   2) ลักษณะพ้ืนท่ีตอนกลาง ไดแก บริเวณอำเภอหนองกุงศรี อำเภอสหัสขันธ อำเภอสมเด็จ 

อำเภอหวยผึ้ง อำเภอนามน อำเภอกุฉินารายณ และอำเภอหวยเม็ก ลักษณะภูมิประเทศเปนเนินเขาสลับกับ

ปาโปรงและทุงราบ  

   3) ลักษณะพ้ืนท่ีตอนลาง ไดแก บริเวณอำเภอยางตลาด อำเภอเมืองกาฬสินธุ อำเภอรองคำ 

อำเภอกมลาไสย อำเภอดอนจาน และอำเภอฆองชัย ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบต่ำเปนแหลงเพาะปลูก     

ท่ีสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ เปนบริเวณท่ีรับน้ำชลประทานจากโครงการชลประทานลำปาว และมีลำน้ำชี      

ลำน้ำพาน ลำหวย บึง และ หนองนำ้ท่ัวไป (ท่ีมา : สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ. 2560 : 3) 

  1.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

   ภูมิอากาศโดยท่ัวไปจะมีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ         

มีอากาศรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาว โดยเฉลี่ยแลวในปหนึ่ง ๆ มีฝนตกประมาณ 113 วัน ฤดูฝนเริ่ม

ประมาณระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในชวง 30 ป (ป 2524-2553) 

ประมาณ 1,367.1 มิลลิเมตรตอป เดือนกันยายนเปนเดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด เฉลี่ยประมาณ 238 มิลลิเมตร 

อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน 41.9 องศาเซลเซียส ต่ำสุดในเดือนมกราคม 16.0 องศาเซลเซียส 

(ท่ีมา : ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน/สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ) 

 1.3 ขอมูลการปกครอง / ประชากร 

 1.3.1 การปกครองจังหวัดกาฬสินธุ แบงการปกครองสวนภูมิภาค ออกเปน 18 อำเภอ 135 ตำบล 

1,584 หมูบาน โดยมีอำเภอ ดังนี้ 

 อำเภอเมืองกาฬสินธุ  จำนวน  17  ตำบล  185  หมูบาน 

อำเภอยางตลาด   จำนวน  15  ตำบล  208  หมูบาน 

 อำเภอกุฉินารายณ  จำนวน 12  ตำบล  145  หมูบาน 

 อำเภอหนองกุงศรี  จำนวน   9  ตำบล  113  หมูบาน 

 อำเภอหวยเม็ก   จำนวน   9  ตำบล    84  หมูบาน 

 อำเภอกมลาไสย   จำนวน   8  ตำบล  111  หมูบาน 

 อำเภอสมเด็จ   จำนวน   8  ตำบล    94  หมูบาน 

 อำเภอสหัสขันธ   จำนวน   8  ตำบล    85  หมูบาน 

 อำเภอเขาวง   จำนวน   6  ตำบล    71  หมูบาน 

 อำเภอคำมวง   จำนวน   6  ตำบล    71  หมูบาน 

 อำเภอทาคันโท   จำนวน   6  ตำบล    60  หมูบาน 

 อำเภอนามน   จำนวน   5  ตำบล    67  หมูบาน 

 อำเภอนาคู   จำนวน   5  ตำบล    55  หมูบาน 
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 อำเภอฆองชัย   จำนวน   5  ตำบล    48  หมูบาน 

 อำเภอดอนจาน   จำนวน   5  ตำบล    48  หมูบาน 

 อำเภอหวยผึ้ง   จำนวน   4  ตำบล   52  หมูบาน 

 อำเภอสามชัย   จำนวน   4  ตำบล    47  หมูบาน 

 อำเภอรองคำ   จำนวน   3  ตำบล   40  หมูบาน   

 การปกครองสวนทองถ่ิน จำนวนท้ังสิ้น 151 แหง ประกอบดวย 

- องคการบริหารสวนจังหวัด จำนวน 1 แหง 

- เทศบาลเมือง จำนวน 2 แหง - เทศบาลตำบล จำนวน 77 แหง 

- องคการบริหารสวนตำบล จำนวน 71 แหง 

ท่ีมา : ท่ีทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ, สำนักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุ      

 1.4 ดานศาสนาและวัฒนธรรม 

  ศาสนา 

  ประชากรจังหวัดกาฬสินธุ สวนมากนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99 ของประชากร รองลงมา

นับถือศาสนาคริสตและอิสลามตามลำดับ 

 วัฒนธรรม 

 ประชากรชาวจังหวัดกาฬสินธุ ดำเนินชีวิตแบบเรียบงาย นิยมทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณี  

สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ มีการสืบสานประเพณีทองถ่ินอีสาน “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” เชน            

งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแหงไหม งานบุญบั้งไฟ ตะไลลาน

บานกุดหวางานสรงน้ำพระธาตุยาคู งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งานบุญคูณลาน และมหกรรมเส็ง

กลองก่ิงเหมือนชาวอีสานโดยท่ัวไป 

2. สถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และดานการศึกษา 

 ของจังหวัดกาฬสินธุ 

 2.1 ดานเศรษฐกิจ 

  2.1.1 ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดกาฬสินธุ 

   เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนเมษายน 2563 บงชี้เศรษฐกิจภายในจังหวัดกาฬสินธุหดตัว  

เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนผลจากดานอุปทานหดตัว จากภาคบริการหดตัว ขณะท่ี        

ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ดานอุปสงคหดตัวจากการบริโภคภาคเอกชน ภาคการลงทุนของ

เอกชน และการใชจายของรัฐขยายตัว เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ดานการเงิน เงินฝากในธนาคาร

ขยายตัว สวนสินเชื่อธนาคารชะลอตัว ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจจังหวัด อัตราเงินเฟอหดตัว จาการลดลง

ของราคาน้ำมันและหมวดสินคาไมใชอาหาร ขณะท่ีสินคาหมวดอาหารยังคงสูงข้ึน ดานการจางงาน         

ในจังหวัดหดตัว เปนผลจากกำลังแรงงานในภาคการกอสราง และภาคการเกษตรลดลงจากสถานการณ  

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
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   เศรษฐกิจดานอุปทาน (การผลิต) พบวาภาพรวมหดตัว ในอัตราท่ีชะลอตัวเปนผลมาจาก

ดัชนีภาคบริการ หดตัวรอยละ -6.7 เม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน จากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม

หมวดขายสงขายปลีกท่ีหดตัวรอยละ -11.2 การจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากโรงแรมหดตัวรอยละ -49.7 

ขณะท่ีพ้ืนท่ีอนุญาตกอสรางรวมภายในเขตเทศบาลเมืองขยายตัวรอยละ -4.3 จากพ้ืนท่ีกอสรางเพ่ือท่ีอยู

อาศัยในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน สำหรับดัชนีผลผลิตเกษตรกรรม ขยายตัวรอยละ 5.2 เม่ือเทียบกับชวงเดือน

เดียวกันของปกอนท่ีหดตัวรอยละ -4.8 เนื่องจากออยโรงงานมีผลผลิตออกสูตลาดลดลง หดตัวลดลง      

รอยละ -5.9 เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทนออยโรงงานท่ีมีราคาตกต่ำ ขณะท่ีปริมาณ            

มันสำปะหลังออกสูตลาดรอยละ 2.4 เนื่องจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ิมข้ึน จากการปลูกทดแทนพ้ืนท่ีปลูกออย

โรงงานจากปญหาราคาตกต่ำ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวในอัตราชะลอตัวรอยละ 2.2         

เม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน ตามปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 17.3 

ขณะท่ีจำนวนโรงงานในจังหวัดขยายตัว รอยละ 0.7 ดานเงินทุนจดทะเบียนโรงงานขยายตัวรอยละ 0.3 

โดยเดือนมกราคม 2563 มีโรงงานท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ ไดแก โรงสีขาว โรงงานผลิตภัณฑ

พลาสติก และโรงงานซอมและเคาะพนสีรถยนต สำหรับสินเชื่อรวมหดตัวรอยละ -0.1 เม่ือเทียบกับ        

ชวงเดือนเดียวกันของปกอน 

   เศรษฐกิจดานอุปสงค (การใชจาย) พบวาภาพรวมขยายตัว เปนผลมาจาก ดัชนีการบริโภค

ภาคเอกชน หดตัวรอยละ -0.9 เม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน จากการลดลงของรถยนตนั่งสวนบุคคล  

จดทะเบียนใหมและจากการชะลอตัวของการนำสงภาษีมูลคาเพ่ิมหมวดขายสงขายปลีกชะลอตัวรอยละ 3.1

สำหรับจำนวนรถจักรยานยนตปรับตัวดีข้ึนขยายตัวรอยละ 4.9 ดัชนีการใชจายภาครัฐ ขยายตัวรอยละ 103.0       

เม่ือเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของปกอน โดยเปนผลจากการเบิกจายงบรายจายลงทุน หดตัวรอยละ -11.3 

สำหรับงบรายจายประจำขยายตัวรอยละ 14.1 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวรอยละ -18.3 เม่ือเทียบ

กับชวงเดือนเดียวกันของปกอน หดตัวรอยละ -3.3 จากรถยนตเพ่ือการพาณิชยหดตัวรอยละ -10.8 สำหรับ

สินเชื่อเพ่ือการลงทุนหดตัว รอยละ -0.1 สวนพ้ืนท่ีอนุญาตกอสรางรวมภายในเขตเทศบาลเมืองขยายตัว   

รอยละ 57.4 จากพ้ืนท่ีกอสรางเพ่ือท่ีอยูอาศัยในเขตเทศบาลเพ่ิมข้ึน 

 2.2 ดานแรงงาน 

  ภาวะดานแรงงานมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง เชน สถานการณทางการเมืองไมมีเสถียรภาพ จะสงผลถึงความเชื่อม่ันของนักธุรกิจ นักลงทุน

ท้ังในและตางประเทศ เกิดการชะลอการขยายกิจการ รวมถึงชะลอการจางงาน ในขณะท่ีการผลิตคน     

เพ่ือเขาสูตลาดแรงงานของภาคการศึกษายังคงมีอยางตอเนื่อง มิอาจชะลอตามภาวะการณดานเศรษฐกิจ 

จึงสงผลตอการวางงาน การทำงาน ต่ำกวาระดับ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการผลิต ตนทุน

การผลิตฤดูกาล ทัศนคติท้ังของฝายนายจาง และผูใชแรงงานเหลานี้  ลวนเปนปจจัยท่ีนาไปสูการ

เปลี่ยนแปลงของภาวะดานแรงงาน ไมวาจะเปนรูปแบบการจางงาน การเคลื่อนยายแรงงาน ฝมือแรงงาน 

มาตรฐาน ฯลฯ ดังนั้นการจะทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะแรงงาน จึงตองมีการ

พิจารณาศึกษาเพ่ือกำหนดตัวชี้วัด พรอมท้ังติดตามการเปลี่ยนแปลง เพ่ือศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุของ
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ปญหา รวมถึง การคาดการณอนาคต อันจะเอ้ือประโยชนตอการตัดสินใจในการกำหนดแผนงานท่ีจะตอง

ทำใหสนองตอบตอความตองการของกลุมนายจาง ผูใชแรงงาน รวมท้ังองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  

  จำนวนผูมีงานทำในจังหวัดกาฬสินธุจำแนกตามอาชีพในไตรมาส 2 ป 2563 มีจำนวนท้ังสิ้น 

382,431 คน พบอาชีพของผูมีงานทำ 5 อันดับแรก ไดแก 

  (1) อาชีพผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 214,874 คน (รอยละ 56.18) 

  (2) พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด 51,345 คน (รอยละ 13.42) 

  (3) ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาท่ีเก่ียวของ 29,819 คน (รอยละ 7.79) 

  (4) อาชีพข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 26,392 คน (รอยละ 6.90) 

  (5) ผูปฏิบัติการโรงงาน และเครื่องจักร 15,695 คน (รอยละ 4.10) 

  เม่ือศึกษาถึงระดับการศึกษาของผูมีงานทำพบวา ผูมีงานทำสวนใหญมีการศึกษาระดับต่ำกวา

ประถมศึกษา จำนวน 206,625 คน (รอยละ 31.64) รองลงมาคือระดับประถมศึกษา จำนวน 166,304 คน    

(รอยละ 25.46) มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 105,826 คน (รอยละ 16.20) มัธยมศึกษาตอนตน    

จำนวน 103,018 คน (รอยละ 15.77) อุดมศึกษา จำนวน 68,586 คน (รอยละ 10.50) ไมไดรับการศึกษา 

จำนวน 2,375 คน (รอยละ 0.36) และไมทราบจำนวน 254 คน (รอยละ 0.03) ตามลำดับ 

 2.3 ดานสังคม 

               ตารางแสดงปญหา/ความตองการ และแนวทางการแกไขของประชาชน 

ประเด็น ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกไข /การพัฒนา 
 1. ปญหาสังคม - เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไมเหมาะสม 

เชน ปญหาเด็กติดเกม ทะเลาะวิวาท การ
แตงกายไมเหมาะสมการยุงเก่ียวกับอบายมุข
ตาง ๆ เปนตน 

- การควบคุมปจจยัเสีย่งตอการเกิด

ปญหา เชน สถานบนัเทิง รานเกม 

- การสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ใหเด็กและ

เยาวชน 

- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและการ

สรางจิตสำนึก ความมีวินัย เปนตน 

- ปญหาผูดอยโอกาส และผูสูงอายุไมไดรับ
การชวยเหลืออยางยั่งยนื 

- การบูรณาการความรวมมือและการ
สนับสนุนงบประมาณในการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส และผูสูงอาย ุ

  2. ดานสาธารณสุข - อัตราการปวยของโรคเรื้อรัง เชน 
โรคเบาหวานโรคมะเร็ง โรคความดัน ฯ 
เนื่องจากพฤติกรรมดานการบริโภคและการ
ใชชีวิตประจำวนั เชน การออกกำลังกายนอย 
ใชวัตถุดิบท่ีไมมีคุณภาพในการปรุงอาหาร 
ขาดความตระหนักในเรื่องสุขอนามัย เปนตน 
 
 

- การบูรณาการความรวมมือและ
สนับสนุนงบประมาณในการรณรงค
ปองกันอยางเปนระบบในทุกระดับ 
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 2.4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  ตารางแสดงปญหา/ความตองการ และแนวทางการแกไขของประชาชน 

 
 2.5 สถานการณและแนวโนมการจัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ ป 2562-2565 

  1. สภาพการจัดการศึกษา 

   1.1 ประชากรกลุมอายุ 3-5 ป มีโอกาสเขารับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนในระดับ     

กอนประถมศึกษาทุกคนและการจัดการศึกษาในระดับนี้ ยังขาดวัสดุอุปกรณในการเตรียมความพรอม 

ตลอดจนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการใหความรูเพ่ือการเตรียมครูเพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับนี้ 

   1.2 ประชากรกลุมอายุ 6-11 ป (ป.1-ป.6) โดยประชากรในกลุมนี้ บางสวนยังไมไดเขารับ

การศึกษาภาคบังคับซ่ึงเปนกลุมผูดอยโอกาสและเด็กอพยพตามผูปกครองไปประกอบอาชีพตางจังหวัด

นอกจากนี้ ยังมีเด็กท่ีมีอยูในเขตติดตอกับจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีเดินทางไปเรียนท่ีตางจังหวัด 

   1.3 ประชากรกลุมอายุ 12-14 ป (ม.1-ม.3) เนื่องจากมีประชากรในกลุมอายุนี้ ใหความสนใจ

ศึกษาในดานการศึกษาระบบในรูปแบบอ่ืน ๆ เชน การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม เปนตน 

   1.4 ประชากรกลุมอายุ 15-17 ป (ม.4-ม.6 หรือ ปวช.) ยังมีประชากรท่ียังไมไดรับการบริการ

การศึกษาระดับ ม.ปลาย ท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เนื่องจากผูปกครองนักเรียนมีฐานะยากจนไมสามารถ

สงบุตรหลานเรียนตอไป ทำใหตองออกไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงานแตก็มีบางสวนไดเขารวมโครงการ     

เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาและอีกสวนหนึ่งผูปกครองมีฐานะดีสามารถสงบุตรหลานเขาเรียนตอในสถานศึกษา       

ท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัดอ่ืน 

ประเด็น ปญหา/ความตองการ แนวทางการแกไข /การพัฒนา 
 1. ปญหาขยะ - ปญหาการจัดการขยะ ปริมาณขยะ

 
- การเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ 

ไมมสี ถานท่ีท้ิงขยะและปญหาการท้ิง
 

ลดปริมาณขยะ การแยกขยะ การนำขยะ 
อิเล็กทรอนิกส กลับมาใชใหมและการกำจัดขยะในแตละระดับ 

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

2. ทรัพยากรปาไม - การบุกรุกพ้ืนท่ีปาและท่ีสาธารณะ
 

- การบรูณาการความรวมมือของทุกภาคสวน 
และเขตอุทยานแหงชาต ิ และการสนับสนุนงบประมาณในการรณรงคการ 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสง่ิ แวดลอม 
- การจดัตั้งจุดตรวจเพ่ือปองกันการลักลอบ 
ตัดไม 
- การจดัเจาหนาท่ีดูแล ตรวจตราบรเิวณปาไม 
- รณรงค และสรางเครือขายเฝาระวังตลอดจน 

สรางความเขาใจใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี   
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   1.5 ประชากรกลุมอายะ 18-21 ป  (ระดับอุดมศึกษา) เนื่องจากนักเรียนท่ีจบระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายแลว ผูปกครองจะใหบุตรหลานสมัครสอบเขารับราชการหรือสมัครเปนลูกจาง       

ท้ังภาครัฐและเอกชนหรือไปประกอบอาชีพเพ่ือหารายได เลี้ยงครอบครัวและจะเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษาเม่ือมีงานทำ 

  2. สภาพปญหาการจัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ 

   2.1 จังหวัดกาฬสินธุมีสถานศึกษาท่ีเปดสอนถึงระดับอุดมศึกษา 2 แหง และรับนักศึกษา     

ไดจำนวนนอยมาก ทำใหผูปกครองตองเสียคาใชจายสงบุตรหลานไปเรียนท่ีหางไกลไมสอดคลองกับสภาพ

เศรษฐกิจในปจจุบนั 

   2.2 นักศึกษาท่ีจบแลว ยังขาดทักษะดานวิชาชีพ ซ่ึงยังไมไดมาตรฐาน ไมเปนท่ียอมรับของ

ตลาดแรงงาน สถานศึกษาไมสามารถรับเด็กเขาเรียนไดครบทุกคน 

   2.3 นักเรียนสวนมากเรียนสายพณิชยการและอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองแรงงาน 

   2.4 นักศึกษาขาดแหลงเงินทุน ในการประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา 

   2.5 สถานประกอบการนอยไมสามารถรองรับนักศึกษาเขาฝกงานได 

   2.6 นักเรียนท่ีเขาเรียนมีพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน

เนื่องจากวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือท่ีไมทันสมัยในการเรียน 

  จุดเดนในดานการศึกษา 

   จังหวัดกาฬสินธุมีสถาบันทางการศึกษาครบทุกสังกัดทุกประเภท ท้ังในระบบโรงเรียนและ     

นอกระบบโรงเรียน สามารถจัดบริการการศึกษาใหแกนักเรียนไดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและมีวิทยาลัยนาฏศิลป

กาฬสินธุ เปนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา (ตอนตน-ตอนปลาย) วิชาชีพเฉพาะทาง     

ถึงระดับอุดมศึกษาดานนาฏศิลป-ดนตรี มีผูเรียนมาจากหลายจังหวัดต้ังแตชั้นมัธยมศึกษาตอนตนถึงระดับ

ปริญญาตรี 

  จุดดอยในดานการศึกษา 

   จังหวัดกาฬสินธุแมจะมีสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 แหง แตยังไมสามารถ

ใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึงเทาท่ีควร 
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สวนท่ี 2 

บริบทท่ีเก่ียวของกับสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

ไดจัดทำภายใตกรอบแนวคิดตามแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา แผนการศึกษาแหงชาติ 

นโยบาย ยุทธศาสตร จุดเนน แผน รายงาน ผลการปฏิบัติราชการ และการวิเคราะห SWOT ท่ีเก่ียวของกับ

ภารกิจของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และบริบทตาง ๆ มาเชื่อมโยงกับ

อำนาจหนาท่ีของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือกำหนดเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติ

การ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใหสอดคลองกับจุดเนนเชิงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

  1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 2) ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)     

 3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็น ยุทธศาสตรชาติ  

อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)   

 7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

 8) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)    

   9) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 

   10) นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565  

   11) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

   12)  นโยบายและจุดเนนการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

   13) อำนาจและหนาท่ีของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  
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1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการปกครองประเทศ

ไดกำหนดหมวดสำคัญ ๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ

เขารับบริการการศึกษาของประชาชน  

 หมวดหนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาท่ีเขารับการศึกษาอบรม       

ในการศึกษาภาคบังคับ  

 หมวดหนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลา       

สิบสองปตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตอง 

ดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ 

วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการดำเนินการดวย รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษา 

ตามความตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดำเนินการ กำกับ 

สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายวา

ดวยการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ และการดำเนินการ

และตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนา

ผูเรียนใหเปนคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญไดตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ

ตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแล และพัฒนากอน

เขารับการศึกษาภาคบังคับ หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตาง ๆ และไดรับ

การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือ ผูขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรร

งบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมท้ังการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุน

ไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงกฎหมายดังกลาวอยางนอย       

ตองกำหนดใหการบริหารจัดการกองทุนเปนอิสระและกำหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงคดังกลาว  

 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศในดานการศึกษา         

ใหเกิดผลดังตอไปนี้  

 (1) เริ่มดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ 

เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัยโดยไมเก็บ

คาใชจาย  



 
 

                    แผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ | 13  
 

 (2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย              

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ใหแลว

เสร็จภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  

   (3) ใหมีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย     

ใหไดผูมีจิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ

ความสามารถ และประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล    

ของผูประกอบวิชาชีพครู    

    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผู เรียนสามารถเรียนไดตามความถนัด       

และปรับปรุงโครงสรางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกันท้ังในระดับชาติ 

และระดับพ้ืนท่ีดังกลาว  

  หมวดการปฏิ รูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษาให มี

คณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำขอเสนอแนะ

และรางกฎหมายท่ีเก่ียวของในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการ  

2) ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ      

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผน   

ตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย 

 วิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ดาน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สนับสนนุใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญท้ัง 6 ดาน ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง   

 2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          

 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  

 1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได  

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 



 
 

                    แผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ | 14  
 

4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผล     

มาจากสถานการณโควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร

ชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 3.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเด็น 18 แผนยอย  

  1) ประเด็นความม่ันคง ใน 2 แผนยอย ไดแก 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ    

3.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 

  2) ประเด็นการตางประเทศ ใน 1 แผนยอย คือ 2.2 ความรวมมือดานเศรษฐกิจและ  

ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ 

  10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปลูกฝง 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี 

  11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใน 4 แผนยอย ไดแก 3.2 การพัฒนา

เด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 3.4 การพัฒนาและยกระดับ

ศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 

  12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การปฏิรูปกระบวนการ

เรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

  17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การคุมครอง    

ทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

  18) ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน

เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

  20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนยอย ไดแก       

3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงาน

ภาครัฐ 3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

  21) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การปองกัน    

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 การพัฒนา

กฎหมาย 

  23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.4 การวิจัย และพัฒนา

นวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน 

 3.2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณ

โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) และโครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

  แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ มีเปาหมายสำคัญ คือ “คนสามารถยังชีพ

อยูไดมีงานทำ กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง สรางอาชีพและกระจาย รายไดสูทองถ่ิน เศรษฐกิจ

ประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ และมีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม” โดยการ

พัฒนาประเทศภายใตแนวคิด Resilience มีมิติท่ีตองใหความสำคัญ 3 ประการ ไดแก  

  การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต สภาวะวิกฤต 

ใหประเทศยังคงยืนหยัดและตานทานความยากลำบาก 

  การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทางการพัฒนา รูปแบบ และแนวทาง          

ท่ีดำเนินการอยู ใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ความไมแนนอน และบริบทการพัฒนาประเทศ       

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

  การเปล่ียนแปลงเพ่ือพรอมเติบโตอยางย่ังยืน (Transform) หมายถึง การ เปลี่ยนแปลง    

เชิงโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐาน เชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และ สถาบัน ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองการปกครอง ใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีจะสงผลกระทบตอศักยภาพโดยรวมของ

ประเทศ โดยไดระบุแนวทางการพัฒนาท่ีควรใหความสำคัญเปนพิเศษ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการฟนฟู 

และขับเคลื่อนประเทศใหสามารถ “ลมแลว ลุกไว หรือ Resilience” 4 แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 

1) การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  2) การยกระดับขีดความสามารถของ

ประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตอยางยั่งยืน ในระยะยาว 3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน     

ใหเปนกำลังหลักในการขับเคลื่อนและ 4) การพัฒนาประเทศการปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน        

เพ่ือสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ 

 3.3 โครงการสำคัญเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพ่ือบรรลุ เปาหมาย            

ตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจำปงบประมาณ 2565 เม่ือวันท่ี 5 

พฤษภาคม 2563 ตามท่ี สศช. เสนอ โดยมอบสวนราชการดำเนินการ ดังนี้ 

  สศช. และทุกสวนราชการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนท้ัง 4 แนวทาง  

  1) การมองเปาหมายรวมกันในการดำเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 
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  2) การจัดทำโครงการสำคัญตามการวิเคราะหหวงโซความสัมพันธและชองวางการพัฒนา

ตอการบรรลุเปาหมาย (xyz) 

  3) การจัดลำดับความเรงดวนของโครงการสำคัญ 

   4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป ตามกระบวนการท่ีกำหนดไวในพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 

 3.4 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 

(พ.ศ. 2564-2565) 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

ภายในประเทศ 

    1. โครงการสงเสริมเวทีเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาข้ันพ้ืนท่ีฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

  แนวทางการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลัก

ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 

  1. โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีทักษะอาชีพสูงตามความตองการตลาดแรงงาน 

   2. โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษท่ี 21 

4) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และไดประกาศ   

ในราชกิจจานุเบกษาแลว ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 จำนวน 13 ดาน ไดแก 1) ดานการเมือง        

2) ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ          

6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี

สารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

12) ดานการศึกษา และ 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของและสนับสนุนเปาประสงคแผนการ

ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 5 ดาน ประกอบดวย (2) ดานการบริหารราชการแผนดิน (3) ดานกฎหมาย 

(6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม (11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ (12) ดานการศึกษา   

 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการบริหารราชการแผนดิน   

   เปาประสงค เพ่ือใหความสำคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ในทุกมิติและ

รองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหม และทิศทางท่ีกำหนดไวตามยุทธศาสตรชาติ 

 กิจกรรม Big Rock ดานการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของท้ัง 4 กิจกรรมปฏิรูป 

    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล  
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  (2) จัด โครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐ ให มีความยืดหยุน  คลองตั ว 

และเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ  

  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู ระบบเปด เพ่ือให ไดมา 

และรักษาไวซ่ึงคนเกง ดี และมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม  

       (4) สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

 3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรงุ) ดานกฎหมาย 

     เปาประสงค เพ่ือใหเกิดผลอันพึงประสงคในการมีกฎหมายท่ีดีและมีเพียงเทาท่ีจำเปน

ตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

      กิจกรรม Big Rock ดานกฎหมาย ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1  

      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีสรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอการดำรงชีวิต

หรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

 6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   เปาประสงค เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล รักษา และฟนฟู

อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณยั่งยืน เปนฐานการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม พรอมทั้งเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ และการใชประโยชนลดความขัดแยง

ของการพัฒนาที ่ใช ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบตอสิ ่งแวดลอมและลดภัยพิบัต ิ         

ทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐาน

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ  

    กิจกรรม Big Rock ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 4 กิจกรรม

ปฏิรูป 

   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 

    (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 

 11) แผนการปฏิ รูปประเทศ (ฉบับปรับปรุ ง) ด านการป องกั นและปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   เปาประสงค เพ่ือแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีการสงเสริม สนับสนุน และให

ความรูแกประชาชนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และใหมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามการบริหาร

จัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตของ

บุคลากรใชดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใตกรอบธรรมาภิบาลและการกำกับกิจการท่ีดีอยางแทจริง รวมถึงการ

เปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบไดและสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนในการตอตานการทุจริตเพ่ือขจัดปญหาการทุจริตท่ีเก่ียวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ  
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     กิจกรรม Big Rock ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 

   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 4  

     (4) พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน 

 12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการศึกษา  

    เปาประสงค เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา มุง

ความเป น เลิ ศและสร างขี ดความสามารถในการแข งขันของประเทศ ปรับปรุ งระบบการศึกษา 

ใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการ ศึกษาและ

สรางเสริมธรรมภิบาล ซ่ึงครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิต  

 ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับยุทธศาสตรชาติ 

   1. ยุทธศาสตรชาติด านการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย   

ขอ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ขอ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 ขอ 4.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  

  2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขอ 4.1 การลด

ความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ ขอ 4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลย ีขอ 4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 

  ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

    1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต     

1.1 เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 1.2 วัยเรียน/วัยรุน 

มีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมืองมีความกลา

หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 1.3 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน

ความสำคัญท่ีจะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสราง

อาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 1.4 มีคนไทยท่ีมีความสามารถและผู เชี่ยวชาญ

ตางประเทศเขามาทำวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป าหมายเพ่ิม ข้ึน              

1.5 ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวน

รวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพ่ิมข้ึน 

  2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 2.1 คนไทยไดรับการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจาเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรู

อยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  

    3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย 

มีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพ่ือใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
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  กิจกรรม Big Rock ดานการศึกษา ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรปู 

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 - 3 

  กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 

(หนวยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 

    กิจกรรมปฏิรูปท่ี  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ              

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 

    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 

5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)        

 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับใชเปนแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ป       

ซ่ึงเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพรอมและ

วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย ใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ        

(พ.ศ.2561-2580) และอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ซ่ึงภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สนับสนุนใหบรรลุเปาหมายรวม 9 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรท่ี 2) การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตรท่ี 3) การสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม      

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู       

ความม่ันค่ังและยั่งยืน ยุทธศาสตรท่ี 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตรท่ี 7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ยุทธศาสตร    

ท่ี 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตรท่ี 9) การพัฒนาภาคเมืองและ

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 10) ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

6) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565)                

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเปนแผนหลัก

ของชาติท่ีเปนกรอบทิศทางการดำเนินการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไว

ซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซ่ึงภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี

สวนเก่ียวของ รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแก นโยบายท่ี 1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดรับดวย แผนท่ี 3) แผนการ

เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข นโยบายท่ี 2) สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ สอดรับดวย 

แผนท่ี 6) แผนการสรางความสามัคคีปรองดอง นโยบายท่ี 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัด
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ชายแดนภาคใต สอดรับดวย แผนท่ี 7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต นโยบายท่ี 5) สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และ

นโยบายท่ี 8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน สอดรับดวย แผนท่ี 10) แผนการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด นโยบายท่ี 9) เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวย 

แผนท่ี 11) แผนการเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายท่ี 10) เสริมสรางความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร สอดรับดวย แผนท่ี 15) แผนการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 

7) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 25 

กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเรงดวน ซ่ึงภารกิจภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการมีสวนเก่ียวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้  

 นโยบายหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย นโยบายหลักท่ี 2 การสรางความ

ม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลักท่ี 3 การทำนุบำรุงศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดี ท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซ่ือสัตย 

การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวมทำประโยชนใหประเทศ และการเปนพลเมืองดี) 

นโยบายหลักท่ี 4 การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของอาเซียน) นโยบายหลักท่ี 

5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการทองเท่ียว) 

นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค (6.1 สงเสริมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ

เพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนาอยูท่ัวประเทศ) 

นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย (8.1 สงเสริมการ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตร

ระยะสั้น) นโยบายหลักท่ี 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สรางหลักประกันทาง

สังคม) นโยบายหลักท่ี 10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยาง

ยั่งยืน นโยบายหลักท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักท่ี 12 การปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

 นโยบายเรงดวนท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต นโยบายเรงดวนท่ี 7    

การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 นโยบายเรงดวนท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

นโยบายเรงดวนท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต นโยบาย

เรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

8) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

 การประชุมสมัชชาใหญ แห งสหประชาชาติ (24United Nations General Assembly - UNGA)        

เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 ผูนำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ       

ไดลงนามรับรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทน
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เปาหมายการพัฒนาแห งสหัสวรรษ ( 24Millennium Development Goals ; MDGs) ซ่ึงหมดอายุลง        

ในป 2558 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนจะถูกใชเปนเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาท้ังของประเทศไทยและ

ของโลกจนถึงป ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา 15 ป ท่ีประกอบดวย 17 เปาหมาย (24Goal) 

169 เปาประสงค (24Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

อันเปนสามเสาหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ 

โดยไมท้ิงใครไวเบื้องหลัง ไมทำลายแหลงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมท้ัง ใหความสำคัญมากยิ่งข้ึนตอการ

มีสวนรวมของทุกภาคสวนซ่ึงจะตองรวมขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   ประเทศไทยไดกำหนดกลไกการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการ 

โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ (มติท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน : 

กพย. เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2562) 

  1. เห็นชอบหลักการรางแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามท่ี สศช. เสนอ 

  2. มอบหมายให สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสำหรับ

ประเทศไทยรวมกับหนวยงานตาง ๆ 

  3. เห็นชอบใหยกเลิกการดำเนินงานตาง ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการตาง ๆ ภายใต

คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีไดเคยมีขอสั่งการหรือเคยมีมติ 

  4. ปรับการดำเนินงานใหสอดคลองกับรางแผนการขับเคลื่อนฯ 

  ราง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย ประกอบดวย 

  1. การสรางการตระหนักรู 

    2. การเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืนกับยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี  2  

และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 

   3. กลไกการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสอดคลองกับความเปนไปไดในการเก็บ

ขอมูลในประเทศและการจัดทำฐานขอมูลของประเทศท่ีมีอยูแลว รวมท้ังมอบหมายผูรับผิดชอบในการ

ดำเนินการในแตละประเด็นดวย  

   3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน  

ระดับชาติเชิงนโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผูแทนสวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ : 

กรรมการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 

   3.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนกลไกในการแปลงนโยบาย 

และยุทธศาสตรดานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยสูการปฏิบั ติอยางบูรณาการ รวม 4 คณะ 

ประกอบดวย 

    3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   3.2.2 คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาที ่ยั ่งย ืนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

  4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนผานการ

ดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ ดวยหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 

Relationship: XYZ) 

  5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการพัฒนา

ระหวางประเทศ) 

  กพย. ไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงาน

หลักการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

    1. รายเปาหมายหลัก (Goal) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันวา  

ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต     

     2. รายเปาหมายยอย (Target) ท่ี 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  

   เปาหมายยอย 4.1 : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทางการเรียนท่ี

มีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ. 2573 

     เปาหมายยอย 4.2 : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา     

การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหเด็กเหลานั้นมี

ความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป 2573 

      เปาหมายยอย 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผูใหญท่ีมีทักษะท่ีเก่ียวของ รวมถึงทักษะ

ทางดานเทคนิคและอาชีพสำหรับการจางงาน การมีงานท่ีมีคุณคา และการเปนผูประกอบการภายใน        

ป 2573 

   เปาหมายยอย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศดานการศึกษาและสรางหลักประกัน 

วากลุมท่ีเปราะบางซ่ึงรวมถึงผูพิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับ   

อยางเทาเทียมภายในป พ.ศ. 2573 

   เปาประสงคท่ี 4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญในสัดสวนสูงท้ังชาย

และหญิง สามารถอานออกเขียนไดและคำนวณได ภายในป 2573  

   เปาประสงคท่ี 4.7  สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะท่ีจำเปน

สำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต   

ท่ียั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความ

รุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของ

วัฒนธรรมตอการพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในป 2573 

   เปาประสงคท่ี 4.A สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาท่ีออนไหว

ตอเด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 

ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
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     เป าประสงค ท่ี  4.C เพ่ิมจำนวนครู ท่ี มี คุณวุฒิ  รวมถึงการดำเนินการผานทาง        

ความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ

พัฒนานอยท่ีสุดและรัฐกำลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 

  ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของกับเปาหมายการพัฒนา  

ท่ียั่งยืน รายเปาหมายหลัก (Goal) ท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุม

และเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตและทุกรายเปาหมายยอย (Target)                

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนา   

ท่ียั่งยืน 

9) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579)  

 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศทาง          

การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค

ในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคนใหมีสมรรถนะ   

ในการทำงานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัด

การศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการจัดการ

ศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียม และท่ัวถึง (Inclusive 

Education) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของ

สังคม (All For Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ  คุณ ภาพของคน ทุกช วงวัย            

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได และวิกฤติ      

ดานสิ่งแวดลอม โดยนำยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ 

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

   วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต

อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 

   วัตถุประสงค 

    1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

    2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

    3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรัก

สามัคคี และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

    4. เพ่ือนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ำ

ภายในประเทศลดลง 

   ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร       

ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
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   ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  

     เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา 

การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 

   แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก

ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับคุณภาพ

และสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 3) ยกระดับ

คุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูงพ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และ

พ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ และแรงงาน

ตางดาว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ 

อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหมภัยจาก

ไซเบอร เปนตน 

   ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสราง         

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

   เปาหมาย 1) กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิต

ท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสราง

ผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

   แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการ

ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมี

ความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม   

ท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

   เปาหมาย 1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและ

คุณลักษณะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 2) คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะ         

ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 3) สถานศึกษา   

ทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน    

4) แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ

เขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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   แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนาแหลง

เรียนรู สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลง

เรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 3) สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย           

จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผล

ผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน     

6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนาคุณภาพครู 

อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

   ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 

   เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) ระบบ

ขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหาร

จัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 

   แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีมี

มาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 

   ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

   เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำ

แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรู    

ท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม 

จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 2) สงเสริม

และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

   ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 

ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความ

ตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ

ลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ 5) ระบบ
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บริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญกำลังใจ และ

สงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 

   แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 4) ปรับปรุง

กฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา           

5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของคร ูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

10) นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

 หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

1. สราง “TRUST” หรือ “ความเชื่อม่ัน ไววางใจ” ใหกับสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและ

ผูปกครอง โดยทุกหนวยงานสามารถท่ีจะเปนหลัก หรือเปนท่ีพ่ึงได  

   T (Transparency)  หมายถึง ความโปรงใส  

   R (Responsibility)  หมายถึง ความรับผิดชอบ 

   U (Unity)   หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียว 

   S (Student-Centricity) หมายถึง ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา 

   T (Technology)  หมายถึง เทคโนโลย ี

2. ใหทุกหนวยงานนำรูปแบบการทำงาน “MOE ONE TEAM” หรือ “การทำงานรวมกัน

เปนหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” และนำ “TRUST” ซ่ึงเปนรูปแบบในการทำงานท่ีจะทำใหครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน และประชาชน กลับมาใหความไววางใจในการทำงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเปนสวนเสริมในเรื่องความโปรงใส ท้ังในเชิงกระบวนการทำงานและกระบวนการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ  

   3. สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจดวยความรับผิดชอบตอตนเอง

องคกร ประชาชน และประเทศชาติ ใหความสำคัญกับการประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยผาน

กลไกการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการดำเนินงานท่ีเปนประโยชนตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น จึงกำหนดนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 - 2565 ดังนี้ 

  นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

  1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปล่ียนแปลง

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะ        

ท่ีเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  

    2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

และอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ
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ท้ังดานการจัดการเรียนรูดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และ

มีความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

   3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 

(NDLP) และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนา

แพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและ

เขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใช

ประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

  4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช

จังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดใหมี

ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัด      

เปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบ

วัดความรู และทักษะท่ีจำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให

ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงให

ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

  6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ

เปนธรรมและสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุมอ่ืน ๆ กระจาย

ทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

  7. การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ

กรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) สูการปฏิบัติ 

เปนการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบ

การศึกษาและการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิต และการจัดทำ

มาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได  

  8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ

พัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม         

โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ

ติดตามความกาวหนาเปนระยะ 



 
 

                    แผนปฏิบัตกิารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ | 28  
 

   9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

เพ่ือใหผูจบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี มีสวนชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

  10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา

ใชในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

  11. การเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาส 

ทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

   12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู

ตลอดชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

ของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

 นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win)  

   1. ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครอง

ความปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง

จากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

   2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของ

ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

   3. ฐานขอมูล Big Data มุ งพัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไม ซ้ำซอน  

เพ่ือใหไดขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถ

นำมาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

   4. ขับเคล่ือนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ

ดำเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของแตละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต 

ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

   5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน   

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

   6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและ

เต็มตามศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขา

สูสังคมผูสูงวัย 
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  7. การจัดการศึกษาสำหรับผูท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูท่ี

มีความตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ 

ศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

 นโยบายและจุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
  1.1 เรงสรางสถานศึกษาปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของสังคม และปองกันจาก        
ภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการดานความปลอดภัยใหแกนักเรียน ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) 
หรือ การจัดกิจกรรม Safety School Success จัดใหมีการฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรคติดตอการจัดการ   
ความรุนแรงเก่ียวกับรางกาย จิตใจ และเพศ เปนตน 
    1.2 เรงพัฒนาบรรจุตัวชี้วัดเรื่องความปลอดภัยใหอยูในเกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา
และหนวยงานทุกระดับ 
  1.3 เรงพัฒนาใหมีหนวยงานดานความปลอดภัยท่ีมีโครงสรางและกรอบอัตรากำลังอยาง
ชัดเจนในทุกสวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2.1 เรงจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)      
โดยรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ศึกษาวิเคราะห วิจัยความเหมาะสมความเปนไปไดและ
ทดลองใชกอนการประกาศใชหลักสูตรฯ ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565   
     2.2 จัดการเรียนรู เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู เรียนสรางความรูดวยตนเอง มุงเนน
กระบวนการเรียนรูแบบถักทอความรู ทักษะคุณลักษณะผูเรียนเขาดวยกันดวยการลงมือปฏิบัติจริง (Active 
Learning) มุงเนนใหผูเรียนสามารถเขาใจและเรียนรูอยางมีความสุข และพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
รวมท้ังการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ   
      2.3 พัฒนาชองทางการเรียนรูผานดิจิทัลแพลตฟอรมท่ีหลากหลายและมีแพลตฟอรมการ
เรียนรูอัจฉริยะท่ีรวบรวมขอมูลเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมิน
และพัฒนาผู เรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคล (Personalized Learning) สำหรับผู เรียน         
ทุกชวงวัย 
  2.4 มุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม                   
ใหมีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูประวัติศาสตรของ
ทองถ่ินและการเสริมสรางวิถีชีวิตของความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง  
  2.5 ส งเสริมให ความรูด านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให กับผู เรียน            
โดยบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารออมสิน ผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการสถานศึกษาสงเสริมวินัยการออมกับ กอช. 
โครงการธนาคารโรงเรียน และการเผยแพรสื่อแอนิเมชันรอบรูเรื่องเงิน 
  2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular System)  
ท่ีมีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมท้ังการจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหนวยการเรียนรู 
(Credit Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนเพ่ือการมีงานทำ 
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      2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
ในสถานศึกษาของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ของพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา เพ่ือเปนแนวทาง
ใหหนวยงาน สถานศึกษา และผูเก่ียวของนำไปประยุกตใชใหเหมาะสม 
 3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย  
  3.1 ดำเนินการสำรวจและติดตามเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเขาสูระบบ
การศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ  
    3.2 สงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุตั้งแต 3 ปข้ึนไปทุกคน เขาสูระบบการศึกษา
เพ่ือรับการพัฒนาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่องอยางเปนระบบโดยบูรณาการ
รวมงานกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
      3.3 มุงแกปญหาคนพิการในวัยเรียนท่ีไมไดรับการศึกษาเขาสูระบบการศึกษา โดยกำหนด
ตำแหนง (ปกหมุด) บานเด็กพิการท่ัวประเทศ   
  3.4 ใหความชวยเหลือโรงเรียนหางไกลกันดารไดมีโอกาสเรียนรูในยุคโควิด โดยการสราง       
ความพรอมในดานดิจิทัลและดานอ่ืน ๆ 
       3.5 สงเสริม และสนับสนุนความรวมมือการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องคกร       
ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถาบันสังคมอ่ืน  
 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
  4.1 ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และสงเสริมการผลิต
กำลังคนท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 
  4.2 สงเสริม สนับสนุนใหมีการฝกอบรมอาชีพท่ีสอดคลองกับความถนัด ความสนใจโดยการ      
Re-skill, Up-skill ,New skill เพ่ือใหทุกกลุมเปาหมายมีการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน พรอมท้ังสรางชองทาง
อาชีพในรูปแบบท่ีหลากหลายใหครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมท้ังผูสูงอายุท่ีมีความสนใจ โดยมีการ  
บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
  4.3 จัดตั้งศูนยใหคำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย Start up) ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพและ
การเปนผูประกอบการ และพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการสงเสริม และพัฒนา
ผูประกอบการดานอาชีพท้ังผูเรียนอาชีวศึกษาและประชาชนท่ัวไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถานประกอบการ    
ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีสอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม  
  4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนชางพันธุ R อาชีวะซอมท่ัวไทย โดยการนำรอง   
ผานการใหบริการของศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จำนวน 100 ศูนย ใหครอบคลุมการใหบริการ    
แกประชาชน 
 5. การสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      5.1 พัฒนาหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนวใหม Performance Appraisal (PA) โดยใช
ระบบการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital 
Performance Appraisal (DPA)   
  5.2 พัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดทำกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับ
อาชีวศึกษา  
  5.3 ดำเนินการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ควบคูกับการให
ความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม 
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 6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
  6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียน
ประวัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส 
  6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินคาเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียน                  
ผานแอปพลิเคชัน “เปาตัง” ของกรมบัญชีกลางไปยังผูปกครองโดยตรง 
 7. การขับเคล่ือนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติ  
   จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแหงชาติ เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ                 

การศึกษาแหงชาติควบคูกับการสรางการรับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางท่ัวถึง 

11) แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำป งบประมาณ 

พ.ศ.2565 ดังนี้ 

               วิสัยทัศน 

 “พัฒนาผูเรียนทุกชวงวัยใหมีคุณธรรม มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพ และมี

ทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตตามความสามารถของพหุปญญา”  

 พันธกิจ  

 1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาใหมีมาตรฐาน 

 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

 3. มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร เพ่ิมความ

คลองตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสรางเสริมธรรมาภิบาล 

 เปาประสงครวม  

 1. ผูเรียนมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

   2. ผูเรียนไดรับการปลูกจิตสำนึกท่ีถูกตองเก่ียวกับความม่ันคง และรูเทาทันตอภัยคุกคาม

รูปแบบใหม 

   3. ผูเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการท่ีสมวัย 

    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 5. ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเหมาะสมกับ

ชวงวัย 

   6. มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลพหุปญญาของผูเรียน 

 7. กำลังคนมีทักษะอาชีพ สมรรถนะ สอดคลองกับความตองการของตลาด แรงงาน 

   8. องคความรู สิ่งประดิษฐ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนำไปใชประโยชน     

ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม   

   9. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สามารถสนับสนุน   

การจัดการศึกษาท่ีหลากหลายในระดับพ้ืนท่ี ตอบสนองความตองการของผูเรียน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร 

 1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรยีนรู การวดัและประเมินผล (7 แผนงาน) 

 2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับ (5 แผนงาน)  

   3. เพ่ิมโอกาสใหผูเรียนทุกชวงวัยเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงาน)    

   4. สงเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา (5 แผนงาน)     

    5. ผลิตกำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ (7 แผนงาน) 

   6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  (6 แผนงาน)  

12) นโยบายและจุดเนนการดำเนินงานำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  1. ดานการจัดการเรียนรูคุณภาพ 

   1.1 นอมนำพระบรมราโชบายสูการปฏิบัติ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการ และโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ 

   1.2 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู ท่ีสนองตอบยุทธศาสตรชาติ และนโยบายของ

รัฐมนตรีวาการ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

   1.3 สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง การสรางความเขาใจท่ีถูกตอง

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรูท่ีปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สรางวินัย จิตสาธารณะ 

อุดมการณ ความยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรูประวัติศาสตรของชาติและทองถ่ิน และหนาท่ี

ความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง รวมถึงการมีจิตอาสา ผานกิจกรรมตาง ๆ 

   1.4 ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทุกประเภท ท้ังหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษา ข้ันพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง ใหสอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนา

ประเทศ สอดคลองกับบริบท ท่ีเปลี่ยนแปลง ความตองการและความหลากหลายของผูเรียน/ผูรับบริการ 

รวมถึงปรับลดความหลากหลาย และความซ้ำซอนของหลักสูตร เชน หลักสูตรการศึกษาสำหรับ

กลุมเปาหมายบนพ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน รวมท้ังกลุมชาติพันธุ 

   1.5 ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเนนการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ 

ใหผูเรียนสามารถเขาถึงการประเมินผลการเรียนรูไดตามความตองการ เพ่ือการสรางโอกาสในการเรียนรู   

ใหความสำคัญกับการเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ พัฒนาระบบการ

ประเมินสมรรถนะผูเรียนใหตอบโจทยการประเมินในระดับประเทศและระดับสากล เชน การประเมิน

สมรรถภาพผูใหญ ตลอดจนกระจายอำนาจไปยังพ้ืนท่ีในการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

   1.6 สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรการเรียนรูในระบบออนไลนดวยตนเอง

ครบวงจร ตั้งแตการลงทะเบียนจนการประเมินผลเม่ือจบหลักสูตร ท้ังการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือเปนการสรางและขยายโอกาสในการเรียนรู

ใหกับกลุมเปาหมายท่ีสามารถเรียนรูไดสะดวกและตอบโจทยความตองการของผูเรียน 
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   1.7 พัฒนา Digital Learning Platform แพลตฟอรมการเรียนรูของสำนักงาน กศน. 

ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรูท้ังในรูปแบบออนไลนและออฟไลน และใหมีคลังสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่อ        

ท่ีถูกตองตามกฎหมาย งายตอการสืบคนและนำไปใชในการจัดการเรียนรู 

   1.8 เรงดำเนินการเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอน

หนวยกิต เพ่ือการสรางโอกาสในการศึกษา 

   1.9 พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การกำกับ ติดตาม ท้ังในระบบ On-Site และ Online 

รวมท้ังสงเสริมการวิจัยเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

  2. ดานการสรางสมรรถนะและทักษะคุณภาพ 

   2.1 สงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ท่ีเนนการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนสำหรับแตละ

ชวงวัย และการจัดการศึกษาและการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมายและบริบทพ้ืนท่ี 

   2.2 พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะส้ันท่ีเนน New skill Up skill และ Re skill ท่ีสอดคลองกับ

บริบทพ้ืนท่ี ความตองการและความหลากหลายของกลุมเปาหมาย เชน ผูพิการ ผูสูงอายุ ความตองการของ

ตลาดแรงงาน และกลุมอาชีพใหมท่ีรองรับ Disruptive Technology 

   2.3 ประสานการทำงานรวมกับศูนยใหคำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย Start-up) 

ของอาชีวศึกษา จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ในทักษะอนาคต (Future Skills) ใหกับ

แรงงานท่ีกลับภูมิลำเนาในชวงสถานการณ COVID - 19 

   2.4 ยกระดับผลิตภัณฑ สินคา บริการจากโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ท่ีเนน 

“สงเสริมความรู สรางอาชีพ เพ่ิมรายได และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” ใหมีคุณภาพมาตรฐาน เปนท่ียอมรับ    

ของตลาด ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม พัฒนาสูวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพ่ิมชองทาง

ประชาสัมพันธและชองทางการจำหนาย 

   2.5 สงเสริมการจัดการศึกษาของผูสูงอายุ เพ่ือใหเปน Active Ageing Workforce และ

มี Life skill ในการดำรงชีวิตท่ีเหมาะกับชวงวัย 

   2.6 สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอม/การปฏิบัติตัวสำหรับสตรีตั้งครรภ 

และจัดกิจกรรมการเรียนรูสำหรับแมและเด็กใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนและชวงวัย 

   2.7 สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีพัฒนาทักษะท่ีจำเปนสำหรับกลุมเปาหมายพิเศษ เชน   

ผูพิการ ออทิสติก เด็กเรรอน และผูดอยโอกาสอ่ืน ๆ 

   2.8 สงเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะดานภาษา ใหกับบุคลากรและผูเรียน 

กศน. เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ รวมท้ังจัดทำกรอบสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   2.9 สงเสริมใหความรูดานการเงินและการออม (Financial Literacy) การวางแผน

และสรางวินัยทางการเงินใหกับบุคลากรและผูเรียน กศน. 

   2.10 สงเสริมการสรางนวัตกรรมของผูเรียน กศน. 
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   2.11 สราง อาสาสมัคร กศน. เพ่ือเปนเครือขายในการสงเสริม สนับสนุนการจัด

การศึกษาตลอดชีวิต ในชุมชน 

   2.12 สงเสริมการสรางและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร กศน. รวมท้ังรวบรวมและ

เผยแพร เพ่ือใหหนวยงาน / สถานศึกษา นำไปใชในการพัฒนากระบวนการเรียนรูรวมกัน 

 3. ดานองคกร สถานศึกษา และแหลงเรียนรูคุณภาพ 

   3.1 ทบทวนบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน สถานศึกษา เชน สถาบัน กศน.ภาค 

สถาบันการศึกษา และพัฒนาตอเนื่องสิรินธร สถานศึกษาข้ึนตรง ศูนยฝกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณ

ชายแดน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนท่ี   

   3.2 ยกระดับมาตรฐาน กศน.ตำบล และศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟา

หลวง” (ศศช.) ใหมีความพรอมเพ่ือเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสำคัญของชุมชน  

   3.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมในหองสมุดประชาชน ท่ีเนน Library Delivery เพ่ือเพ่ิม

อัตราการอาน และการรูหนังสือของประชาชน  

   3.4 ใหบริการวิทยาศาสตรเชิงรุก Science @home โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ    

นำวิทยาศาสตร สูชีวิตประจำวันในทุกครอบครัว  

   3.5 สงเสริมและสนับสนุนการสรางพ้ืนท่ีการเรียนรู ในรูปแบบ Public Learning 

Space/ Co - learning Space เพ่ือการสรางนิเวศการเรียนรูใหเกิดข้ึนสังคม  

   3.6 สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุม กศน. จังหวัดใหมีประสิทธิภาพ 

 4. ดานการบริหารจัดการคุณภาพ 

   4.1 ขับเคล่ือนกฎหมายวาดวยการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนทบทวน

ภารกิจบทบาทโครงสรางของหนวยงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 

   4.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คำส่ัง และขอบังคับตาง ๆ ใหมีความทันสมัย เอ้ือตอ

การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู เชน การปรับหลักเกณฑคาใชจายในการจัดหลักสูตรการศึกษา

ตอเนื่อง 

   4.3 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง รวมท้ังกำหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการนำคนเขาสูตำแหนง 

การยาย โอน และการเลื่อนระดับ 

   4.4 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานตำแหนง   

ใหตรงกับสายงาน และทักษะท่ีจำเปนในการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

   4.5 เสริมสรางขวัญและกำลังใจใหกับขาราชการและบุคลากรทุกประเภทในรูปแบบ  

ตาง ๆ เชน ประกาศ เกียรติคุณ การมอบโล / วุฒิบัตร 

   4.6 ปรับปรุงระบบการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษาใหมีความครอบคลุม เหมาะสม 

เชน การปรับคาใชจายในการจัดการศึกษาของผูพิการ เด็กปฐมวัย 
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   4.7 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปน

ระบบ เชน ขอมูลการรายงานผลการดำเนินงาน ขอมูลเด็กตกหลนจากการศึกษาในระบบและเด็ก        

ออกกลางคัน เด็กเรรอน ผูพิการ 

   4.8 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการอยาง       

เต็มรูปแบบ 

   4.9 สงเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 และการ

ประเมินคุณภาพ และความโปรงใสการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) 

   4.10 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาคสวน เพ่ือสรางความพรอมในการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

13) อำนาจหนาท่ีของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ     

  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

มาตรา 17 ใหมีสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดทุกจังหวัด      

โดยทำหนาท่ีเปนหนวยงานธุรการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา           

ตามอัธยาศัยจังหวัดและมีอำนาจหนาท่ีบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายใน

จังหวัดแลวแตกรณี รวมท้ังมีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้    

       1. จัดทำยุทธศาสตร เปาหมายและแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา       

ตามอัธยาศัยในจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษาชาติ 

แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสภาพของทองถ่ินและชุมชน 

       2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศ ดานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

       3. วิเคราะห จัดต้ัง จัดสรร เงินงบประมาณใหแกสถานศึกษาและภาคีเครือขายท่ีจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

      4. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 

       5. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามท่ีกฎหมายกำหนด 

       6. สงเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรูและประสบการณ

และการเทียบระดับการศึกษา 

      7. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษารวมกับ

สถานศึกษาและภาคีเครือขาย 

       8. ระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือการมีสวนรวมในการสงเสริม

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

       9. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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     10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคี

เครือขาย 

     11. สงเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 

     12. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 

     13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

      สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ มีผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ รวมท้ังเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสถานศึกษาท่ีอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และมีฐานะเปน

ผูบริหารการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจน

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของหนวยงานดังกลาว  

 ภายใตอำนาจหนาท่ีดังกลาว จึงไดมีการออกแบบโครงสรางรองรับ จากกลุมภารกิจภายใตคำวา        

“กลุม” จำแนกไปสูกลุมงาน และงาน ตามลำดับ โดยแตละงานจะแสดงภาระงานใหเห็นเปนแนวทาง      

การปฏิบัติท่ีชัดเจน ตลอดจนผลสำเร็จท่ีคาดหวังจากการปฏิบัติงานตาง ๆ ดวย และไดจัดโครงสรางเปน     

7 กลุม ไดแก 

1. กลุมอำนวยการ 

 1.1 กลุมงานบริหารงานท่ัวไป 

  1.2 กลุมงานบริหารบุคลากร 

  1.3 กลุมงานบริหารการเงินและบัญชี งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 

  1.4 กลุมงานประชาสัมพันธ 

2. กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

 2.1 กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน 

  2.2 กลุมงานขอมูลสารสนเทศและรายงาน 

  2.3 กลุมงานงบประมาณและระดมทรัพยากร 

  2.4 กลุมงานสงเสริมการพัฒนายุทธศาสตร 

 3. กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

  3.1 กลุมงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  3.2 กลุมงานการศึกษาตอเนื่อง 

  3.3 กลุมงานสงเสริมการเทียบโอน/เทียบระดับการศึกษา 

  3.4 กลุมงานศูนยใหคำปรึกษาแนะนำ 
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 4. กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

   4.1 กลุมงานสงเสริมพัฒนาแหลงเรียนรู 

   4.2 กลุมงานสงเสริมนิทรรศการและเผยแพร 

 5. กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

   5.1 กลุมงานสงเสริมภาคีเครือขาย 

   5.2 กลุมงานกิจการพิเศษ 

 6. กลุมงานเทศ ติดตามและพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู 

  6.1 กลุมงานนิเทศติดตามและพัฒนาระบบบริหารและกระบวนการเรียนรู 

  6.2 กลุมงานสงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

  6.3 กลุมงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

  6.4 กลุมงานสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 7. กลุมตรวจสอบภายใน 

  7.1 งานตรวจสอบการเงินและการบัญชี 

  7.2 งานตรวจสอบการดำเนินการ 
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โครงสรางการบริหารกลุมงาน 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ 
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สวนท่ี 3 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  
 

 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษารตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ ไดศึกษา

วิเคราะหทบทวนบริบทที่เกี ่ยวของ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณระดับประเทศ ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนการปฏิรูป

ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) 

แถลงตอรัฐสภา เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 

Goals : SDGs) แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) นโยบายการจัดการศึกษากระทรวงศึกษาธกิาร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

นโยบายและจุดเนนการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดเปนกรอบ

แนวทาง ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ ดังนี้ 

 

ประวัติความเปนมา 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้ง “ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ” 

สังกัด กรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 โดยโอนงานการศึกษาผูใหญพรอม

บุคลากรและทรัพยสินทั้งหมดที่อยูในความรับผิดชอบของศึกษาธิการจังหวัดเขามารวมกับโรงเรียนฝกฝน

อาชีพเคลื ่อนที ่ 9 จังหวัดกาฬสินธุ โดยตั ้งสำนักงานชั ่วคราวอยู ที ่ศาลาประชาคมจังหวัดกาฬสินธุ          

และกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดแตงตั้ง นายประมวล เปลี่ยนไธสง ดำรงตำแหนง หัวหนาศูนยการศึกษา  

นอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ เม่ือปงบประมาณ 2526 โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดสรรงบประมาณ 

จำนวน 2,725,260 บาท ใหกอสรางอาคารและปรับปรุงบริเวณ ณ สถานที่ใหม ซึ ่งเปนที ่ราชพัสดุ      

แปลงหมายเลขที่ 14933 บนเนื้อที่ 13 ไร 2 งาน 95 ตารางวา ตั้งอยูกับวิทยาลัยนาฏศิลป เพื่อสรางเปน

สำนักงานถาวร ซึ ่งในขณะนี้ยังไมมีสถานศึกษาในสังกัดตองรับผิดชอบงานการศึกษานอกโรงเรียน          

ทั้งจังหวัด โดยมีภารกิจหลัก คือ สอนผูไมรูหนังสือ และงานฝกฝนอาชีพ ปจจุบันศูนยการศึกษานอก

โรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ ตั้งอยูเลขที่ 37 ถนนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ และมีสถานศึกษา  

ในสังกัด จำนวน 18 แหง โดยใชชื่อวา ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ (ศบอ.)  

 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาฬสินธุ ไดเปลี่ยนชื่อเปน สำนักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2551 เปนหนวยงานการศึกษา 

สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 18 แหง ใชชื ่อวา ศูนยการศึกษา         

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) 

วิสัยทัศน 

 เปนหนวยงานที่ ใหโอกาสทางการศึกษา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ทุกชวงวัยอยางมีคุณภาพ 

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมและทักษะ      

ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

 1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับ

การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรูของประชาชนใหเหมาะสมทุกชวงวัย และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

บริบททางสังคมและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

  2. สงเสริม สนับสนุนและประสานภาคีเครือขายในการมีสวนรวมจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบตาง ๆ  

  3. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิด

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับกลุมเปาหมาย 

 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผล    

ในรูปแบบตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

     5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อมุงจัดการศึกษาและ      

การเรียนรูท่ีมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 

 1. ประชาชนผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปไดรับโอกาส    

ทางการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอยางเทาเทยีม

และท่ัวถึงไปตามสภาพปญหาและความตองการของแตละกลุมเปาหมาย 

  2. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ  

ความเปนพลเมืองอันนำไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนเพื่อพัฒนาไปสู

ความม่ันคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอม 

  3. ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูและมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

สามารถคิดวิเคราะหและประยุกตใชในชีวิตประจำวัน รวมพลแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง

สรางสรรค 

  4. ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพ่ือการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

  5. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน รวมจัดสงเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานทาง

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 

  6. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการ

ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรูและเครือขายการเรียนรูใหกับประชาชน 
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  7. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปญหาและพัฒนา

คุณภาพชีว ิต  ที ่ตอบสนองกับการเปลี ่ยนแปลงบริบทดานเศรษฐกิจ ส ังคม การเมือง ว ัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร และสิ่งแวดลอมรวมท้ังความตองการของประชาชน  และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

  8. บุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ หนวยงานและสถานศึกษามีระบบ  

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร 

 1. การจัดการเร ียนรู ตามพระราโชบายดานการศึกษาของรัชกาลที ่ 10 และโครงการ           

ตามพระราชดำริของของราชวงศ 

 2. การพัฒนากำลังคน การวิจัย และสรางนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 

 4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 5. การสงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 7. การจัดการศึกษาและการเรียนยรู 

 8. การจัดกระบวนการเรียนรู หลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

นโยบายเรงดวนเพ่ือรวมขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

 1. พัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

 2. เสริมสรางความรู ความเขาใจ และการมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในบริบทของไทย 

 3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามในรูปแบบ

ใหม 

 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษา 

 5. สรางความรู ความเขาใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน 

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

  1. ยกระดับการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของประชาชนใหรองรับ

อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) 

  2. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

  3. พัฒนาและสงเสริมประชาชนเพื ่อตอยอดการผลิตและจำหนายสินคาและผลิตภัณฑ กศน. 

