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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 ของส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับนี้ 

เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่แสดงให้เห็นภาพรวมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา  

ตามอัธยาศัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่สอดคล้อง 

กับพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ทิศทางการพัฒนาประเทศ

ตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 

พ.ศ. 2561)  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559  ของส านักงาน  

กศน .น โยบายและจุ ด เน้ นการด า เ นิ น ง าน  ส านั ก ง าน  กศน . ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  255 8 

  แผนปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการบริหารงาน/โครงการ  

และงบประมาณของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2558  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูล  

ส าหรับหน่วยงาน และผู้ สนใจกิจกรรมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป 

 

       ส ำนักงำน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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ข้อมูลจังหวัด 
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จังหวัดฉะเชิงเทรา หรืออีกชื่อหนึ่งที่คนท้องถิ่นนิยมเรียกคือ “แปดริ้ว” เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้้า อุดม

สมบูรณ์ ที่ได้ชื่อว่า แปดริ้ว เพราะมีการน้าปลาช่อนขนาดใหญ่มาแล่ออกได้แปดริ้ว ค้าว่า “ฉะเชิงเทรา” เพ้ียน
มาจากค้าเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ซึ่งแปลว่า “คลองลึก” ความเห็นนี้คงอาศัยเหตุผลทาง
ภูมิศาสตร์ด้วย เพราะเมืองฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้้าบางปะกง เมื่อครั้งที่ขอมยังมีอ้านาจปกครองแผ่นดิน
อยู่นั้น เมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ในอ้านาจการปกครองของขอมมาก่อน พ้ืนที่บางส่วนของเมืองฉะเชิงเทรา
เป็นชุมชนโบราณ ในสมัยอิทธิพลของอาณาจักรลพบุรี (ขอม) ปัจจุบันยังมีหลักฐานเป็นรอยถนนขอมตัดผ่าน
อ้าเภอพนมสารคาม ตรงไปยังอ้าเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นไปได้ว่าชาวเมืองในสมัยโบราณอาจจะ
เรียกชื่อแม่น้้าบางปะกงว่า “คลองลึก” หรือ “คลองใหญ่” ตามลักษณะที่มองเห็นและด้วยอิทธิพลเขมรจึงได้
เรียกชื่อแม่น้้าเป็นภาษาเขมรว่า “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ครั้นเรียกกันไปนานๆเสียงก็เพ้ียนกลายเป็น 
“ฉะเชิงเทรา” เมืองที่อยู่บนฝั่งแม่น้้าก็พลอยได้ชื่อว่า “ฉะเชิงเทรา” ไปด้วย 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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ค าขวัญประจ าจังหวัด 
"แม่น้้าบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร 
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์" 

สัญลักษณ์ 
ตราประจ้าจังหวัด คือ ภาพโบสถ์วัดโสธรวรารามวรวหิาร หมายถึง ที่ประดิษฐานพระพุทธโสธร ซึ่ง

เป็นพระพุทธรูปส้าคัญของชาวเมือง  
สีประจ าจังหวัด  

สีแดงเลือดหมู 
ดอกไม้ประจ าจังหวัด  

ดอกนนทรีป่า 
ข้อมูลประชากร 

ประชากร ชาย 336,962 คน หญิง 350,828 คน รวม 687,790 คน  
ที่ตั้งและอาณาเขต 

เนื้อท่ีประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,344,375 ไร่ : ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 
75 กิโลเมตร  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร 

การปกครอง 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อ้าเภอ 91 ต้าบล 892 หมู่บ้าน 34 เทศบาล  (1 เทศบาลเมือง , 33 

เทศบาลต้าบล) และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 74 องค์การบริหารส่วนต้าบล 
การเดินทาง 
 รถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางได้ 3 เส้นทาง คือ 
1. กรุงเทพฯ ผ่านมีนบุรี ใช้ถนนหมายเลข 304 ระยะทาง 82 กิโลเมตร 
2. กรุงเทพฯ ถนนบางนา-ตราด ใช้ถนนหมายเลข 34 เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 314 สาย บางปะกง - 
ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 100 กิโลเมตร 
3. กรุงเทพฯ ผ่านสมุทรปราการ - บางปะกง ใช้ถนนหมายเลข 3 ต่อด้วยถนนหมายเลข 314 ระยะทาง 106 
กิโลเมตร 
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แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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ประวัติความเป็นมาของส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาประชาชน  จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2520 ณ ต้าบลบางตีนเป็ด อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพ้ืนที
พ้ืนที่ จ้านวน  9 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา โดยมีสถานภาพเป็นสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่และภารกิจในการ
จัดการศึกษาผู้ใหญ่และจัดฝึกอาชีพโดยโรงเรียนฝึกฝนอาชีพ เคลื่อนที่ 5 ท้าหน้าที่ในการฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน  เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2522  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน  ท้าให้
ศูนย์การศึกษาประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพ่ือ
จัดการศึกษานอกโรงเรียนส้าหรับประชาชนทั่วไปที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษา
ตลอดชีวิตและเมื่อวันที่  7  กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยุบรวมกรมต่าง ๆ ภายใต้นโยบายการ
ปฏิรูปราชการด้านโครงสร้างองค์กรส่งผลให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน  เปลี่ยนเป็นส้านักบริหารงาน
การศึกษานอโรงเรียน ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ยังคงใช้ชื่อเดิม และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ส้านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
เปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งมีสถานภาพเป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด   มีอ้านาจหน้าที่บริหารจัดการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  แล้วแต่กรณีและ  มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
           1) จัดท้ายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในจังหวัด/กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
ชาติ แผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน  
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 2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
           3) วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
           4) ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย  
           5) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบตามกฎหมายก้าหนด  
           6) ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และ
การเทียบระดับการศึกษา  
           7) ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย  
           8) ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

            9) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
           10) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคี
เครือข่าย  
            11) ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการด้าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ งานนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ  
            12) ก้ากับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย  
            13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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ที่ตั้งส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา    
ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตั้งอยู่เลขที่  283   ถนน ศุขประยูร ต้าบล หน้าเมือง  อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา   24000 
โทรศัพท์ 0-3898-1622    โทรสาร 0-3898-1620  

เว็บไซต์ http://ccs.nfe.go.th และ  http://www.padrew.net 
E-mail: chachoengsao.nfe@hotmail.com 
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ท าเนียบผู้บริหาร 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 

1. นายประยูร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 2 พ.ค.2520 - 24 พ.ย.2528 

2. นายไพบูลย์  เกิดสุข ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 25 พ.ย.2528 – 1 เม.ย.2530 

3. นายประยูร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 2 เม.ย.2530 – 30 ก.ย.2531 

4. นายสมบูรณ์ ปะบุญเรือง ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 1 ต.ค.2531 – 30 ก.ย.2535 

5. นายพิมล รัตตะมณี ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 1 ต.ค.2535 – 10 ต.ค.2537 

6. นายสุข สวัสดี ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 11 ต.ค.2537 – 16 พ.ค.2539 

7. นายพิมล รัตตะมณี ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 17 พ.ค.2539 – 30 ก.ย.2542 

8. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 1 ต.ค2542 – 6 ส.ค.2544 

9. นายทรงวุฒิ สุธาอรรถ ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 1 ต.ค.2544 – 6 ส.ค.2546 

10. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 7 ส.ค.2546 – 15 ต.ค.2550 

11. นายสุรพงษ์ จ้าจด ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 15 ต.ค.2550 – 29 ก.ค.2552 

12. นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 29 ก.ค.2552 – 30 พ.ย.2554 

13. นายพยุงศักดิ์ บ้ารุงรัฐ ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 1 ธ.ค.2554 – 1 ส.ค.2556 

14. นายกุลธร เลิศสุริยะกุล ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 1 ส.ค.2556 – 30 ก.ย. 2557 

15. นายอนุชา พงษ์เกษม ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 1 ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน 
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ข้อมูลบุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข้อมูลบุคลากรสถานศึกษา 11  แห่ง  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558) 

ประเภทบุคลากร  รวม 
(คน) ผู้บริหาร (คน) ศึกษานิเทศก์ (คน) ลูกจ้างประจ้า (คน) พนักงานราชการ (คน) ลูกจ้างชั่วคราว (คน) 

2  3 7 17 4 33 

 
ที ่

สถานศึกษา ประเภทบุคลากร รวม 
(คน) ผู้บริหาร 

(คน) 
ข้าราชการ

ครู 
(คน) 

ข้าราชการ
บรรณารกัษ์ 

(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจ้า 
(คน) 

ครู
อาสาสมัคร 

(คน) 