ออนไลน 
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 3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  1. สรรหา และพัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู 

  2. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น 

  3. สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

  4. เสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย 

  5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาและกลุมเปาหมาย 

  6. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป ดานความรูความเขาใจ

และทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

  7. ยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายทหารกองประจำการ รวมท้ังกลุมเปาหมายพิเศษอ่ืน ๆ 

  8. พัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 

  9. เตรียมความพรอมของประชาชนในการเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

  10. จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงรุกใหกับประชาชนในชุมชน 

  11. สงเสริมการรูภาษาไทยใหกับประชาชนในรูปแบบตาง ๆ 

 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 1. พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

 2. จัดตั้งศูนยการเรียนรูสาหรับทุกชวงวัย 

 3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับกลุมเปาหมายผูพิการ 

 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

 1. สงเสริมใหมีการใหความรูกับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหาย       

จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 2. สรางความตระหนักถึงความสำคัญของการสรางสังคมสีเขียว 

 3. สงเสริมใหหนวยงานและสถานศึกษาใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  1. พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย มีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

  2. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทำงานท่ีเปนดิจิทัลมาใชในการบริหารและพัฒนางาน 

  3. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่อง 

 ภารกิจตอเนื่อง 

 1. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

 2. ดานหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล งานบริการ 

ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 3. ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 4. ดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ 
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 5. ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน 

 6. ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 

เปาประสงครวม ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม และคาเปาหมายท่ีเกี่ยวของกับ สำนักงาน กศน. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตรของ สป. ประกอบดวย 5 ประเด็น    

ยุทธศาสตร 6 เปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร สป. 

1. พัฒนาการจัดการศึกษา 

เพ่ือความม่ันคง   

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษ

ท่ี 21 สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความม่ันคงในแตละบริบท 

2. พัฒนากำลังคน การวิจัย  

เพ่ือสรางความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 

1. ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ี

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ 

3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปน 

ในศตวรรษท่ี 21 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีสงผลตอ

การพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

ตัวช้ีวัดเปาประสงครวม (หนวยหลักรับผิดชอบ) 
คาเปาหมาย 

ป 2565 

1. ผูเรียนมีการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 

1. รอยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แตละภาคเรียน

เพ่ิมข้ึน (กศน.) 

รอยละ 40 ข้ึนไป 

2. รอยละของนักเรียนท่ีผานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

ระดับดีข้ึนไป (กศน.)  

รอยละ 80 

2. ผูเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

*3. จำนวนครั้งท่ีประชาชนเขาถึงหลักสูตร/สื่อ/แหลงเรียนรูท่ีจัดการศึกษา 

ในรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) (กศน.) 

10,000,000 คน   

3. ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานในศตวรรษท่ี 21 

*4. รอยละของขาราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  

ท่ีไดรับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนำผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน  

(สอ./ศทก./กศน./สช./ก.ค.ศ.) 

รอยละ 85 
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ประเด็นยุทธศาสตร สป. เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร สป. 

3. หนวยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. สรางโอกาสและความเสมอภาค 

ทางการศึกษา 

1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยางท่ัวถึง และ 

เสมอภาค ดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ 

1. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใสตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร/เปาประสงค และกลยุทธรายประเด็นยุทธศาสตรของ สป. 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ

สมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปน 

ในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอง

เหมาะสมกับการเสริมสราง 

ความม่ันคงในแตละบริบท  

1. ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดท่ีถูกตอง เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพสถาบัน

หลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข นอมนำ เผยแพรศาสตรพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และแนวทางพระราชดำริ 

2. ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและพัฒนา

สมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามตะเข็บชายแดน 

และพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และ

วัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 

3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไข

ปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, 

 โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 

4. พัฒนาความรวมมือดานการศึกษากับตางประเทศเพื ่อยกระดับ

คุณภาพและโอกาสทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



                            แผนปฏบิัตกิารประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ | 45  
 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียน ขาราชการ ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะท่ี

ตอบสนองความตองการ 

ของตลาดแรงงาน 

และการแขงขันของประเทศ   

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 

ในพ้ืนท่ีและภูมิภาค (อาทิ พ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ ดิจิทัลชุมชน) 

2. สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และ

พัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและ

สมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปน 

ในศตวรรษท่ี 21 

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

มีสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีสงผล 

ตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปน 

ของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

3. หนวยงาน/สถานศึกษา  

มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงคและปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมใหเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม 

 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบ 

สะเต็มศึกษา 

2. สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิด 

อยางเปนระบบผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

 

3. สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและทักษะ

ชีวิตท่ีเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21 

4. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม 

5. พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะท่ีจำเปน 

ของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 

6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลักคิดและทัศนคติท่ี

ถูกตอง ดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จติสาธารณะ  

ความเปนพลเมือง 

 

7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน  

(ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ 

8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

 

9. สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนัก 

ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวม 
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ประเด็นยุทธศาสตร สป. 4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพ อยางท่ัวถึง และเสมอ

ภาคดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาส 

ทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และ

กลุมเปาหมาย 

2. สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรูผานระบบดิจิทัล

ออนไลนแบบเปดท่ีเหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนา 

การเรียนรูตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค กลยุทธ 

1. หนวยงานมีระบบการบร ิหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการ 

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส ตาม

หลักธรรมาภิบาล 

1. สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ใชในการบริหาร

ราชการ/บริการประชาชน 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และฐานขอมูลกลาง 

ดานการศึกษา ใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน  

และทันตอการใชงาน 

3. สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

ในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ รวมท้ังการมีสวนรวมกับ 

ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  

4. เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ 

ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

 5. ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหมี 

ความยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ำซอน และทันสมัย เอ้ือตอการพัฒนา

ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร 

6. พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีสวนรวมจัด

กิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 

7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน  

เพ่ือยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และคาเปาหมาย  

ของเปาประสงครายประเด็นยุทธศาสตรของ สป. 

ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวช้ีวัด 

รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง   

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.   ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปน 

ในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองเหมาะสมกับการเสริมสรางความม่ันคงในแตละบริบท  

1. รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัด

กิจกรรมสงเสริมความรักและการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ัน 

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(ทุกหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด สป.) 

รอยละ 100 

*2. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสรางภูมิคุมกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  

(ยาเสพติด,ภัยไซเบอร, ภัยพิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ)  

(สช./สบศ.) 

  รอยละ 70 

3. รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ หรือสมรรถนะดานอาชีพ สามารถนำผลการพัฒนาไปสรางโอกาส 

ในการประกอบอาชีพได (กศน.) 

รอยละ 80 

4. รอยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชาสามัญ ในเขต

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต เขาใจและยอมรับความแตกตาง 

ท่ีหลากหลาย (ศปบ.จชต.) 

เพ่ิมข้ึน 

จากปท่ีผานมา 

 

*5. รอยละของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน

ภาคใต ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีทักษะการฟง พูด-อาน-และเขียนภาษาไทยใน

ระดับพอใชข้ึนไป (ศปบ.จชต.)  

 

ไมต่ำกวา 

รอยละ 85 

 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 

ของประเทศ  

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2.  ผูเรียน ขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

มีสมรรถนะท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการแขงขันของประเทศ 

*6. รอยละของผลงานวิจัยเพ่ือสรางความรูสูการพัฒนาการศึกษาท่ีเผยแพร 

ตอสาธารณชน (สนย. และทุกหนวยงานในสังกัด สป.) 

 

รอยละ 80 

7. รอยละของผูผานการอบรมเครือขายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (กศน.) 

 

รอยละ 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวช้ีวัด 

รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ  

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.  

1. ผูเรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรูท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21   

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

3. หนวยงาน/สถานศึกษา มีกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงคและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 

8. รอยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีไดผานการประเมินคุณภาพ

ภายนอก อยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป (สช.) 

   - ระดับปฐมวัย 

   - ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รอยละ 80 

9. รอยละของผูเรียนท่ีผานเกณฑการพัฒนาภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร 

ดานอาชีพ/ดานการเรียนรู สามารถสื่อสารไดถูกตองมากข้ึน (กศน./สช.) 

รอยละ 80 

*10. รอยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย (สช.) รอยละ 80 

11. จำนวนผูใชงานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ (National 

Digital Learning Platform : NDLP) (ศทก.) 

(ศทก. : เปาหมาย 30,000 คน ภายในป พ.ศ. 2565 : เริ่มตน ป 64 เปาหมาย 10,000 

คน)  

20,000 คน 

12. รอยละความพึงพอใจของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  

รอยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อยางท่ัวถึง และ 

เสมอภาคดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

13. รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู

ไปสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ/พัฒนางานได (กศน.) 

รอยละ 80 

14. รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานเทียบกับเปาหมาย (กศน./สช.) 

 

รอยละ 100 

15. จำนวนนักเรียนท่ีเปนผูพิการ ผูดอยโอกาสไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการ

การศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

ตามความตองการจำเปน (กศน. 10,000 คน / สช. 270,000 คน)  

280,000 คน 
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ประเด็นยุทธศาสตร สป./เปาประสงค และตัวช้ีวัด 

รายประเด็นยุทธศาสตร สป.(หนวยหลักรับผิดชอบ) 

คาเปาหมาย 

ป 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

16. จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับท่ีไดรับการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนาให

สอดคลองกับสถานการณ (สน./สช./ก.ค.ศ.)  

(สน. 1 ฉบับ / สช. 5 ฉบับ / ก.ค.ศ. 5 ฉบับ)  

ไมนอยกวา 

11 ฉบับ 

*17. จำนวนระบบฐานขอมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวง ศึกษาธิการ 

ท่ีเชื่อมโยงฐานขอมูลรายบุคคลอางอิงจากเลขประจำตวัประชาชน 13 หลัก ระหวาง

กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอ่ืนดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ 

แรงงาน และการศึกษา (ศทก.) 

(: อางอิงจาก แผนปฏิรูปการศึกษา) (ศทก. : เปาหมาย 6 ระบบฐานขอมูล ภายในป 

2565 : เริ่มตนป 2562 มีอยู 2 ระบบฐานขอมูล : ป 2563 เปาหมาย 2 ระบบ :  

ป 2564 เปาหมาย 1 ระบบ)  

(2562 : ฐานขอมูลสถานศึกษา ฐานขอมูลนักเรียน ฐานขอมูลครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ฐานขอมูลบุคลากรอ่ืน  

2563 : ฐานขอมูลผูสำเร็จการศึกษา  

2564 : ฐานขอมูลหลักสูตร  

2565 : ฐานขอมูลผลการเรียน) 

1 ระบบฐานขอมูล 

(ฐานขอมูล 

ผลการเรียน) 

 

18. รอยละของหนวยงานท่ีนำดิจิทัลมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ  

(ทุกหนวยงานในสังกัด : หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัด สป. เทียบเทาสำนัก) 
รอยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร สป.  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ (ตอ) 

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5. หนวยงานมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 

19. ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนปฏิรูปองคกรและขอเสนอการเปลี่ยนแปลงระยะ 

3 ป (พ.ศ.2566-2568) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.) 

(อางอิงจาก : แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2564-2565) 

ระดับ 5 
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สวนท่ี 4 

งาน/โครงการตามแผนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  
  

  สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 
 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 103,243,500   

   1) งบบุคลากร รายการคาตอบแทนพนักงานราชการ 100,090,500   

   2) งบดำเนินงาน รายการเงินประกันสังคม 3,015,000   

   3) งบดำเนินงาน รายการคาเชาบานขาราชการ 138,000   

2. แผนงานพ้ืนฐาน 8,415,262   

   2.1 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย     

        (งบดำเนินงาน) 8,415,262   

   1) ผลผลิตท่ี 4 : ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ 3,776,370   

           - คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ) 216,000   

           - คากิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 1,678,610   

           - คาบริหารจัดการหนวยงานในการปฏิบัติงาน  

             และคาสาธารณูปโภค 1,160,800   

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

           - คาเชารถยนต TOYOTA REVO 236,040   

           - คาเชารถยนต ISUZU Blue power 187,920   

   2) ผลผลิตท่ี 5 : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 4,638,892   

           - คาเชาบริการอินเทอรเน็ต 548,832   

           - คากิจกรรมจัดสรางแหลงเรียนรูในระดับตำบล 399,600   

           - คากิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 562,300   

           - คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน (ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย) 3,128,160   
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเทาผลผลิต 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3. แผนงานยุทธศาสตร (งบรายจายอ่ืน) 77,582,690   

   3.1 แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสราง 

        ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

4,180,600 

  

   1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมศูนยฝก 

       อาชีพชุมชน 

3,536,200   

   2) โครงการภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ กิจกรรม  

       ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ 

318,600   

   3) โครงการการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคง 

       พัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผูสูงอายุ 

74,000   

   4) โครงการความรวมมือการผลิตผูดูแลผูสูงอายุระหวาง 

       กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

102,800   

   5) โครงการศูนยการเรียนรูตนแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค  

       เปน (Co - Learning Space) 

70,000   

   6) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมพัฒนา 

       บุคลากร สำนักงาน กศน. คาใชจายโครงการหลักสูตรจิตอาสา 904  

79,000   

   3.2 แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 607,500   

   1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมศูนยดิจิทัลชุมชน 607,500   

   3.3 แผนงานยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา  

        (งบอุดหนุน) 72,794,590   

   1) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล 

       จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ  

       ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

72,794,590 

  

           - คาหนังสือเรียน 10,401,480   

           - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 12,918,060   

           - คาจัดการเรียนการสอน 49,475,050   

รวมงบประมาณท้ังส้ิน (บาท) 189,241,452   

 

 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

งบอุดหนุน 
งบดำเนินงาน 

งบรายจายอ่ืน 
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5 

1. กลุมอำนวยการ 

1 โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุม

ประจำเดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 150,000    -    -    -  

2 
โครงการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(ครั้งท่ี 1,2) 

64,000    -    -    -  

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลิกภาพครู กศน. สู กศน.กาวใหม : กาวแหง

คุณภาพ” 

     90,000    -    -    -  

4 โครงการพัฒนาบุคลากรดานทักษะท่ีจำเปนในการจัดการศึกษาและการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

   150,000    -    -    -  

5 โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

  -    -    -         79,000  

รวม   454,000      -             79,000  

2. กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาเนื่อง) 

1 โครงการพัฒนา-คุณภาพชีวิต “ออกกำลังกาย 60 นาทีเพ่ือสุขภาพดีในอนาคต ”

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

  -  50,000    -    -  

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

งบอุดหนุน 
งบดำเนินงาน 

งบรายจายอ่ืน 
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5 

2 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ/สินคาบริการภายใตโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน สู Brand 

ผลิตภัณฑ/สินคา กศน.พรีเม่ียม 

  -       27,000    -    -  

3 โครงการ “มหกรรมอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 1 กศน.ตำบล 1 หลักสูตรอาชีพ”  

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565” 

  -  108,000    -    -  

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู กศน. ดานการจัดการศึกษา

ตอเนื่องประจำปงบประมาณ 2565 

     15,000    -    -    -  

5 โครงการกิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ สงความสุขใหนองปท่ี3” สำนักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 2565 

  -    -        45,000    -  

6 โครงการอบรมสงเสริมการจัดการศึกษาของผูสูงอายุ Active Ageing for life skill  

(4 มิติ ) สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 2565 

  -    -    -         50,000  

 รวม 15,000     185,000       45,000         50,000  

3. กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาพ้ืนฐาน) 

1 โครงการอบรมครู กศน.ตนแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Boot Camp) 

ประจำป 2565 

330,000    -    -    -  

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

     53,000    -    -    -  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

งบอุดหนุน 
งบดำเนินงาน 

งบรายจายอ่ืน 
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5 

3 โครงการอบรมครู กศน.ดานการจัดทำโครงงานเพ่ือสงเสริมการสรางนวัตกรรมของ

ครูผูสอน  

   122,000    -    -    -  

4 โครงการอบรมครู กศน.ดานการจัดทำการวิจัยอยางงายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ

ครูผูสอน 

   130,000    -    -    -  

 
   635,000    -    -    -  

4. กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาตามอัธยาศัย) 

1 โครงการรถโมบายหองสมุดเคลื่อนท่ีแหงการเรียนรูสูชุมชน ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

  -    -  45,000    -  

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน.   -    -      100,000    -  

3 โครงการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล ตนแบบ 5 ดี พรีเม่ียม ประจำป 2565     15,000    -    -    -  

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานหองสมุดประชาชน   -    -        20,000    -  

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคลังความรูสูดิจิทัล สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ   -    -    -         30,000  

 รวม     15,000    -     165,000         30,000  

     

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ
 พ.ศ. 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ | 54 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

งบอุดหนุน 
งบดำเนินงาน 

งบรายจายอ่ืน 
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5 

5. กลุมงานนิเทศวัดผลและประเมินผล 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคลังขอสอบ เพ่ือจัดทำเครื่องมือวัดผล

ประเมินผล รายวิชาบังคับ เลือกบังคับ เลือกเสรี และแบบทดสอบซอม สำนักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธุ 

   235,200    -    -    -  

2 โครงการจัดพิมพเครื่องมือวัดผลประเมินผล สำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำป

งบประมาณ 2565 

 3,080,000    -    -    -  

3 โครงการนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 2565 

   223,740    -    -    -  

4 โครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจากการเทียบระดับการศึกษา ประจำป 2565  ไมใชงบประมาณ  

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู กศน. ดานการใชเทคโนโลยีในการจัด

กระบวนการเรียนรู สูครูมือมืออาชีพ  

     10,800    -    -    -  

 รวม 3,549,740    -    -    -  

6. กลุมงานการเงินและบัญชี 

1 โครงการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของ สำนักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธุ 

  -        12,000    -    -  

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

งบอุดหนุน 
งบดำเนินงาน 

งบรายจายอ่ืน 
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5 

2 โครงการนิเทศการดำเนินงานดานการเงิน บัญช ีและงานตรวจสอบภายใน  สำนักงาน 

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  ประจำปงบประมาณ 2565 

     37,400    -    -    -  

 รวม 37,400     12,000    -    -  

7. กลุมงานพัสดุและทรัพยสิน 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานพัสดุและสินทรัพย 30,660   -    -    -  

2 โครงการการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานดานบริหารพัสดุและสินทรัพย      27,200    -    -    -  

 รวม     57,860    -    -    -  

8. กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

234,000   -    -    -  

2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน 

กศน.จังหวัดกาฬสินธุ  (พ.ศ. 2566-2570) 

   120,000    -    -    -  

3 โครงการสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

   200,000    -    -    -  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 

งบอุดหนุน 
งบดำเนินงาน 

งบรายจายอ่ืน 
ผลผลิตที่ 4 ผลผลิตที่ 5 

4 โครงการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  

     70,000    -    -    -  

5 โครงการตรวจราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565      20,000    -    -    -  

6 โครงการศูนยดิจิทัลชุมชน   -    -    -    1,000,000  

รวม 644,000               -                -      1,000,000  

รวมงบประมาณ 5,408,000     197,000     210,000    1,159,000  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 6,974,000 
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สวนท่ี 5 

ระบบการติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสนิธุ  

  การติดตาม ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธุ มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

  1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  

    สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป (Action plan) เชน 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ           

แตละงบประมาณไดกำหนดแบบฟอรมไว 2 แบบ คือ แบบ กศน.-กผ-01 และ แบบ กศน.-กผ-02 ตาม

ตัวอยางในภาคผนวก ซ่ึงในแบบฟอรม กศน.-กผ-01 ไดกำหนดใหมีชื่อโครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กลุมเปาหมาย และงบประมาณ สวนแบบฟอรม กศน.-กผ-02 ประกอบดวยชื่อ

โครงการ วัตถุประสงค กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย กลุมเปาหมาย และงบประมาณ สถานท่ี

ดำเนินการและผูรับผิดชอบ 

  2. การถายทอดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจำป  

    สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ไดมีการถายทอดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ

ประจำปแกบุคลากรของ กศน.จังหวัด อำเภอ และตำบล ในลักษณะดังนี้ 

    2.1 จัดทำเปนเอกสาร แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบั ติการประจำปงบประมาณ             

ใหหนวยงานและสถานศึกษาแตละแหง 

    2.2 จัดใหมีการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจำปใหแกบุคลากร     

ท้ังระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลไดทราบ 

    2.3 จัดใหมีการเผยแพรในสื่อตาง ๆ ของหนวยงาน เชน เอกสาร เว็บไซต ซีดี เฟสบุค 

และไลน เปนตน 

    2.4 จัดทำเปนแผนปายหรือขอความตามอาคารสถานท่ีของหนวยงานและสถานศึกษา  

    2.5 ประชุมชี้แจงใหกับสถานศึกษา หนวยงาน ภาคีเครือขาย ใหไดรับทราบเพ่ือเปน

แนวทางในการสรางความรวมมือ และประสานแผนการทำงานรวมกันตอไป 

  3. การทบทวนแผนยุทธศาสตร 

    หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล นโยบาย ยุทธศาสตรระดับตาง ๆ แมแตการเปลี่ยนแปลง

ผูบริหารก็จะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร เพ่ือใหมีความสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และจุดเนน        

ในแตละยุคสมัยและสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยจัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน          

แผนยุทธศาสตร 
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  4. การกำกับ ติดตามและประเมินผล 

   เปนการติดตามและรายงานผลความกาวหนาของแผน/งาน/โครงการ โดยพิจารณาจาก   

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกำหนดในแผน/งาน/โครงการของสถานศึกษา ดังนี้ 

    1) กำกับดูแลการดำเนินงานใหเปนไปตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติ

การประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน.  

 2) นิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 3) สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเปนรายเดือน/ไตรมาส/ปงบประมาณ 

 4) กลุมงานจัดทำรายงานผลการดำเนนิโครงการ/กิจกรรม เม่ือสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม 

 5) สำนักงาน กศน.จังหวัด รวบรวมขอมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานของ    

กลุมงาน/สถานศึกษา แลวจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ       

พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ รายงานให สำนักงาน กศน. ทราบตอไป 

 6) หนวยงานและสถานศึกษา นำผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุง         

การปฏิบัติงานสำหรับปงบประมาณตอไป ใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 5. การจัดการความรู  

  ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ จะมีท้ังแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ปญหาอุปสรรคตาง ๆ      

เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดี และหาแนวทางแกไขปญหา จึงจะจัดใหมีการถอดบทเรียนโดยการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในกิจกรรมการดำเนินงานตาง ๆ 

 6. การรายงานและเผยแพร 

   จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานท้ังในท่ีประชุม และจัดทำเปนเอกสารรายงานผล       

การดำเนินงาน และเผยแพรทางออนไลนไปยังหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขาย 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
การขับเคลื่อนนโยบาย : การบริหารจัดการคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งทุกระดับ) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

       

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

1. โครงการประชุมติดตาม
ผลการดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
ประชุมประจำเดือน 
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  

1. เพ่ือติดตามผลการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษาและประชุม
ประจำเดือน 

2. เพ่ือชี้แจงนโยบาย
การดำเนินงานของ
สำนักงาน กศน. 
 

1. ติดตามผล
การดำเนินงาน
ประจำเดือน 
2. ประชุม
ประจำเดือน  
3. ชี้แจงนโยบาย 
 
 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินงาน และปฏิบัติตาม
นโยบายได้อย่างถูกต้อง 
 

1. ผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และ
พนักงานราชการที่
ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

78 คน - 150,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
การขับเคลื่อนนโยบาย : การบริหารจัดการคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งทุกระดับ) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น 
การขับเคลื่อนนโยบาย : การบริหารจัดการคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งทุกระดับ)   
 

 
3. ชื่องาน/โครงการ     โครงการประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจำเดือน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาและประชุม
ประจำเดือน 

2. เพ่ือชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการ
ดำเนินงาน และปฏิบัติตามนโยบายได้อย่างถูกต้อง 

5.กิจกรรมหลัก 

1. ติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน 
2. ประชุมประจำเดือน  
3. ชี้แจงนโยบาย 
 

7. เป้าหมาย   
1. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ จำนวน 78 คน 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

ห้องประชุมบูรพา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
   สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    โทร. 043-812982   

 

8. งบประมาณ จำนวน  150,000  บาท 

    งบดำเนินงาน        งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 
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 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
การขับเคลื่อนนโยบาย : การบริหารจัดการคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งทุกระดับ) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

     

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

2. โครงการประชุม
คณะกรรมการ 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
(ครั้งที่ 1,2) 

1. เพ่ือรายงานผลการ
ดำเนินงานจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้คณะกรรมการฯ 
ทราบ 
2. เพ่ือปรึกษาหารือแนวทาง
และทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกับภาคี
เครือข่าย ที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และ
ตรงกับความต้องการของ
ท้องถิ่น/ชุมชน ในอนาคต 
 

1.แจ้งคณะกรรมการ
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการ กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. ชี้แจงนโยบาย
และจุดเน้นการ
ดำเนินงาน 
สำนักงาน กศน. 
ปีงบประมาณ 2565 
4. รายงานการ
ดำเนินโครงการ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุม 
2. ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดและ
สถานศึกษาในสังกัด 
 

1.คณะกรรมการ 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ (ตาม
คำสั่ง) 
2. ผู้บริหาร
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้อง 

18 
 
 
 

20 
 
 

12 
 

รวม 50 
คน 

- 64,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
การขับเคลื่อนนโยบาย : การบริหารจัดการคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งทุกระดับ) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร))   
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น 
การขับเคลื่อนนโยบาย : การบริหารจัดการคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งทุกระดับ)   
 

 
3. ชื่องาน/โครงการ     โครงการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ครั้งที่ 1,2) 

 
4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
2. เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางและทิศทางการพัฒนาการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับภาคี
เครือข่าย ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และ
ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน ในอนาคต 
 
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดและสถานศึกษาในสังกัด 
 

5.กิจกรรมหลัก 

1.แจ้งคณะกรรมการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. ชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 
ปีงบประมาณ 2565 
4. รายงานการดำเนินโครงการ 
 
 
7. เป้าหมาย   
1.คณะกรรมการ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ (ตามคำสั่ง) 
2. ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
รวม 50 คน 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จ.กาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
   สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    โทร. 043-812982   

 

8. งบประมาณ จำนวน  64,000  บาท 

    งบดำเนินงาน        งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 
4 

    

 

 

 

กศน-กผ-02 



  

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
การขับเคลื่อนนโยบาย : การบริหารจัดการคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งทุกระดับ) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

ที ่
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ

ดำเนินงาน 
งบอุดหนุน 

3. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

“พัฒนา
บุคลิกภาพครู 
กศน. สู่ กศน.
ก้าวใหม่ : ก้าว
แห่งคุณภาพ” 

1. เพื ่อให้ครู กศน. มีความรู ้ความ
เข้าใจ เห็นถึงความสำคัญของการ
พัฒนาบุคลิกภาพ 
2. เพ่ือให้ครู กศน. นำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้แก่ตนเอง และมีบุคลิกภาพ
ที่ดีข้ึน 
 

1. วางแผนหลักสูตร
การอบรม 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงาน/จัดหา
วิทยากร/จัดเตรียม
สถานที่และวัสดุใน
การอบรม 
3. ดำเนินโครงการ 
4. วัดผลและ
ประเมินผลโครงการ 
และสรุปผลโครงการ 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีขึ้น 
 

1. ผู้บริหาร
การศึกษา   
2. ข้าราชการ  
3. พนักงานราชการ 
4. เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

2 คน 
 

25 คน 
135 คน 

 
23 คน 

 
รวม 185คน 

 90,000 

 
 
 
 
 

กศน-กผ-01 



  

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
การขับเคลื่อนนโยบาย : การบริหารจัดการคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งทุกระดับ) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น การขับเคลื่อนนโยบาย : การบริหารจัดการคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุก
ตำแหน่งทุกระดับ)     
 

 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลิกภาพครู กศน. สู่ กศน.ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจ เห็นถึงความสำคัญ
ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 

2. เพ่ือให้ครู กศน. นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้แก่ตนเอง 
และมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีข้ึน 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1. วางแผนการจัดโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน/จัดหาวิทยากร/จัดเตรียมสถานที่และ
วัสดุในการอบรม 
3. ดำเนินโครงการ 
4. วัดผลและประเมินผลโครงการ และสรุปผลโครงการ 
 

7. เป้าหมาย   
1. ผู้บริหารการศึกษา  จำนวน 2 คน 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25คน 
3. พนักงานราชการ จำนวน 135 คน  
4. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน 23 คน 
 รวม  185 คน 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
   สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    โทร. 043-812982   

 

8. งบประมาณ จำนวน  90,000   บาท 

    งบดำเนินงาน        งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   

   

   

 

 

 

กศน-กผ-02 



  

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
การขับเคลื่อนนโยบาย : การสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัล และทักษะด้านภาษา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ

ดำเนินงาน 
งบอุดหนุน 

4. โครงการ 
พัฒนาบุคลากรด้าน
ทักษะที่จำเป็นในการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
 

1. เพื ่อให้ม ีความรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการจัด
การศ ึ กษาและการ เ ร ี ยนร ู ้ ใ น
ศตวรรษท่ี 21 
2. เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
มีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้ 
สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1. วางแผนหลักสูตร
การอบรม 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงาน/จัดหา
วิทยากร/จัดเตรียม
สถานที่และวัสดุใน
การอบรม 
3. ดำเนินโครงการ 
4. วัดผลและ
ประเมินผลโครงการ 
และสรุปผลโครงการ 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีทักษะที่
จำเป็นในการจัด
การศึกษาและการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 

1. ผู้บริหาร
การศึกษา   
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
3. ข้าราชการ  
4. พนักงานราชการ 
5. เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

2 คน 
 

18 คน 
 

25 คน 
135 คน 

 
20 คน 

 
รวม 200
คน 
 

- 150,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
การขับเคลื่อนนโยบาย : การสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัล และทักษะด้านภาษา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น การขับเคลื่อนนโยบาย : การสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะดิจิทัล และทักษะด้านภาษา) 

 

 

 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะที่จำเป็นในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 
4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการ
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. เพ่ือพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพมีความรู้ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ สามารถถ่ายทอด
ความรู้ สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถถ่ายทอดความรู้ สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถถ่ายทอดความรู้ สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กิจกรรมหลัก 

1. วางแผนการจัดโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน/จัดหาวิทยากร/จัดเตรียมสถานที่และ
วัสดุในการอบรม 
3. ดำเนินโครงการ 
4. วัดผลและประเมินผลโครงการ และสรุปผลโครงการ 
 
 7. เป้าหมาย   
1. ผู้บริหารการศึกษา  จำนวน 2 คน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 18 คน 
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25คน 
4. พนักงานราชการ จำนวน 135 คน  
5. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  จำนวน 20 คน 
 รวม  200 คน 
 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

โรงแรมชาลอง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
   สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    โทร. 043-812982   

 

8. งบประมาณ จำนวน    150,000  บาท 

    งบดำเนินงาน        งบอุดหนุน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
การขับเคลื่อนนโยบาย : การบริหารจัดการคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งทุกระดับ) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ

ดำเนินงาน 
งบรายจ่าย

อ่ืน 
5. โครงการ 

อบรมหลักสูตรจิต
อาสาของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(รุ่นที่ 1-2) 
 

1 .  เพ ื ่ อปกป ้ อ งและ เช ิ ดช ู สถาบัน
พระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของ
ชาติ  
 2. เพื่อให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจ
ร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคเีป็น
อันหนึ ่งอันเดียวกัน และยึดมั ่นในการ
ปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 3. เพื่อให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู ้และทักษะในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและ
บุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึง
โรงพยาบาล  
4. เพื่อให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรมมี
จิตสาธารณะที่พร้อมอาสาสมัครในการ
บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 

1. วางแผนหลักสูตร
การอบรม 
2. แต่งตั้ง
คณะทำงาน/จัดหา
วิทยากร/จัดเตรียม
สถานที่และวัสดุใน
การอบรม 
3. ดำเนินโครงการ 
4. วัดผลและ
ประเมินผลโครงการ 
และสรุปผลโครงการ 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
อบรมสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการดำรงชีวิตและ
สามารถถ่ายทอด
ความรู้เรื่อง
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
และมีจิตอาสาและ
พร้อมที่จะบำเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน ด้วยความ
เต็มใจ 
 
 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงาน
ราชการ และ 
เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

130 คน 
 

- 39,000 

กศน-กผ-01 



  

 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
การขับเคลื่อนนโยบาย : : การบริหารจัดการคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่งทุกระดับ) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น การขับเคลื่อนนโยบาย : : การบริหารจัดการคุณภาพ (ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุก
ตำแหน่งทุกระดับ) 

 

 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ (รุ่นที่ 1-2) 

 

อบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ  
 2. เพื่อให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรมมีความปรองดองสมานฉันท์ มีความ
เข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึด
มั ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็น
ประมุข  
 3. เพื ่อให้บุคลากร ผู ้เข้ารับการอบรมมีความรู ้และทักษะในการปฐม
พยาบาลเบื ้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย ่าง
ปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล  
4. เพื่อให้บุคลากร ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสาธารณะท่ีพร้อมอาสาสมัครใน
การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การดำรงชีวิตและสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยและมจีิตอาสาและพร้อมทีจ่ะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ่
สาธารณชน ดว้ยความเต็มใจ 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1. วางแผนการจัดโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะทำงาน/จัดหาวิทยากร/จัดเตรียมสถานที่และ   
วัสดุในการอบรม 
3. ดำเนินโครงการ 
4. วัดผลและประเมินผลโครงการ และสรุปผลโครงการ 
 
 7. เป้าหมาย   
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

 รวม  130 คน 
 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

ห้องประชุมบูรพา  
สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ ์

10. ผู้รับผิดชอบ 

  กลุ่มอำนวยการ (งานบุคลากร) 
   สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    โทร. 043-812982   

 

8. งบประมาณ จำนวน    39,000  บาท 

    งบดำเนินงาน        งบรายจ่ายอื่น 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาต่อเนื่อง)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรม “ศ.ค.ส. 
ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปี
ที่ 3” สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 
2565 

เพ่ือส่งต่อความรัก
ความสุขจากพ่ีน้อง
ทั่วประเทศ ในห้วง
วันเด็กแห่งชาติปี 
2565 สู่เด็กและ
เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนที่ที่
ห่างไกล ทุรกันดาร 
และชายแดน 
 
 

ดำเนินการขอรับ
บริจาคสิ่งของ อาทิ 
ของเล่น อุปกรณ์การ
เรียน อุปกรณ์กีฬา 
เครื่องนุ่งห่ม ชุดกีฬา 
ขนม/อาหารแห้ง 
เพ่ือนำความสุขไปส่ง
ต่อให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 
ในพ้ืนที่ที่ห่างไกล 
ทุรกันดาร และ 
ชายแดน ส่งมอบใน
วันที่ 31 มกราคม 
2565 ณ โรงเรียน
บ้านท่างาม สาขา
ดานเม็ก  ตำบล
สำราญ  
อำเภอสามชัย  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1.ร้อยละ ของ
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนที่
ห่างไกลและ
ชายแดน ได้รับ
สิ่งของบริจาค 
2.ระดับความพึง
พอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

1. ผู้บริหาร 2 
คน  
2.ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
16 คน 
3.เจ้าหน้าที่ 
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ 12 
คน  
 

30 คน  ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาต่อเนื่อง)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ข้อ 4.10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความพร้อมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 

 3. ชื่องาน/โครงการ    โครงการกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 4. วัตถุประสงค์   เพ่ือส่งต่อความรักความสุขจากพ่ีน้องทั่ว
ประเทศ ในห้วงวันเด็กแห่งชาติปี 2565 สู่เด็กและเยาวชน 
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ที่ห่างไกล ทุรกันดาร และชายแดน 
 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  1.ร้อยละ ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ห่างไกลและชายแดน ได้รับสิ่งของ
บริจาค 

2.ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

 

5.กิจกรรมหลัก   ดำเนินการขอรับบริจาคสิ่งของ อาทิ ของ
เล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ชุดกีฬา 
ขนม/อาหารแห้ง เพื่อนำความสุขไปส่งต่อให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่ที่ห่างไกล ทุรกันดาร และ 
ชายแดน ส่งมอบในวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ โรงเรียน
บ้านท่างาม สาขาดานเม็ก  ต.สำราญ  อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 

 7. เป้าหมาย     

1. ผู้บริหาร 2 คน  
2.ผู้บริหารสถานศึกษา 16 คน 
3.เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 12 คน  
  จำนวน   30  คน 

9. พื้นที่ดำเนินการ   โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาดานเม็ก  
ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

10. ผู้รับผิดชอบ  

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
 (งานการศึกษาต่อเนื่อง) 
 นางสาวธัญวรัตน์  กัลยาณมิตร 
 

 

 

กศน-กผ-02 

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

       งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/    

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาต่อเนื่อง)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
  

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมส่งเสริมการจัด
การศึกษาของผู้สูงอายุ Active 
Ageing for life skill (4 มิติ ) 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

1.ผู้อบรมของ
ผู้สูงอายุสามารถ
เรียนรู้พัฒนาและทำ
ประโยชน์กับตนเอง
และคนรอบข้าง
เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับ 
2.การสร้างพ้ืนที่ทาง
สังคมเพ่ือเปิดโอกาส
ให้ผู้สูงอายุได้แสดง
ความสามารถ 
3.ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 
4.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
คุณค่า 
 

1.จัดอบรมครู กศน.
ตำบล ทุกตำบล 
จำนวน 135 คน  
2.ผู้เข้าอบรมสามารถ
ขยายผลลงสู่ตำบลใน
เขตพ้ืนที่ให้บริการ
อย่างทั่วถึงให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ มีการ
รายงานและสรุปผล
การดำเนินงานในการ
จัดกิจกรรมในพ้ืนที่
ตำบล  
3. จัดอบรมในวันที่ 
17-18 มกราคม 
2565 สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ สามารถ
จัดกิจกรรมและ
จัดการศึกษา
ต่อเนื่องได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
ของหลักการใน
การจัดกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ 
  

1.ผู้บริหาร 2 
คน 
2.ข้าราชการ 3 
คน 
3.ครู กศน.
ตำบล ตำบลละ 
1 คน จำนวน 
135 ตำบล 
4.เจ้าหน้า 
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด 
10  คน 

 150 คน  50,000  

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาต่อเนื่อง)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ข้อ 2.5  ส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุ เพ่ือให้เป็น Active Ageing Workforce  และมี 
Life skill ในการดำรงชีวิตที่เหมาะสม 

 3. ชื่องาน/โครงการ   โครงการอบรมส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุ Active Ageing for life skill (4 มิติ ) สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

4. วัตถุประสงค์   1.ผู้อบรมของผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้
พัฒนาและทำประโยชน์กับตนเองและคนรอบข้างเพ่ือให้เกิด
การยอมรับ  2.การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมเพ่ือเปิดโอกาสให้
ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถ  3.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ  4.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่า 
 
 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ  ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมและจัด
การศึกษาต่อเนื่องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพของ
หลักการในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ 

 

5.กิจกรรมหลัก    1.จัดอบรมครู กศน.ตำบล ทุกตำบล 
จำนวน 135 คน   2.ผู้เข้าอบรมสามารถขยายผลลงสู่ตำบล
ในเขตพ้ืนที่ให้บริการอย่างทั่วถึงให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ มีการ
รายงานและสรุปผลการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมในพ้ืนที่
ตำบล 3. จัดอบรมในวันที่ 17-18 มกราคม 2565 สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
7. เป้าหมาย   

1.ครู กศน.ตำบล 135 คน 

2.เจ้าหน้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  1 คน 

รวม  136 คน 

9. พื้นที่ดำเนินการ   ห้องประชุมบูรพา  สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 (งานการศึกษาต่อเนื่อง)  
 นางสาวธัญวรัตน์  กัลยาณมิตร 
 

 

 

กศน-กผ-02 

8. งบประมาณ จำนวน...........50,000............. บาท 

       งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/    

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาต่อเนื่อง)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 

     เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ประเภท จำนวน งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย   
3 โครงการพัฒนา-

คุณภาพชีวิต  
 “ออกกำลังกาย  
60 นาทีเพ่ือสุขภาพดี
ในอนาคต”สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมการออก
กำลังกายให้กับบุคลากร 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุก
กลุ่มวัยมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพด้านกิจกรรมทาง
กาย 
3.เพื่อเป็นแบบอย่างการ
ส่งเสริมสุขภาพให้กับ
สถานศึกษาในสังกัดต่อไป  
 

  1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
และการเผยแพร่กิจกรรม 
“ออกกำลังกาย 60 นาทีเพ่ือ
สุขภาพดีในอนาคต 
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์”  
2. กิจกรรมตรวจสุขภาพเพ่ือ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของผู้เข้าร่วมอบรมฯของ
บุคลากรสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์/จัดอบรมให้
ความรู้บรรยายหัวข้อ
เกี่ยวกับการออกกำลังกาย 
ผ่านระบบออนไลน์  
3.  กิจกรรมออกกำลังกาย 60 
นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต “ 
ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ ตั้งแต่ 
เดอืน พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
 

1. ร้อยละของ
บุคลากร ของ
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์  
มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพกิจกรรม
ทางการออก 
กำลังกายดียิ่งขึ้น  
2.ร้อยละของ
สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์มี
การจัดกิจกรรมออก
กำลังกายเพ่ือ
สุขภาพใน
ปีงบประมาณ 2565   
 
 
 

 1.บุคลากรใน
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.บุคลากรของ 
กศน.อำเภอเมือง
กาฬสินธุ์  

35 คน 
 
 