หัวหน้า 
กศน.ต้าบล 

(คน) 

ลูกจ้างชั่วคราว (คน) 

ครูผู้สอน 
คนพิการ 

บรรณารัษ์ 
อัตราจ้าง 

ครู ศรช. ครู ปวช. เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 

นักการ
ภารโรง 

1 กศน.อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 1 3 1 0 3 17 11 2 3 3 1 1 46 

2 กศน.อ้าเภอบางปะกง 1 0 1 1 4 9 4 1 6 1 1 0 29 

3 กศน.อ้าเภอบ้านโพธิ ์ 1 2 1 1 2 8 4 0 3 0 0 0 22 

4 กศน.อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว 1 1 0 1 0 9 9 1 7 0 0 0 29 

5 กศน.อ้าเภอพนมสารคาม 1 1 0 1 2 6 4 1 4 0 0 0 20 

6 กศน.อ้าเภอราชสาสน์ 1 1 1 0 1 2 4 1 0 0 0 0 11 

7 กศน.อ้าเภอบางคล้า 1 1 1 0 3 7 5 0 2 0 0 1 21 

8 กศน.อ้าเภอสนามชัยเขต 1 1 0 1 2 3 5 1 8 0 0 0 22 

9 กศน.อ้าเภอแปลงยาว 1 1 0 1 3 2 4 1 4 0 0 0 17 

10 กศน.อ้าเภอคลองเขื่อน 1 1 0 0 0 3 7 1 0 0 0 1 14 

11 กศน.อ้าเภอท่าตะเกียบ 1 1 0 1 1 2 2 1 4 0 0 1 14 

 รวม 11 13 5 7 21 68 59 10 41 4 2 4 245 
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ข้อมูลนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2557 

สถานศึกษา ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. EP รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม รวม รวม 

เมืองฉะเชิงเทรา 108 71 179 597 254 851 877 493 1375 127 0 2532 

บางคล้า 37 69 106 88 157 245 192 203 395 0 0 746 

บางน้ าเปรี้ยว 49 57 106 250 237 487 555 516 1071 0 0 1664 

บางปะกง 65 80 145 249 183 432 411 399 810 60 0 1447 

บ้านโพธิ ์ 30 33 63 115 106 221 189 117 366 0 0 650 

พนมสารคาม 23 32 55 214 173 387 198 262 460 0 16 918 

ราชสาส์น 36 26 62 31 32 63 48 70 118 0 0 243 

สนามชัยเขต 49 49 98 199 170 369 199 277 476 0 0 943 

แปลงยาว 35 33 68 131 146 277 176 173 349 0 0 694 

ท่าตะเกียบ 20 25 45 76 100 176 165 184 349 0 0 570 

คลองเขื่อน 24 38 62 33 38 71 41 48 89 0 0 222 

รวม 476 513 989 1983 1596 3579 3051 2087 5858 187 16 10629 

 
หมายเหตุ   จ้านวนนักศึกษาทุกระดับ ได้รวมจ้านวนนักศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ อสม. ผู้น้าท้องถิ่น ผู้ต้องขัง ทหารกองประจ้าการ นักเรียนโรงเรียนสอนศาสนา (ข้อมูล  ณ  วันท่ี  10   
มิถุนายน  2556) 
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ข้อมูลนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 

สถานศึกษา ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เมืองฉะเชิงเทรา 110 104 214 623 230 853 900 462 1362 36 99 135 2564 

บางคล้า 35 69 104 96 139 235 212 245 247 - - - 796 

บางน้ าเปรี้ยว 47 56 103 239 202 441 490 412 902 - - - 1446 

บางปะกง 51 49 100 309 223 532 434 390 842 37 25 62 1518 

บ้านโพธิ ์ 30 25 55 127 115 242 213 195 408 - - - 705 

พนมสารคาม 16 34 50 226 153 379 187 193 380 - - - 809 

ราชสาส์น 27 18 45 37 26 63 52 71 123 - - - 231 

สนามชัยเขต 41 45 86 209 156 365 207 278 485 - - - 936 

แปลงยาว 28 22 50 126 116 242 183 187 370 - - - 662 

ท่าตะเกียบ 13 17 30 76 87 163 56 157 213 - - - 406 

คลองเขื่อน 27 41 68 46 45 91 82 64 146 - - - 305 

รวม 425 480 905 2114 1492 3606 3016 2654 5670 73 124 197 10378 

หมายเหตุ   จ้านวนนักศึกษาทุกระดับ ได้รวมจ้านวนนักศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการ อสม. ผู้น้าท้องถิ่น ผู้ต้องขัง ทหารกองประจ้าการ นักเรียนโรงเรียนสอนศาสนา 
(ข้อมูล  ณ  วันที่ 4  กุมภาพันธ์  2558) 
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ข้อมูลนักศึกษาส าเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2557 