30 คน 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษาต่อเนื่อง) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ประเด็น :   การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
   นโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.  :  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กศน. ข้อ 5.2 จัด
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร กศน.และกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันในรูปแบบการออกกำลัง
กายเพ่ือสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน  
 
 
3.ชื่องาน/ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ออกกำลังกาย 60 นาทีเพ่ือสุขภาพดีในอนาคต”สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 
4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับบุคลากร กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์  
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกกลุ่มวัยมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านกิจกรรมทางกาย 
3.เพื่อเป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพให้กับสถานศึกษาใน
สังกัดต่อไป  
 
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละของบุคลากร ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพกิจกรรมทางการออกกำลังกายดี
ยิ่งขึ้น  
2.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพใน
ปีงบประมาณ 2565   
 
 

5.กิจกรรมหลัก 
1.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรม “ออก
กำลังกาย 60 นาทีเพื่อสุขภาพดีในอนาคต สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์”  
2. กิจกรรมตรวจสุขภาพเพ่ือทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของผู้เข้าร่วมอบรมฯของบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์/จัดอบรมให้ความรู้บรรยายหัวข้อเกี่ยวกับการ
ออกกำลังกาย ผ่านระบบออนไลน์  
3.  กิจกรรมออกกำลังกาย 60 นาที เพื่อสุขภาพดีในอนาคต 
“ ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ ตั้งแต่ เดือน พ.ย. 64 - ก.ย. 65 
 
7. เป้าหมาย 
1.บุคลากรในสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.บุคลากรของ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
 - ห้องประชุมบูรพา  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  

10. ผู้รับผิดชอบ 
- กลุม่สง่เสรมิการศกึษานอกระบบ   
(งานการศกึษาต่อเนื่อง)            
1.นางอรุณ  พลทองเติม     
2. นางสาวธัญวรตัน ์ กลัยาณมิตร 

8. งบประมาณ จำนวน  -  บาท  

(ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ) 

 งบดำเนินงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   พ.ย - ธ.ค
64 

ม.ค.-มี.ค 
65 

เม.ย.-มิ.ย. 
65 

ก.ค. 65 

 

 

 

1.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

กศน-กผ-02 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาต่อเนื่อง)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 

     เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ประเภท จำนวน งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย   
4 โครงการยกระดับ

ผลิตภัณฑ์/สินค้าบริการ
ภายใต้โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน สู่ Brand 
ผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. 
พรีเมี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์/
สินค้า กศน.มีคุณภาพที่ดี มี
มาตรฐาน สามารถขายได้ 
2. เพ่ือต่อยอดกลุ่มอาชีพ 
กศน. สร้างมูลค่าเพ่ิมพัฒนาสู่
วิสาหกิจชุมชน  
3. เพ่ือเพ่ิมช่องทาง
ประชาสัมพันธ์และช่องทาง
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์/สินค้า 
Brand กศน.พรีเมี่ยม  
 

1.สำรวจหลักสูตรการ
พัฒนาอาชีพ ตาม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ของ กศน.อำเภอ
ทุกแห่ง  
2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ดำเนินการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/
บริการ กศน.ดีเด่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
3.ดำเนินการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ 
กศน.ดีเด่น และ กศน.พรี
เมี่ยม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์   

1. ร้อยละของ กศน.
อำเภอสามารถจัด
กิจกรรมหลักสูตร
อาชีพให้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย  
2. กศน.อำเภอทุกแห่ง
มีผลิตภัณฑ์สินค้า/
บริการ กศน.ดีเด่น ที่
ประสบความสำเร็จที่
ผ่านการฝึกอาชีพจาก
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  

1.กศน.อำเภอ 
2. กศน.ตำบล   

18 แห่ง 
135 แห่ง 

 
 
 
 

27,000 - 

 
 

กศน-กผ-01 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน/กลุ่มงาน  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  (งานการศึกษาต่อเนื่อง) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   ประเด็น :   ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
   นโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. :  ข้อ 2 ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ  (2.2) พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะ
สั้น ที่เน้น New skill และ Re skill ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการและความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ ความต้องกาของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ Disruptive Technology 2.4 ยกระดับผลิตภัณฑ์/
สินค้า บริการภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

3.ชื่องาน/  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้า บริการภายใต้โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ Brand ผลิตภัณฑ์/สินค้า 
กศน.พรีเมี่ยม 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความเข้าใจ และรณรงค์ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน/สถานศึกษา /กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   
2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ / กศน.ตำบล  และแหล่ง
เรียนรู้ทุกแห่ง ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมให้
สะอาด ปลอดภัย พร้อมให้บริการด้วยมิตรไมตรี  
 
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
- กศน.อำเภอ /กศน.ตำบล ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ /มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้า บริการ กศน. 
ดีเด่น   

 

5.กิจกรรมหลัก 
1.สำรวจหลักสูตรการพัฒนาอาชีพ ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ของ กศน.อำเภอทุกแห่ง  
2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
3.ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ 
กศน.พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 
ผลิตภัณฑ์   
 
7. เป้าหมาย 
  -  สถานศึกษาในสังกัด  18  แห่ง 
  -  กศน.ตำบล  135 ตำบล 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
   - สถานศึกษาในสังกัด/กศน.ตำบล /แหล่งเรียนรู้กลุ่ม
อาชีพในชุมชน    

10. ผู้รับผิดชอบ 

- กลุม่สง่เสรมิการศกึษานอกระบบ  (งานการศกึษา
ต่อเนื่อง)            
1.นางอรุณ  พลทองเติม     
2. นางสาวธัญวรตัน ์ กลัยาณมิตร 
 

กศน-กผ-02 

8. งบประมาณ จำนวน   27,000  บาท  

  งบดำเนินงาน     งบอุดหนุน  
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 

(ธันวาคม) 

- 

 

- - 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาต่อเนื่อง)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
     เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ประเภท จำนวน งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย   
5 โครงการ “มหกรรมอาชีพ

เพ่ือการมีงานทำ 1 กศน.
ตำบล 1 หลักสูตรอาชีพ “ 
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีพ
และยกระดับกิจกรรมการ
พัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
“1 กศน.ตำบล 1 หลักสูตร
อาชีพ” ของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ทุกแห่ง 
2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ สร้าง
อาชีพ เพิ่มรายได้ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มอาชีพ 
กศน.  

  
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน 
สถานศึกษาในสังกัด
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 1 
กศน.ตำบล 1 หลักสูตร
อาชีพ 
 2.จัดนิทรรศการอาชีพ
เพ่ือการมีงานทำ 1 กศน.
ตำบล 1 หลักสูตรอาชีพ  
 3. รวบรวมต้นแบบ 1 
กศน.ตำบล  1 หลักสูตร
อาชีพ ที่ประสบผลสำเร็จ 
จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
 4. ติดตาม นิเทศ รายงาน
ผลการดำเนินงาน 
 

- ร้อยละของ
สถานศึกษาในสังกัดมี
ต้นแบบกลุ่มพัฒนา
อาชีพ 1 ตำบล 1 
หลักสูตรอาชีพ   
ที่ประสบผลสำเร็จ 
สามารถสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้   
 

1. กลุ่มพัฒนา
อาชีพ “1 
กศน.ตำบล 1 
หลักสูตร
อาชีพ” 

135 กลุ่ม / 
18 อำเภอ 

108,000 - 

 
 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาต่อเนื่อง)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
   นโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. ข้อที่ 2 ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ ข้อ 2.2  พัฒนาหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้น ที่เน้น New skill และ Re skill ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 2.4 ยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้า บริการจากโครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน 

3.ชื่องาน/โครงการ “มหกรรมอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 1 กศน.ตำบล 1 หลักสูตรอาชีพ “ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์       
             ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 
4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีพและยกระดับกิจกรรมการ
พัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทำ “1 กศน.ตำบล 1 หลักสูตร
อาชีพ” ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ทุกแห่ง 
2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มอาชีพ กศน.  
 
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
- ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีต้นแบบกลุ่มพัฒนาอาชีพ 
1 ตำบล 1 หลักสูตรอาชีพ  ที่ประสบผลสำเร็จ สามารถสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้   
 
 
 

5.กิจกรรมหลัก 
1. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาในสังกัดเก่ียวกับการจัด
กิจกรรม 1 กศน.ตำบล 1 หลักสูตรอาชีพ 
 2.จัดนิทรรศการอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 1 กศน.ตำบล 1 
หลักสูตรอาชีพ  
 3. รวบรวมต้นแบบ 1 กศน.ตำบล  1 หลักสูตรอาชีพ ที่
ประสบผลสำเร็จ จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 4. ติดตาม นิเทศ รายงานผลการดำเนินงาน 
 
7. เป้าหมาย 
  -  1 อำเภอ 1 อาชีพ 1 ต้นแบบ ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 18 อำเภอ 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
  - กศน.อำเภอ 18 แห่ง 
  - กศน.ตำบล  135 ตำบล 

10. ผู้รับผิดชอบ 

  - นางอรุณ  พลทองเติม 

     (งานการศึกษาต่อเนื่อง) 

กศน-กผ-02 

8. งบประมาณ จำนวน  108,000  บาท 

  งบดำเนินงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- ม.ค. 65 - - 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาต่อเนื่อง)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
     เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ประเภท จำนวน งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 
     กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย   
6 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของครู กศน. 
ด้านการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง ประจำปี
งบประมาณ 2565 
 

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรครู 
กศน. ให้มีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
2.เพื่อเสริมสร้างให้
บุคลากรครู กศน.สามารถ
นำความรู้ที่ได้จากการ
อบรมพัฒนาศักยภาพไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของตนเองได้
อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ สร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  
  
 

 1.แต่งตั้งคณะทำงานฯ /
ประชุมปรึกษาหารือหลักสูตร
แนวทางการดำเนินงานตาม
โครงการฯ  
2. ดำเนินงานตามโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของครู กศน.
ด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ประจำปีงบประมาณ 2565 
3.จัดทำคู่มือเอกสารแนว
ทางการดำเนินงานการจัด
การศึกษาต่อเนื่องของ
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 
2565 
 

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
 มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถนำความรู้ที่
ได้รับจากการพัฒนา
ศักยภาพไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   
2. ระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการฯ  
 

1.ผู้บริหาร
สถานศึกษา  
2. เจ้าหน้าที่
งานการศึกษา
ต่อเนื่อง กศน.
อำเภอละ 1 
คน. 
 3.เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน
ตามโครงการฯ  

18  คน 
 

18 คน 
 
 

 
 

14  คน 
 

รวม  50 คน 
 
 

15,000 
 

- 

 

 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาต่อเนื่อง)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
   นโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. : ข้อที่ 2 ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ ข้อ 2.2  พัฒนาหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้น ที่เน้น New skill และ Re skill ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ี 2.4 ยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้า บริการจากโครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน 
 

  

 

3.ชื่องาน/ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู กศน.ตำบลด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี
งบประมาณ 2562 

 
 
4. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรครู กศน.ตำบลให้มีความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2.เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรครู กศน.ตำบลสามารถนำ
ความรู้ที่ได้จากการอบรมพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  
  

 
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถนำไปดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ 
2. ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการฯ  
 

5.กิจกรรมหลัก 
1.แต่งตั้งคณะทำงานฯ   
2. ประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของครู กศน.ตำบลด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
ประจำปีงบประมาณ 2562 
3.จัดทำคู่มือเอกสารแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ 2562 

 7. เป้าหมาย 
  7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  18 คน 
  7.2 เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอละ 1 คน  
        18 คน  
  7.4  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการดำเนินงาน   14  คน  
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
 - ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์    

10. ผู้รับผิดชอบ 

-  นางอรุณ  พลทองเติม 

     (งานการศึกษาต่อเนื่อง) 

 

8. งบประมาณ จำนวน 15,000   บาท  

 งบดำเนินงาน    งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- ม.ค. 65 - - 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

กศน-กผ-02 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ 
ดำเนินงาน 

งบ 
อุดหนุน 

1 โครงการอบรมครู กศน.
ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
(Boot Camp) ประจำปี 
2565 

เพ่ือพัฒนาครู กศน.ให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องในด้านทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
(รูปแบบค่ายภาษาอังกฤษ 3 
วัน 2 คืน)   
- บรรยายให้ความรู้ด้าน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
- แบ่งกลุ่มเข้าฐานการเรียนรู ้
- ฝึกปฏิบัติออกแบบวิธีจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ   
3. สรุปแผนการจัดกิจกรรม
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ของสถานศึกษา 4. 
รายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 
 

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

1. ข้าราชการครู (18) 
2. ครู กศน.(ท่ีไม่เคย
ผ่านการอบรม 
อำเภอละ 3 คน (54) 
3. เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง (18) 
 

รวม 90 คน - 330,000 

 

กศน.-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนนิงาน สำนกังาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   2.6 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะด้านภาษา 

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการอบรมครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) 
ประจำปี 2565 

4. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำ
การวิจัยอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ 
 (รูปแบบ 2 วัน 1 คืน)  
3. สรุปแผนการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร ของสถานศึกษา 
4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

 
 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละของครู กศน. ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัดทำการวิจัยอย่างง่ายเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของครูผู้สอน ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

 

7. เป้าหมาย 
1. ข้าราชการครู  =  18  คน 
2. ครู กศน.ที่ไม่เคยผ่านการอบรม (อำเภอละ 3 คน) 
    = 54  คน 
3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  = 18  คน 

รวมทั้งสิ้น  90 คน 
 

8. งบประมาณ  จำนวน  330,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 
 

 
 

/ - - 

 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
2 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ
แผนการลงทะเบียนเรียน 
หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
แผนการลงทะเบียนเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกับสภาวะการณ์
ปัจจุบัน 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ 
(รูปแบบ 1 วัน)  
 - บรรยายให้ความรู้ด้านการ
จัดทำแผนการลงทะเบียน
เรียน 
 - แบ่งกลุ่มจัดทำแผนการ
ลงทะเบียนเรียน หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
3. สรุปผลการจัดทำแผนการ
ลงทะเบียนพร้อมนำเสนอราย
กลุ่ม 
4. รายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

ร้อยละของแผนการ
ลงทะเบียนเรียน 
หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มี
ความ ถูกต้อง 
ครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตร 
และสามารถนำไป
จัดทำแผนการ
ลงทะเบียนเรียนได้
อย่างร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหาร (18) 
2. ข้าราชการครู (18) 
3. เจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียนและเจ้าหน้าที่
งาน IT อำเภอละ 2 
คน (36) 
4. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
(8) 
 

รวม 80 คน - 53,000 

 

กศน.-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนนิงาน สำนกังาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   1.4 ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทุกประเภท ให้สอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนาประเทศฯ 
 
3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษา 
                          นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

4. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแผนการลงทะเบียนเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับสภาวะการณ์
ปัจจุบัน 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ (รูปแบบ 1 วัน)  
3. สรุปผลการจัดทำแผนการลงทะเบียนพร้อมนำเสนอ
อภิปรายกลุ่ม 
4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

 

 
 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละของแผนการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษา        
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551                 มีความ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
โครงสร้างหลักสูตร และสามารถนำไปจัดทำแผนการ
ลงทะเบียนเรียนได้อย่างร้อยละ 80 

 

7. เป้าหมาย 
1. ผู้บริหาร    =  18  คน 
2. ข้าราชการครู  =  18  คน 
3. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและเจ้าหน้าที่งาน IT  
   อำเภอละ 2 คน =  36  คน 
4. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  = 8  คน 

รวมทั้งสิ้น  80  คน 
 

8. งบประมาณ  จำนวน  53,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 
 
 

 
 

/ - - 

 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
          ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
3 โครงการอบรมครู กศน.ด้าน

การจัดทำโครงงานเพื่อ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ของครูผู้สอน  

เพ่ือให้ครู กศน. มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
จัดทำโครงงานเพ่ือส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมของ
ครูผู้สอนได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรมตาม
โครงการ (รูปแบบ 2 วัน 1 
คืน) รายละเอียดดังนี้ 
- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทำโครงงานเพื่อ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
ของครูผู้สอน 
- แบ่งกลุ่มออกแบบวิธีจัดทำ
โครงงานในรูปแบบต่างๆ  
3. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผล
การจัดทำโครงงาน 
4. รายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ 

ร้อยละของครู กศน. 
ที่ผ่านการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถจัดทำ
โครงงานเพ่ือส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรม
ของครูผู้สอนได้อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้าราชการครู (18) 
2. ครู กศน.(อำเภอละ 
3 คน (54) 
3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
(8) 
 

รวม 80 คน - 122,000 

 
 
 

กศน.-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนนิงาน สำนกังาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   2.9 ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร กศน. 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมครู กศน.ด้านการจัดทำโครงงานเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของครูผู้สอน  

 
 
 
4. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำ
โครงงานเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของครูผู้สอนได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ  
(รูปแบบ 2 วัน 1 คืน)  
3. บรรยายให้ความรู้ / แบ่งกลุ่มออกแบบวิธีจัดทำ
โครงงานในรูปแบบต่างๆ / นำเสนอผลการจัดทำ
โครงงาน             
4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 

 

 
 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละของครู กศน. ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัดทำโครงงานเพ่ือส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมของครูผู้สอนได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

 

 

 

7. เป้าหมาย 
1. ข้าราชการครู  =  18  คน 
3. ครู กศน. (อำเภอละ 3 คน) =  54  คน 
4. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  = 8  คน 

รวมทั้งสิ้น  80 คน 

 

8. งบประมาณ  จำนวน  122,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 
 
 

 
 

- / - 

 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัด 

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ (บาท) 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
4 โครงการอบรมครู กศน.ด้าน

การจัดทำการวิจัยอย่างง่าย
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผู้สอน  

เพ่ือให้ครู กศน. มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถ
จัดทำการวิจัยอย่างง่ายได้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

1. ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงาน/เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ/จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรม
ตามโครงการ (รูปแบบ 2 
วัน 1 คืน) รายละเอียดดังนี้ 
- บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดทำการวิจัยอย่างง่าย
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผู้สอน 
- แบ่งกลุ่มออกแบบวิธีจัดทำ
การวิจัยอย่างง่ายในรูปแบบ
ต่างๆ  
3. ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผล
การจัดทำโครงงาน 
4. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

ร้อยละของครู กศน. ที่
ผ่านการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถจัดทำการวิจัย
อย่างง่ายเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของครูผู้สอน 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้าราชการครู (18) 
2. ครู กศน.(อำเภอละ 
3 คน (54) 
3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
(8) 
 

รวม 80 คน - 130,000 

 
 

กศน.-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ-02 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนนิงาน สำนกังาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   1.9 พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมครู กศน.ด้านการจัดทำการวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอน 

 
                        “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0” 
 
4. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำ
การวิจัยอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ  
(รูปแบบ 2 วัน 1 คืน)  
3. บรรยายให้ความรู้ / แบ่งกลุ่มออกแบบวิธีจัดทำการ
วิจัย 
อย่างง่ายรูปแบบต่างๆ / นำเสนอและอภิปรายสรุปผล
รายกลุ่ม 
4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

 
4. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ร้อยละของครู กศน. ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัดทำการวิจัยอย่างง่ายเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของครูผู้สอน ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 

 

 

 

7. เป้าหมาย  (รวมทั้งสิ้น = 2,368 คน) 
1. ข้าราชการครู  =  18  คน 
2. ครู กศน. (อำเภอละ 3 คน) =  54  คน 
3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  = 8  คน 

รวมทั้งสิ้น  80 คน 
 

8. งบประมาณ  จำนวน  130,000  บาท 
 

 งบดำเนินงาน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

- 
 
 

 
 

- / - 

 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
งานการศึกษาพ้ืนฐาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ

ความสำเร็จ และค่า
เป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบ 
อุดหนุน 

1 โครงการรถโมบายห ้องสมุด
เคลื่อนที ่แห่งการเรียนรู ้สู ่ช ุมชน 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

1. เพื่อพัฒนาคนไทยให้มี
นิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน 
ใฝ่รู ้ โดยปลูกฝังและสร้าง
เจตคติให้เห ็นประโยชน์ 
และให้ความสำคัญของการ
อ่าน 
2. เพื ่อส ่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ที่ 
หลากหลาย ออกให้บริการ
ประชาชนในพื ้นที ่ต ่างๆ 
อย่างทั่วถึง 

1. รถโมบาย
ห้องสมุดเคลื่อนที่ 
2. กิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ DIY 
3. กิจกรรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ ตามช่วง
วัย 

1. ร้อยละของนักศึกษา
กล ุ ่ ม เป ้ าหมาย  และ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80  
2. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา นักเรียน 
และประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม อยู่ในระดับมาก  

-นักศึกษา กศน.  
นักเรียนในระบบ 
และประชาชน
ทั่วไป 
-บ้านหนังสือ
ชุมชน อำเภอละ 
2 แห่ง  
รวม 36 แห่ง 

แห่งละ 
20 คน 
รวม 

720 คน 

45,000  

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-01 



 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 3. ชื่องาน/โครงการ รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่แห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565  
 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ โดย
ปลูกฝังและสร้างเจตคติให้เห็นประโยชน์ และให้ความสำคัญ
ของการอ่าน 
2. เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออก
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. ร ้อยละของนักศึกษากลุ ่มเป้าหมาย และประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา นักเรียน และ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมาก  

5.กิจกรรมหลัก 
1. รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ 
2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ DIY 
3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามช่วงวัย 
 

7. เป้าหมาย   
นักศึกษา กศน.  
นักเรียนในระบบ 
และประชาชนทั่วไป 
จำนวน 720 คน 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
- บ้านหนังสือชุมชน อำเภอละ 2 แห่ง รวม 36 แห่ง 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 

ว่าที่ ร้อยตรี จักรพงษ์ ภูโปร่ง 
 

กศน-กผ-02 

8. งบประมาณ จำนวน 45,000 บาท 

  งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ

ความสำเร็จ และค่า
เป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบ 
อุดหนุน 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การดำเนินงานอาสาสมัคร กศน.  

1. เพื่อให้อาสาสมัคร กศน. 
ม ีความร ู ้  ความเข ้ า ใจ 
บทบาทหน้าที ่
องค ์ประกอบ หล ักการ
แนวทางการดำเน ินงาน 
กศน.  
2. เพื่อให้อาสาสมัคร กศน. 
ส า ม า ร ถ ช ่ ว ย ส ่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการดำเนินงาน 
กศน. ได้  
 

1. ประชุมชี ้แจง 
คว ามร ู ้  ค ว าม
เข ้ า ใ จบทบาท
หน้าที่ 
อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ 
หลักการแนวทาง
การดำเน ินงาน 
กศน. 
2. แบ่งกลุ่มระดม
ค ว า ม ค ิ ด เ ห็ น 
และแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ 
  

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ:  
- กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90  
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ:  
-กลุ ่มเป้าหมาย เข้าใจ
บทบาทหน้าที ่
องค์ประกอบ หลักการ
แนวทางการดำเนินงาน 
กศน. ได ้ท ั ้ ง  18 แห่ง 
สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ  
 

1. ผู้บริหาร
การศึกษาและ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2. อาสาสมัคร 
กศน. 
 
 
 
3. เจ้าหน้าที่ 
สำนักงาน กศน. 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
  

18 คน 
 
 
 

ตำบลละ 
3 คน 

รวม 405 
คน 
 

27 คน 
 
 
 
 

รวม 
450 คน 

 
 

100,000 
 

 

 

กศน-กผ-01 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ารพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 
3. ชื่องาน/โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้อาสาสมัคร กศน. มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาท
หน้าที่องค์ประกอบ หลักการแนวทางการดำเนินงาน กศน.  
2. เพื่อให้อาสาสมัคร กศน. สามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงาน กศน. ได้  

 6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ:  
- กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ:  
-กลุ่มเป้าหมาย เข้าใจบทบาทหน้าที่องค์ประกอบ หลักการ
แนวทางการดำเนินงาน กศน. ได้ทั ้ง 18 แห่ง สามารถ
นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  
 

5.กิจกรรมหลัก 
1. ประช ุมช ี ้แจง ความร ู ้  ความเข ้าใจบทบาทหน้าที่
องค์ประกอบ หลักการแนวทางการดำเนินงาน กศน. 
2. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

7. เป้าหมาย   
1. ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 18 คน 
2. อาสาสมัคร กศน.ตำบลละ 3 คน รวม 405 คน 
3. เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ 27 คน 

(รวมทั้งสิ้น 450 คน) 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ว่าที่ ร้อยตรี จักรพงษ์ ภูโปร่ง 
 

กศน-กผ-02 

8. งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท  

   งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 /   

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความความสำเร็จ 
และค่าเป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ

ดำเนินงาน 
งบ 

อุดหนุน 
3 โครงการประเมินคัดเลือก  

กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 
ประจำปี 2565 

1. เพ ื ่อพ ัฒนาและขยาย
บทบาทการดำเนินงานของ 
กศน.ตำบล ให้สามารถทำ
หน ้ าท ี ่ เ ป ็ นกล ไกในการ
พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถของ 
กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่
ได้อย่างทั่วถึง และมี 
ประสิทธิภาพ 
2. เพ ื ่อเป ็นการประกาศ
เก ียรต ิค ุณยกย ่องชมเชย 
กศน .ตำบล  ท ี ่ ม ี ผลการ
ดำเนินงานยอดเยี่ยมเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม  
3. เพ ื ่อคัดเลือก กศน.ตำบล
ต ้นแบบ 5 ด ี  พร ี เม ี ่ยม เป็น
ต ัวแทนของ สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเข้าร่วม
คัดเลือกในระดับที่สูงขึ้น ต่อไป 

ค ัดเล ือก กศน.
ตำบล 5 ด ี  พรี
เมี่ยม สถานศึกษา 
ละ 1 แห่ง (รวม
ทั ้งส ิ ้น 18 แห่ง) 
เพื่อเป็นตัวแทนของ 
สำน ั กงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1. พัฒนาและขยายบทบาท
การดำเน ินงานของ กศน.
ตำบล ให้สามารถทำหน้าที่
เป็นกลไกในการพัฒนา 
ศักยภาพ เพ่ิมขีด 
ความสามารถของ 
กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่
ได้อย่างทั่วถึง และมี 
ประสิทธิภาพ 
2. ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ชมเชย กศน.ตำบล ที ่มีผล
การดำเนินงานยอดเยี่ยมเห็น
ผลอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ได้ กศน.ตำบล 5 ดี พรี
เม ี ่ยม เพ ื ่อ เป็นตัวแทนของ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
ในการเข้าร่วมคัดเลือกในระดับที่
สูงขึ้น ต่อไป 

สถานศึกษา 
ละ 1 แห่ง 

รวม
ทั้งสิ้น  

18 แห่ง 

 15,000 

 

กศน-กผ-01 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 3. ชื่องาน/โครงการ ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อพัฒนาและขยายบทบาทการดำเนินงานของ กศน.
ตำบล ให้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้
อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย กศน.ตำบล 
ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  
3. เพื่อคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม เป็นตัวแทนของ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเข้าร่วมคัดเลือกในระดับที่
สูงขึ้น ต่อไป 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. พัฒนาและขยายบทบาทการดำเนินงานของ กศน.ตำบล ให้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีด
ความสามารถของกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
2. ประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย กศน.ตำบล ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ได้ กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม เพื่อเป็นตัวแทนของ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเข้ารว่มคัดเลือกในระดับที่สูงขึ้น ต่อไป 

5.กิจกรรมหลัก 
คัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม สถานศึกษา ละ 1 แห่ง 
(รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง) เพ่ือเป็นตัวแทนของ สำนักงาน กศน.จังหวดั
กาฬสินธุ ์

7. เป้าหมาย   
สถานศึกษา ละ 1 แห่ง (รวมทั้งสิ้น 18 แห่ง) 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ว่าที่ ร้อยตรี จักรพงษ์ ภูโปร่ง 
 

กศน-กผ-02 

8. งบประมาณ จำนวน 15,000 บาท 
   งบดำเนินงาน                  งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  /  

 

 

 



 
 

      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย)   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

   
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ

ความสำเร็จ และค่า
เป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน
เป้าหมาย 

งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงาน
ผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน  
 

1. เพื่อรายงานผลการ
ดำเน ินงานห ้องสมุด
ประชาชน 
2. เพ่ือให้ได้แนว 
ทางการพัฒนา 
ศักยภาพการ 
ดำเน ินงานห ้องสมุด
ประชาชน  

1. นำเสนอผลการ
ดำเนินงาน
ห้องสมุด
ประชาชน ของ
สถานศึกษาใน
สังกัด 
2. วิเคราะห์ และ  
สรุป ผลการ  
ดำเนินงาน
ห้องสมุด
ประชาชน
สำนักงาน กศน.   
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1. บรรณารักษ์เจ้าหน้าที่ 
ห้องสมุด และบุคลากร 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  
2. ร้อยละของข้อมูลแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพ 
การดำเนินงานห้องสมุด
ประชาชน เพ่ือใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรม อย่างมี   
ประสิทธิภาพ 

1. ผู้บริหาร  
สถานศึกษา 
2. บรรณารักษ์  
ข้าราชการ 
3. เจ้าหน้าที่   
ห้องสมุด 
4. บรรณารักษ์จ้าง
เหมา 
5. บุคลากร 
สำนักงาน กศน. 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

50 คน 20,000 - 

 
 
 
 
 

กศน-กผ-01 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

 3. ชื่องาน/โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน  

 

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์
4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน 
2. เพ่ือให้ได้แนวทางการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน
ห้องสมุดประชาชน 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1. บรรณารักษ์เจ้าหน้าที่ ห้องสมุด และบุคลากร เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
2. ร้อยละของข้อมูลแนวทางการพัฒนาศักยภาพ การ
ดำเนินงานห้องสมุดประชาชน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.กิจกรรมหลัก 
1. นำเสนอผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
2. วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน  
   สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

7. เป้าหมาย   
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
3. บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

(รวมทั้งสิ้น 50 คน) 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ว่าที่ ร้อยตรี จักรพงษ์ ภูโปร่ง 
 

กศน-กผ-02 

8. งบประมาณ จำนวน 20,000 บาท 
  งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   / 

 

 

 



 
 

    แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วยงาน/สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบรายจ่าย

อ่ืน 
งบอุดหนุน 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำคลังความรู้สู่ดิจิทัล 
สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

1.เพ่ือฝึกทักษะด้าน
การสร้างระบบ
จัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบ ออนไลน์ 
 

2.เพื่อสร้างแหล่ง
สืบค้นข้อมูลที่เข้าถึง
ง่าย 
 
 
 

- ประชุมวางแผน 
-เสนอโครงการฯ 
- ดำเนินงาน
โครงการฯ 
- ติดตามผล 
- สรุปโครงการ 

- ผู้เข้าอบรม
สามารถสร้าง
ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ 
-ผู้เข้าใช้งาน
ระบบมีความพึง
พอใจมากกว่า
ร้อยละ 90 
 

บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด  

20 คน 
 
 
 
 
 

 

30,000  
 
 

กศน-กผ-01 



 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อ 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

           

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคลังความรู้สู่ดิจิทัล สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                         

 4. วัตถุประสงค์   

1.เพื่อฝึกทักษะด้านการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ 
ออนไลน์ 
2.เพื่อสร้างแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เข้าถึงง่าย 

 

 

 

 

 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ 
2. ผู้เข้าใช้งานระบบมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 

5.กิจกรรมหลัก 
การจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน และระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้ 

7. เป้าหมาย   
1. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 20 คน 
2. บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 10 คน 

รวม 30 คน 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ว่าที่ ร้อยตรี จักรพงษ์ ภูโปร่ง 
 

กศน-กผ-02 

8. งบประมาณ จำนวน....30,000....... บาท 

      งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 /   

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ  

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ

ดำเนินงาน 
งบอุดหนุน 

1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบคลังข้อสอบ เพื่อจัดทำเครื่องมือ
วัดผลประเมินผล รายวิชาบังคับ เลือก
บังคับ เลือกเสรี และแบบทดสอบซ่อม 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กิจกรรม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
เครื่องมือวัดผลประเมินผลกลางภาค
เรียนที่ 2/64 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
เครื่องมือวัดผลประเมินผลกลางภาค
เรียนที่ 1/65 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
เครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาค
และสอบซ่อมภาคเรียนที่2/64 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
เครื่องมือวัดผลประเมินผลปลายภาค
และสอบซ่อมภาคเรียนที่ 1/65 
 

1. เพ่ือดำเนินการ
จัดทำเครื่องมือวัดผล
ประเมินผล สำนัก 
งานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ประจำปี
งบประมาณ 2565 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร่วมกันจัดทำ
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล สำนัก 
งานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ประจำปี
งบประมาณ 
2565 
 

ได้จำนวนต้นฉบับ
เครื่องมือวัดผล สำนัก 
งานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ประจำปี
งบประมาณ 2565 ที่มี
คุณภาพตรงตามตัวชี้วัด 
 
 

1.ผู้บริหาร
หน่วยงาน 
2.ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
3.ข้าราชการครู 
4.ครู กศน.ตำบล 
5.บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 
6.บุคลากร 
สำนักงาน กศน.
จังหวัด 
 
 
 
 
 

2 
 

18 
 

18 
18 
5 
 

19 
 
 

 
รวม 80 คน 

 235,200 

 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

1.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์กะทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 .การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ
วัดประเมินผล จุดเน้นดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ข้อที่ 1.5 

 

 

 

3.ชื่องาน/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ เพื่อจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล  
            รายวิชาบังคับ เลือกบังคับ เลือกเสรี และแบบทดสอบซ่อม สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือดำเนินการจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล  
สำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ 2565 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ได้จำนวนต้นฉบับเครื่องมือวัดผล สำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มีคุณภาพตรงตามตัวช้ีวัด 

 

5.กิจกรรมหลัก 

ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
สำนักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
7. เป้าหมาย 

1.ผู้บริหารหน่วยงาน  จำนวน    2   คน 
2.ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน   18  คน 
3.ข้าราชการครู   จำนวน   18  คน 
4.ครู กศน.ตำบล   จำนวน   18  คน 
5.บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน     5  คน 
6.บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัด จำนวน    19  คน 
  รวม           จำนวน  80  คน 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

กศน-กผ-02 

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

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 / / / 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ

ความสำเร็จ และค่า
เป้าหมาย (KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ 

ดำเนินงาน 
งบอุดหนุน 

2. โครงการจัดพิมพ์เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล สำนักงานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรม 
- จัดพิมพ์เครื่องมือวัดผลประเมินผล
กลางภาคเรียนที่ 2/64 
- จัดพิมพ์เครื่องมือวัดผลประเมินผล
กลางภาคเรียนที่ 1/65 
- จัดพิมพ์เครื่องมือวัดผลประเมินผล
ปลายภาคเรียนที่ 2/64 
- จัดพิมพ์เครื่องมือวัดผลประเมินผล
ปลายภาคเรียนที่ 1/65  
- จัดพิมพ์เครื่องมือวัดผลประเมินผล
ซ่อม ภาคเรียนที่ 2/64 
- จัดพิมพ์เครื่องมือวัดผลประเมินผล
ซ่อม ภาคเรียนที่ 1/65 

 

- เพ่ือดำเนินการ
จัดพิมพ์เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล สำนักงา
นกศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ 
2565 
 

-จัดพิมพ์
เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล สำนัก
งานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ประจำปี
งบประมาณ 
2565 
 

- ไดจ้ัดพิมพ์เครื่องมือ
วัดผลประเมินผล สำนัก
งานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ประจำปี
งบประมาณ 2565 
ครบถ้วนตามจำนวน
นักศึกษาท่ีลงทะเบียน 
 

นักศึกษากศน. 
หลักสูตร
การศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 
2551 
ในสังกัด
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3,080,000
บาท 

 
 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์กะทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 .การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ
วัดประเมินผล จุดเน้นดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ข้อที่ 1.5 

3.ช่ืองาน/ โครงการจัดพมิพ์เคร่ืองมือวัดผลประเมนิผล ส านักงานกศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

4. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือดำเนินการจัดพิมพ์เครื่องมือวัดผลประเมินผล สำนัก
งานกศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
- ได้จัดพิมพ์เครื่องมือวัดผลประเมินผล สำนักงานกศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ 2565 
ครบถ้วนตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 
- จัดพิมพ์เครื่องมือวัดผลประเมินผล สำนักงานกศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

7. เป้าหมาย 

นักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในสังกัดสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

สนามสอบ ของ กศน.อำเภอ ทั้งสิ้น   จำนวน   18  แห่ง 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

งบประมาณ จำนวน........ 3,080,000................ บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 / / / 

 

 

 

กศน-กผ-02 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 (จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ

ความสำเร็จ และค่า
เป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ

ดำเนินงาน 
งบอุดหนุน 

3. โครงการนิเทศติดตามสนามสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 
2565 
กิจกรรม 
-นิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลางภาคเรียนที่ 2/64 
-นิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กลางภาคเรียนที่ 1/65 
-นิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 2/64 
-นิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปลายภาคเรียนที่ 1/65 
-นิเทศติดตามการดำเนินการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) 2/64 
-นิเทศติดตามการดำเนินการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) 1/65 

-เพ่ือนิเทศติดตาม
สนามสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ 2565 
ในลักษณะของการ
ช่วยเหลือสถานศึกษา
ในสังกัดแก้ปัญหา 
พัฒนาคน พัฒนางาน 
ประสานสัมพันธ์ สร้าง
ขวัญกำลังใจ 

-บุคลากร ที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติ
หน้าที่นิเทศ 
ติดตามผลการ
ดำเนินงานการ
วัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปี
งบประมาณ 
2565          
 
 
 
 

กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง 
ได้รับข้อมูลเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ดำเนินงานการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน         
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ 2565 เพ่ือ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

 
สนามสอบ 
กศน.อำเภอ 

 
 
 

 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  
18 
แห่ง 

 
 

 
 223,740  

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกกตามงาน/โครงการ) 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   
           

 

1.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์กะทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 .การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ
วัดประเมินผล    จุดเน้นดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ข้อที่ 1.9 
 

 

 

3.ชื่องาน/โครงการนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
            ประจำปีงบประมาณ 2565 

4. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือนิเทศติดตามสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 
2565 ในลักษณะของการช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด
แก้ปัญหา พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญ
กำลังใจ 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง ได้รับข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ 2565 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.กิจกรรมหลัก 

บุคลากร ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามผล
การดำเนินงานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2565          

7. เป้าหมาย 

สนามสอบกศน.อำเภอรวม 18 แห่ง 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

สนามสอบ ของกศน.อำเภอทั้งสิ้นจำนวน   18  แห่ง 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

กศน-กผ-02 

8. งบประมาณ จำนวน........ 223,740 .............. บาท 

งบดำเนินงาน งบอุดหนุน  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 / / / 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

   
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ

ความสำเร็จ และค่า
เป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ
ดำเนินงาน 

งบอุดหนุน 

4. โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน  
จากการเทียบระดับการศึกษา ประจำปี 
2565 

 
 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มี
ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และ
คุณธรรม จริยธรรม
ได้รับการรับรองคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
  

ผู้เข้าเทียบระดับ
ประเมินแบบองค์
รวมตามกรอบ
มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวบ่งชี้
ในแต่ละระดับ
การศึกษา 
ประกอบด้วย มิติ
ประสบการณ์ มิติ
ความรู้ความคิด 
และสัมนา
วิชาการ 
 
 
 
  

  ผู้เข้ารับการประเมิน
เทียบระดับ สามารถ
ประเมินแบบองค์รวม
ตามกรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวบ่งชี้ในแต่
ละระดับการศึกษาจนจบ
หลักสูตรการรเทียบ
ระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สถานศึกษาท่ี
ทำหน้าที่เทียบ
ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

 
15 

 
 
 
 
 

รวม  
15 
แห่ง 

 
 

 
 

 

 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ)                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์กะทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 .การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผล                 จุดเน้นดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ข้อที่ 1.8 
 
 

 

3. ชื่องาน/โครงการ        โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จากการเทียบระดับการศึกษา ประจำปี 2564 

 
4. วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และคุณธรรม จริยธรรมได้รับการรับรองคุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

    ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับ สามารถประเมินแบบ
องค์รวมตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ในแต่ละ
ระดับการศึกษาจนจบหลักสูตรการรเทียบระดับการศึกษา 

 

 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 

ผู้เข้าเทียบระดับประเมินแบบองค์รวมตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวบ่งชี้ในแต่ละระดับการศึกษา ประกอบด้วย 
มิติประสบการณ์ มิติความรู้ความคิด และสัมนาวิชาการ 

7. เป้าหมาย   

สถานศึกษาท่ีทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จำนวน 15  แห่ง 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
สถานศึกษาท่ีทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จำนวน 15  แห่ง 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

กศน-กผ-02 

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

       งบดำเนินงาน                     งบอุดหนุน 
  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

/ / / / 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ)                     

 
   
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ

ความสำเร็จ และค่า
เป้าหมาย(KPI) 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ

ดำเนินงาน 
งบอุดหนุน 

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู 
กศน. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ สู่ครูมือมืออาชีพ  

 
 

เพ่ือพัฒนาครู ในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ในการใช้
เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ สู่
ครูมือาชีพ  
  

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าร่วมการ
พัฒนาครู ใน
สังกัดสำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ในการ
ใช้เทคโนโลยีใน
การจัด
กระบวนการ
เรียนรู้ สู่ครูมื
อาชีพ 
 
 
 
  

  ครู ในสังกัด สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้รับข้อมูลเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและได้
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ สู่ครูมือมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ผู้บริหาร
หน่วยงาน 
2.ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
3.ข้าราชการครู 
3.บุคลากร 
สำนักงาน กศน.
จังหวัด 

2 
 

18 
 
 

18 
 

10 
 
 
 
รวม จำนวน 

 48 คน 

 10,800 
บาท 

 

 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน/กลุ่มงาน...กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการศึกษา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(จำแนกตามงาน/โครงการ)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์    ยุทธศาสตร์กะทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 .การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และ
การวัดประเมินผล จุดเน้นดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  ข้อที่ 1.6 

 

 

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู กศน. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
                         สู่ครูมือมืออาชีพ เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน. 