สถานศึกษา ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

เมืองฉะเชิงเทรา 10 2 12 62 32 94 115 62 177 0 7 7 290 

บางคล้า 0 7 7 7 45 52 17 25 42 0 0 0 101 

บางน้ าเปรี้ยว 1 5 6 23 41 64 79 81 160 0 0 0 230 

บางปะกง 1  1 33 23 56 46 46 92 0 0 0 149 

บ้านโพธิ ์ 1 1 2 1 4 5 3 9 12 0 0 0 19 

พนมสารคาม 1 4 5 16 21 37 27 42 69 0 0 0 111 

ราชสาส์น 0 0 0 2 0 2 3 3 6 0 0 0 8 

สนามชัยเขต 2 4 6 5 19 24 12 18 30 0 0 0 149 

แปลงยาว 5 9 14 19 35 54 14 32 46 0 0 0 114 

ท่าตะเกียบ 3 2 5 4 10 14 7 23 30 0 0 0 49 

คลองเขื่อน 2 1 3 3 7 10 4 5 9 0 0 0 22 

รวม 26 35 61 175 237 412 327 346 673 0 7 7 1153 
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ข้อมูลจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเทียบระดับการศึกษา  

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557 

 
ที ่

สถานศึกษาที่ท าหน้าที่ 
เทียบระดับ 

จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน รวม 

ประถม ม.ต้น ม.ปลาย 

1 กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 8 0 0 8 

2 กศน.อ าเภอบางปะกง 4 0 0 4 

3 กศน.อ าเภอบางคล้า 0 0 0 0 

4 กศน.อ าเภอพนมสารคาม 0 0 0 0 

5 กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ 0 0 0 0 

6 กศน.อ าเภอบ้านโพธิ ์ 0 0 0 0 

รวม 12 0 0 12 

 

ข้อมูลจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเทียบระดับในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

ที ่ สถานศึกษาท่ีท้าหน้าที่
เทียบระดับ 

รุ่นที่ 3  
ภาคเรียนที่ 1 /2557 

รุ่นที่ 4  
ภาคเรียนที่ 2 /2557 

จ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียน 

1 กศน.อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา 

75 57 132 

2 กศน.อ าเภอบางปะกง 99 100 199 

3 กศน.อ าเภอบางคล้า 5 17 22 

4 กศน.อ าเภอพนมสารคาม 9 14 23 

5 กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ 12 17 29 

6 กศน.อ าเภอบ้านโพธิ ์ 5 11 26 

7 กศน.อ าเภอแปลงยาว 1 14 15 

8 กศน.อ าเภอสนามชัยเขต 18 11 29 

รวม 224 241 475 
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ข้อมูลกลุม่เป้าหมายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น 

 

 

 

 

 

 

ที ่ สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนต าบล เป้าหมาย 23 คน/ต าบล 

1 เมืองฉะเชิงเทรา 19 437 

2 บางปะกง 12 276 

3 บ้านโพธิ์ 17 391 

4 แปลงยาว 4 92 

5 บางคล้า 9 207 

6 บางน้้าเปรี้ยว 10 230 

7 คลองเขื่อน 5 115 

8 ราชสาส์น 3 69 

9 พนมสารคาม 8 184 

10 สนามชัยเขต 4 92 

11 ท่าตะเกียบ 2 46 

รวม 93 2,139 
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ข้อมูลกลุม่เป้าหมายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ที ่ สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนต าบล เป้าหมาย 23 คน/ต าบล 

1 เมืองฉะเชิงเทรา 19 437 

2 บางปะกง 12 276 

3 บ้านโพธิ์ 17 391 

4 แปลงยาว 4 92 

5 บางคล้า 9 207 

6 บางน้้าเปรี้ยว 10 230 

7 คลองเขื่อน 5 115 

8 ราชสาส์น 3 69 

9 พนมสารคาม 8 184 

10 สนามชัยเขต 4 92 

11 ท่าตะเกียบ 2 46 

รวม 93 2,139 
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ข้อมูลกลุม่เป้าหมายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

(ตามความหนาแน่นของประชากร) งบรายจา่ยอื่น 

เขตเลือกตั้ง อ าเภอ 
กลุ่มเป้าหมาย 

(คน) 

1 
เมืองฉะเชิงเทรา 

556 
บางคล้า 

2 

บางน้้าเปรี้ยว 

556 

คลองเขื่อน 

บางคล้า 

ราชสาส์น 

พนมสารคาม 

3 

ท่าตะเกียบ 

1,112 สนามชัยเขต 

พนมสารคาม 

4 

บางปะกง 

556 บ้านโพธิ์ 

แปลงยาว 

รวม 2,780 
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ข้อมูลกลุม่เป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ : เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

 

ที ่ สถานศึกษา จ านวนต าบล เป้าหมาย กศน. ต าบล  
แห่งละ 35 คน 

1 เมืองฉะเชิงเทรา 19 665 

2 บางปะกง 12 420 

3 บ้านโพธิ์ 17 595 

4 แปลงยาว 4 140 

5 บางคล้า 9 315 

6 บางน้้าเปรี้ยว 10 350 

7 คลองเขื่อน 5 175 

8 ราชสาส์น 3 105 

9 พนมสารคาม 8 280 

10 สนามชัยเขต 4 140 

11 ท่าตะเกียบ 2 70 

รวม 93 3,255 
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ข้อมูลกลุม่เป้าหมายการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ : จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ที ่ สถานศึกษา จ้านวนต้าบล 
เป้าหมาย กศน. ต้าบล 

แห่งละ 9 คน 

1 เมืองฉะเชิงเทรา 19 171 

2 บางปะกง 12 108 

3 บ้านโพธิ์ 17 153 

4 แปลงยาว 4 36 

5 บางคล้า 9 81 

6 บางน้้าเปรี้ยว 10 90 

7 คลองเขื่อน 5 45 

8 ราชสาส์น 3 27 

9 พนมสารคาม 8 72 

10 สนามชัยเขต 4 36 

11 ท่าตะเกียบ 2 18 

รวม 93 837 
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จ านวนบ้านหนังสืออัจฉริยะ 

  
ที ่

  

  
สถานศึกษา 

  

จ านวนบ้านหนังสือ 
อัจฉริยะ 
(แห่ง) 

1 เมืองฉะเชิงเทรา 98 

2 บางปะกง 54 

3 บ้านโพธิ์ 37 

4 แปลงยาว 24 

5 บางคล้า 28 

6 บางน้้าเปรี้ยว 74 

7 คลองเขื่อน 16 

8 ราชสาส์น 15 

9 พนมสารคาม 43 

10 สนามชัยเขต 35 

11 ท่าตะเกียบ 24 

รวม 448 
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ข้อมูลการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับ ICT กศน.ต าบล 

ที ่ สถานศึกษา กศน.ต าบล 

1 กศน. อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  1. กศน. ต้าบลบางขวัญ  

 2. กศน. ต้าบลวังตะเคียน  

 3. กศน. ต้าบลคลองเปร็ง  

2 กศน. อ้าเภอบ้านโพธิ์  4. กศน. ต้าบลเกาะไร่  

 5. กศน. ต้าบลดอนทราย  

3 กศน. อ้าเภอบางคล้า  6. กศน. ต้าบลเสม็ดเหนือ  

 7. กศน. ต้าบลหัวไทร  

4 กศน. อ้าเภอบางปะกง  8. กศน. ต้าบลบางปะกง  

 9. กศน. ต้าบลสองคลอง  

  10. กศน.ต้าบลท่าสะอ้าน 

5 กศน. อ้าเภอพนมสารคาม  11. กศน. ต้าบลเกาะขนุน  

 12. กศน. ต้าบลเขาหินซ้อน  

 13. กศน. ต้าบลเมืองเก่า  

6 กศน. อ้าเภอสนามชัยเขต  14. กศน. ต้าบลคู้ยายหมี  

 15. กศน. ต้าบลท่ากระดาน  

 16. กศน. ต้าบลทุ่งพระยา  

7 กศน. อ้าเภอแปลงยาว  17. กศน. ต้าบลวังเย็น  

 18. กศน. ต้าบลแปลงยาว  

 19. กศน. ต้าบลหัวส้าโรง  

8 กศน. อ้าเภอท่าตะเกียบ  20. กศน. ต้าบลท่าตะเกียบ  

 21. กศน. ต้าบลคลองตะเกรา  

9 กศน. อ้าเภอราชสาส์น  22. กศน. ต้าบลเมืองใหม่  

 23. กศน. ต้าบลดงน้อย  

10 กศน. อ้าเภอคลองเขื่อน  24. กศน. ต้าบลคลองเขื่อน  

11 กศน. อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว  25. กศน. ต้าบลบางน้้าเปรี้ยว  
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คณะกรรมการ 