 4. วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือพัฒนาครู ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน
การใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สู่ครูมือาชีพ 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

    ไดถ้อดบทเรียนจากสถานศึกษาที่มีผลทดสอบผ่าน
เป้าหมายขั้นสูง ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการทดสอบปลาย
ภาค 

 

5.กิจกรรมหลัก 

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการพัฒนาครู ในสังกัดสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการใช้เทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ สู่ครูมือาชีพ 

7. เป้าหมาย   

1.ผู้บริหารหน่วยงาน  จำนวน    2   คน 
2.ผู้บริหารถานศึกษา  จำนวน   18  คน 
3.ข้าราชการครู   จำนวน   18  คน 
6.บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัด จำนวน    10  คน 
     รวม            จำนวน   48 คน 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

กศน-กผ-02 

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

       งบดำเนินงาน                     งบอุดหนุน 
  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  /  

 

 

 



     แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานการเงินและบัญชี)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
 

  
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ของ สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

1.เพ่ือเป็นเครื่องมือ
สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง ตามระเบียบ
ของทางราชการ 

1.รวบรวมหลักการ
เบิกจ่าย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
2.จัดทำรูปเล่มฉบับ
สมบูรณ์เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการ
ปฏิบัติงานแก่
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้อง 

1.ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเบิก
จ่ายเงินของ
หน่วยงาน/
สถานศึกษามี
ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินได้
อย่างถูกต้องตรง
ตามระเบียบ 

1.สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
2.กศน.อำเภอ 
 

 1.สนง.กศน.
จังหวัด
กาฬสินธุ์
จำนวน 22
เล่ม 
2.กศน.อำเภอ  
18 เล่ม 

12,000 บาท 
 

          - 

กศน-กผ-01 



     แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานการเงินและบัญชี)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 

3. ชื่องาน/โครงการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

4. วัตถุประสงค์      

1.เพ่ือเป็นเครื่องมือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตาม
ระเบียบของทางราชการ                                                              

 

 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1.ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน/
สถานศึกษามีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องตรงตามระเบียบ 

 

 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 

1.รวบรวมแนวทางการเบิกจ่าย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2.จัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ๆ
เกี่ยวข้อง 

 

 
7. เป้าหมาย   

1.คู่มือ  จำนวน 40 เล่ม 

 

 

 

 

 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

1.สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 

2.กศน.อำเภอ 18 แห่ง 

 

 
10. ผู้รับผิดชอบ  

กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงินและบัญชี                                                            

กศน-กผ-02 

8. งบประมาณ จำนวน.........12,000................... บาท 

       งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  

 

ม.ค- มี.ค
2565 

  

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานการเงิน บัญชี และงานตรวจสอบภายใน)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิเทศการดำเนินงาน
ด้านการเงิน บัญชี 
และงานตรวจสอบ
ภายใน  สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ 
2565   
 
 

4.1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารการเบิกจ่ายเงินใน
งบประมาณ  และเงินนอก
งบประมาณ                        
4.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 
4.3 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
จัดทำรายงานเงินรายได้
สถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง และ
นำส่งสำนักงาน กศน.จังหวัด 
นำส่งสำนักงาน กศน.จังหวัด 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
(ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน) 
4.4 เพ่ือกำกับดูแลและลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ 
สามารถตรวจสอบได้ 

5.1 นิเทศสถานศึกษา 
18 อำเภอ                                                          
5.2 ตรวจสอบความถูก
ต้องของเอกสารการ
เบิกจ่ายเงินใน
งบประมาณ  เงินนอก
งบประมาณ  และการ
จัดทำรายงานเงิน
รายได้สถานศึกษา     
5.3 กำกับดูแลการเบิก
จ่ายเงินให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ เพื่อลดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
 

6.1 จำนวน
อำเภอที่ได้รับ
การนิเทศ  18 
แห่ง 
 

7. เป้าหมาย   
7.1 ผู้บริหาร
สถานศึกษา  
18 อำเภอ                                                   
7.2 เจ้าหน้าที่
การเงิน 18 
อำเภอ                                                      
7.3 เจ้าหน้าที่
บัญชี 18  
อำเภอ                                                                             
รวม  54  คน 
 

54 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 37,400 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานการเงิน บัญชี และงานตรวจสอบภายใน) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

 

3. ชื่องาน/โครงการ นิเทศการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และงานตรวจสอบภายใน  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ 2565   

 
4. วัตถุประสงค์                                                                  
4.1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงินใน
งบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ                        
4.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณ 
4.3 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำรายงานเงินรายได้
สถานศึกษา ได้อย่างถูกต้อง และนำส่งสำนักงาน กศน.จังหวัด 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน) 
4.4 เพ่ือกำกับดูแลและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้เกิด
ความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ 
 

 

 

 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 จำนวน กศน.อำเภอ ที่ได้รับการนิเทศ  18 แห่ง 

 

5.กิจกรรมหลัก 

5.1 นิเทศสถานศึกษา 18 อำเภอ                                                          
5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิกจ่ายเงิน        
ในงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และการจัดทำ
รายงานเงินรายได้สถานศึกษา     
5.3 กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ เพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

 7. เป้าหมาย   

7.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  18 อำเภอ                                                   
7.2 เจ้าหน้าที่การเงิน  18 อำเภอ                                                      
7.3 เจ้าหน้าที่บัญชี    18  อำเภอ  

                              

       รวม  54  คน  

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอ  18 แห่ง 

10. ผู้รับผิดชอบ                                                                    

กลุ่มงานอำนวยการ งานการเงิน บัญชี และงาน

ตรวจสอบภายใน    สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กศน-กผ-02 

8. งบประมาณ จำนวน.........37,400................... บาท 

       งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 4 

 มกราคม -
กุมภาพันธ์ 

2565 

  

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงาน…อำนวยการ  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ )  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ด้านพัสดุและ
สินทรัพย์ 

1) เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ด้านการพัสดุและ
สินทรัพย์สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
ถูกต้องตามระเบียบ และ
การปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 
2) เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ทำงานในระบบ e-GP   
ได้อย่างถูกต้อง 

1) บรรยายเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับ
ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
2) บรรยายเนื้อหา
การจัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ e-GP 
 

1) ร้อยละ 80 บุคลากร
สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
2) ร้อยละ 80 บุคลากร
สามารถทำงานในระบบ 
e-GP 

1) ผู้บริหาร 20ราย 
2) เจ้าหน้าที่พัสดุ   
36 ราย 
3) บุคลากรจังหวัด 
10ราย 
 

66 ราย  30,660 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงาน…อำนวยการ  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
                                    กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดบัทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

2. ชื่องาน/โครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพัสดุและสินทรัพย์ 

4. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการพัสดุและสินทรัพย์ 
2) เพ่ือลดความผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ
สถานศึกษา 
3) เพ่ือให้บุคลากรสามารถทำงานในระบบ e-GP ได้อย่าง
ถูกต้อง 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1) ร้อยละ 80 บุคลากรสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
ถูกต้องตามระเบียบ 
2) ร้อยละ 80 บุคลากรสามารถทำงานในระบบ e-GP 

5.กิจกรรมหลัก 
1) บรรยายเนื้อหาเกี่ยวข้องกับระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2) บรรยายเนื้อหาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP 

7. เป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุ   
1) ผู้บริหาร      20 ราย 
2) เจ้าหน้าที่พัสดุ   36 ราย 
3) บุคลากรจังหวัด 10 ราย 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
1. นางสาวนวพร  อุตรินทร์ 
2. นางอุทัยวรรณ   บัวพันธ์ 
3. นางประไพจิต   สัตยบัณฑิต 
4. นางสาวนวพร  กุไรรัตน์ 
5. นางสาวน้ำฝน  ภูพานแดง 
 

กศน-กผ-02 

8.งบประมาณ จำนวน    30,660  บาท 

    งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 



 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงาน…อำนวยการ  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการนิเทศ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานด้านบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์ 
 

1. เพ่ือติดตาม 
กำกับ ตรวจสอบให้
คำแนะนำการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ ให้ถูกต้อง
ตรงตามระเบียบ 
2.เพื่อศึกษาและ
รวบรวมปัญหา
อุปสรรคในการ
ดำเนินงานด้านพัสดุ
และสินทรัพย์  
 

1) จัดทำ
แผนการนิเทศ 
2)ดำเนินการ
นิเทศ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 
ประสบการณ์ 
และปัญหาที่
ตรวจพบในการ
จัดซื้อ     จดั
จ้าง  
2) แนะนำ
แนวทางการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ที่
ถูกต้องตรงตาม
ระเบียบ 
3) สรุปรายงาน
ผลการนิเทศ 
 

1.ร้อยละ 80 บุคลากร 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ของ
สถานศึกษาในสังกัด 
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
สามารถดำเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ได้
ถูกต้องตรงตาม
ระเบียบ 
2.ระดับผลการ
ดำเนินงานด้าน พัสดุ 
ของ กศน.อำเภอ 
3.ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ 
ของ กศน.อำเภอ 
 

บุคลากรใน
สังกัดที่
ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ   
1) ผู้บริหาร      
18 ราย 
2) เจ้าหน้าที่
พัสดุ   36 ราย 
 

54 ราย - 27,200 

กศน-กผ-01 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงาน…อำนวยการ  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
                                    กลยุทธ์ ที่ 8 กำกับ นิเทศติดตามประเมิน และรายงานผล 

 3. ชื่องาน/โครงการ    การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานดา้นบรหิารพสัดแุละสินทรพัย ์

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือติดตาม กำกับ ตรวจสอบให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ให้ถูกต้องตรงตาม
ระเบียบ 
2.เพื่อศึกษาและรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ด้านพัสดุและสินทรัพย์  

 6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1.ร้อยละ 80 บุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ ของสถานศึกษาใน
สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้ถูกต้องตรงตาม
ระเบียบ 
2.ระดับผลการดำเนินงานด้าน พัสดุ ของ กศน.อำเภอ 
3.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน พัสดุ 
ของ กศน.อำเภอ 

5.กิจกรรมหลัก 
1) จัดทำแผนการนิเทศ 
2)ดำเนินการนิเทศแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ
ปัญหาที่ตรวจพบในกาจัดซื้อ จัดจ้าง  
2) แนะนำแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ถูกต้องตรงตาม
ระเบียบ 
3) สรุปรายงานผลการนิเทศ 
 

7. เป้าหมาย 
บุคลากรในสังกัดท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุ   
1) ผู้บริหาร      18 ราย 
2) เจ้าหน้าที่พัสดุ   36 ราย 
 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง 

10. ผู้รับผิดชอบ 
1. นางสาวนวพร  อุตรินทร์ 
2. นางอุทัยวรรณ   บัวพันธ์ 
3. นางประไพจิต   สัตยบัณฑิต 
4. นางสาวนภาพร  กุไรรัตน์ 
5. นางสาวน้ำฝน  ภูพานแดง 
 

กศน-กผ-02 

8.งบประมาณ จำนวน    27,200  บาท 

    งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  27,200  

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบ

ดำเนินงาน 
งบอุดหนุน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดทำแผนปฏิบัติการ 
สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1. เพ่ือกำหนดทิศทาง 
โครงการ แผนงาน 
กิจกรรม ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
พ.ศ. 2565  
2. เพ่ือพัฒนาเครือข่าย
การทำงานภายใน
หน่วยงานให้สามารถ
สื่อสารและประสานงาน
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดผล
สัมฤทธิ์สูงสุด 

1. มอบนโยบาย 
2. แบ่งกลุ่ม 
3. นำเสนอ 

1.กลุ่มเป้าหมาย 
ได้ร่วมจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. 
2565 ที่มี
ประสิทธิภาพ 
2. สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์และ
สถานศึกษาใน
สังกัดมี
แผนปฏิบัติการ
ที่สอดคล้อง
นโยบายและ
จุดเน้นของ
สำนักงาน กศน. 

1. ผู้บริหาร 
การศึกษาและ
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2. เจ้าหน้าที่
แผน/ผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
กศน.อำเภอ 
3. บุคลากร 
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

85 คน  234,000 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3 , 4, 5 และ 6 

 

3. ชื่องาน/โครงการ :  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 4. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือกำหนดทิศทาง โครงการ แผนงาน กิจกรรม ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565  
2.เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  
3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการทำงานภายในหน่วยงานให้สามารถ
สื่อสารและประสานงานในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละของแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน/สถานศึกษา ที่ได้
ดำเนินการแล้วเสร็จ 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1. มอบนโยบาย 
2. แบ่งกลุ่ม 
3. นำเสนอ 

7. เป้าหมาย   

1. ผู้บริหาร การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
2. เจ้าหน้าที่แผน/ผู้ที่เก่ียวข้อง  กศน.อำเภอ 
3. บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัด
นครพนม 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

กศน-กผ-02 

8.งบประมาณ จำนวน.............234,000............... บาท 

        งบดำเนินงาน                งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

2 โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
(พ.ศ.2566-2570) 

1.เพ่ือวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  (พ.ศ.
2566-2570) 
2.เพ่ือให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
สนับสนุนการดำเนินงานจัด
การศึกษาของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

1.มอบนโยบาย 
2.วิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและภายนอก
ของหน่วยงานและ
สถานศึกษา 
3.วิเคราะห์จัดทำ
รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 
4.จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปี พ.ศ. 2566-
2570 

1. กลุ่มเป้าหมายได้
ร่วมจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
(พ.ศ.2566-2570) ที่
มีประสิทธิภาพ 
2. สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์และ
สถานศึกษาในสังกัด
มีแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องนโยบาย
และจุดเน้นของ
สำนักงาน กศน. 

บุคลากรสังกัด
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

88 คน  120,000 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3 , 4, 5 และ 6 

 

3. ชื่องาน/โครงการ :  โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 

4. วัตถุประสงค์ 
 

1.เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
(พ.ศ.2566-2570) 

2.เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานจัด
การศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 
2565 ที่มีประสิทธิภาพ 
2. สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์และสถานศึกษาในสังกัดมี
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน 
กศน. 

5. กิจกรรมหลัก 

1.มอบนโยบาย 
2.วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของหน่วยงานและ
สถานศึกษา 
3.วิเคราะห์จัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
4.จัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 
2566-2570 

7. เป้าหมาย   

บุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

8.งบประมาณ จำนวน.............120,000................ บาท 

       งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 

กศน-กผ-02 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา)  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

3 โครงการสรุปผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1.เพ่ือเป็นการสรุปผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
2.เพ่ือแสดงผลการ
ดำเนินงาน ของ กศน.
อำเภอ 18 แห่ง 

สรุปผลการ
ดำเนินงานรอบ 6 
เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ได้เล่มรายงาน
ผลการ
ดำเนินงานรอบ 
6 เดือน 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของ
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
และสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่ง 

บุคลากรสังกัด
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

496 คน  200,000 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3, 4 , 5 และ 6 

 

3. ชื่องาน/โครงการ :  โครงการสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 4. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การดำเนินงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

ได้รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 

5. กิจกรรมหลัก 

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

7. เป้าหมาย   

บุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

กศน-กผ-02 

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

       งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 
 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบรายจ่าย

อ่ืน 
งบอุดหนุน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
 

ประชาชนมีทักษะ
การนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นช่องทาง
เผยแพร่และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ปละชุมชน และการ
ใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือด้านดิจิทัล 
ในการ Up-skill / 
Re-skill และสร้าง
โอกาสในการมีงาน
ทำและช่องทางการ
หารายได้เสริม
ให้กับตตนเอง   
 
 
 

- ประชุมวางแผน 
- ออกแบบระบบ 
- ดำเนินงาน
โครงการฯ 
- ติดตามผล 
- สรุปโครงการ 

บุคลากรเข้ารับ
การอบรม
วิทยากรแกนนำ
ด้านดิจิทัล ผ่าน
การอบรม (ผ่าน
การทดสอบ 
Post-test และ
เวลาอบรมครบ 
80%) ร้อยละ 
80 

บุคลากรใน
สังกัด 
สำนักงาน 
กศน. จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
 

 
 

20 คน 

 
 

1,000,000 

 
 
- 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อ 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

           

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

 

 
4. วัตถุประสงค์  ประชาชนมีทักษะการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป็นช่องทางเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเองปละ
ชุมชน และการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือด้านดิจิทัล ในการ 
Up-skill / Re-skill และสร้างโอกาสในการมีงานทำและ
ช่องทางการหารายได้เสริมให้กับตนเอง   
 
 

 

 

 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

บุคลากรเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำด้านดิจิทัล ผ่าน
การอบรม (ผ่านการทดสอบ Post-test และเวลาอบรมครบ 
80%) ร้อยละ 80 

 

5. กิจกรรมหลัก 
- ประชุมวางแผน 
- ออกแบบระบบ 
- ดำเนินงานโครงการฯ 
- ติดตามผล 
- สรุปโครงการ 

7. เป้าหมาย   
บุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
20 คน 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
งานสารสนเทศและการรายงาน 
 

8. งบประมาณ จำนวน.......1,000,000....... บาท 

       งบดำเนินงาน                งบรายจ่ายอื่น
  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 

กศน-กผ-02 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 

 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบอุดหนุน งบดำเนินงาน 

ผลผลิตที่ 4 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสรุปผลการดำเนินงาน 
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.เพ่ือเป็นการ
สรุปผลการ
ดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 
2.เพ่ือแสดงผลการ
ดำเนินงาน ของ 
สถานศึกษา 18 แห่ง 
 

- ประชุมวางแผน 
-เสนอโครงการฯ 
- ดำเนินงาน
โครงการฯ 
- ติดตามผล 
- สรุปโครงการ 

ได้เล่มรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และ
สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่ง 

บุคลากร    ใน
สังกัด
สำนักงาน 
กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์    
                 
- บุคลากร
สถานศึกษาใน
สังกัด 

 
36 คน 

 
 
 

 
460  คน 

 
 
 
รวม 496 คน 

 
70,000 

 
 
 

กศน-กผ-01 



 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา) 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                                            (จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อ 4.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

           
3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
4. วัตถุประสงค์   
    1.เพ่ือเป็นการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
     2.เพ่ือแสดงผลการดำเนินงาน ของ สถานศึกษา 18 
แห่ง 
 
 

 

 

 

6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

5.กิจกรรมหลัก 
- ประชุมวางแผน 
- เสนอโครงการฯ 
- ดำเนินงานโครงการฯ 
- ติดตามผล 
- สรุปโครงการ 

7. เป้าหมาย   

บุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ 

9. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

งานสารสนเทศและการรายงาน 

 

8. งบประมาณ จำนวน .... 70,000 ....... บาท 

      งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 

กศน-กผ-02 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/โครงการ) 

 
 

 
ที ่

 
ชื่องาน/โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
กิจกรรมหลัก 

 
ตัวช้ีวัดความ
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ(บาท) 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน

เป้าหมาย 
งบดำเนินงาน งบอุดหนุน 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตรวจราชการ ประจำปี 
พ.ศ. 2565 

เพ่ือให้การตรวจ
ราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัด
การศึกษาของประ
ทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

- สรุปผลการ
ดำเนินงาน ของ
สำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

- แผนงาน/
โครงการ/งาน
ตามยุทธศาสตร์
ที่นำไปปฏิบัติไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

- บุคลากรใน
สังกัด 
สำนักงาน 
กศน. จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
   
สถานศึกษาท้ัง 
18 แห่ง 
  

 
 

35 คน 
 
 
 

18 คน 
 
 
รวม 53 คน 

 
 
 

 
20,000 

 

กศน-กผ-01 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน่วยงาน/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา) 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

(จำแนกตามงาน/ โครงการ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ข้อ 4. ยุทธศาสตร์ที่ 3, 4 , 5 และ 6           

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2565 

 
4. วัตถุประสงค์   

เพ่ือให้การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาของประทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 

 

 

 

 

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

- แผนงาน/โครงการ/งานตามยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

5.กิจกรรมหลัก 
- ประชุมวางแผน 
- เสนอโครงการฯ 
- ดำเนินงานโครงการฯ 
- ติดตามผล 
- สรุปโครงการ 

7. เป้าหมาย   

- บุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- สถานศึกษาทั้ง 18 แห่ง 

  

9. พื้นที่ดำเนินการ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

กศน-กผ-02 

8. งบประมาณ จำนวน....20,000....... บาท 

      งบดำเนินงาน                 งบอุดหนุน   

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาคผนวก 











บรรณานุกรม 

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2559). แผนพัฒนา 

 เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ. 2560 – 2564). กรุงเทพฯ. 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ กลุมนโยบายและแผน. (2563). แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ  

 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2564). กาฬสินธุ. 

สำนักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2562). นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคง 

 แหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565). สำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ. 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2562). แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

 (พ.ศ. 2561 – 2580) เลมท่ี 11 และ 12. กรุงเทพฯ. 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2563). แผนการฟ นฟูเศรษฐกิจและสังคมจาก

 ผลกระทบของไวรัสโควิด-19. กรุงเทพฯ. 

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2561). ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

 ท่ีเก่ียวของกับสำนักงาน กศน. กรุงเทพฯ. 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ. (2560). รัฐธรรมนูญ 

 แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพฯ. 

สำนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579.  

 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟค จำกัด. 
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

 สังคมแหงชาติ. (2561). ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา).  

 กรุงเทพฯ.  

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2565). แผนปฏิบัติราชการ  

 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุง 

 ตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร). กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  



คณะผูจัดทำ 
 

ท่ีปรึกษา 

นางพรทิพยพา คาวีวงศ ผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

นายคมสัน   สารแสน รองผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ 

 

ผูเรียบเรียงและจัดทำตนฉบับ 

นางสาวนวพร อุตรินทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

ผูจัดพิมพ 

นางสาวนวพร อุตรินทร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวนิษฐกานต  ธีรกิตติรัฐสิน        นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

นางสาวพนัดดา วงวิลาศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นายภัทรปกรณ เพชรวิชิต นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   

นายวีรพล  แจมใส นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ออกแบบปก 

นายภัทรปกรณ เพชรวิชิต นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 




	
	การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 151 แห่ง ประกอบด้วย
	- องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง
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