สนง.กศน.จังหวัด 

รอง.ผอ.

สนง.กศน.

จังหวัด 

กศน.อ าเภอ 

11 แห่ง 

 

กลุ่มอ านวยการ       

-  กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

-  กลุ่มงานบริหารบคุลากร 

-  กลุ่มงานบริหารการเงินและ

สินทรัพย ์

-  กลุ่มงานประชาสมัพันธ์ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบ       

- กลุ่มงานการศึกษาพ้ืนฐาน 

- กลุ่มงานการศึกษาต่อเนื่อง 

- กลุ่มงานส่งเสริมการเทียบ

โอนการศึกษา/งานเทียบระดับ

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย

และกจิการพิเศษ 

- กลุ่มงานส่งเสริมภาคี

เครือข่าย 

- กลุ่มงานกิจการพิเศษ 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

- งานตรวจสอบการเงิน 

และการบัญช ี

- งานตรวจสอบการ

ด้าเนินการ 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

-  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

-  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ

รายงาน 

-  กลุ่มงานงบประมาณและ

ระดม ทรัพยากร 

-  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนา

ยุทธศาสตร ์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
- กลุ่มงานนิเทศติดตามและ
พัฒนาระบบบริหารและ
กระบวนการเรียนรู้ 
- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
- กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 
- กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

-  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา

แหล่งเรียนรู ้

-  กลุ่มงานส่งเสริมนิทรรศการ

และเผยแพร ่

โครงสร้างส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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2.1 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินการด าเนินงานส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 
 ส้านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี
สาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 
ปรัชญา  
 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
จัดการศึกษาเพ่ือสร้างงานสร้างรายได้อย่างมั่นคง ภายใต้ทรัพยากรท้องถิ่น ความต้องการของตลาด พัฒนา

คุณภาพสินค้าและบริการ สู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน  

อัตลักษณ์  (Identity ) 
“ก้าวทันเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ สู่อาชีพที่ม่ันคง” 

พันธกิจ (Mission) 
    1. ประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพเพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต
และสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพของประชากร 
  3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบ  
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด้าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน 
                     7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  8. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย 
           9. ส่งเสริมและสนับสนุนการงวิจัยเพ่ือการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
  1. ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  2. ประชากรวัยแรงงานในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น   และมี
อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  3. ชุมชนมีฐานอาชีพที่กว้างและหลากหลาย  สามารถพัฒนาไปสู่ระดับวิสาหกิจชุมชนที่มี
ความสามารถเชิงการแข่งขัน มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็ง
ของชุมชน (OTOP Mini MBA) 
  4. ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  5. ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรามีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และกลุ่มประเทศ
อาเซียน  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคและความเป็นประชาคมอาเซียน 
  6. ส้านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มี
คุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง 
  7. ส้านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราและสถานศึกษาน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
คุณภาพมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิผล 
  8. ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน  โดยใช้
รูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี กศน.ต้าบลและศูนย์การเรียนชุมชนต่างๆ เป็นกลไก
ส่งเสริมการเรียนรู้ 
  9. ส้านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มอ านวยการ 

1. ประชุมประจ้าเดือน 
ข้าราชการ บุคลากร 
และเจ้าหน้าที่ และ
พัฒนาครู ส้านักงาน 
กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ประจ้าปี 
2558 

4.1  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมี
แนวทางในการปฏบิัติงานที่
ถูกต้อง ชัดเจน 
4.2  เพื่อก้ากับ ติดตามและ
รายงานผลการด้าเนนิงานให้ที่
ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถวางแผนการ
ด้าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ 
2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีผลการด้าเนินงานที่
เป็นไปตามแผนและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดหนุน ปี 57 
380,000 บ. 

อุดหนุน ปี 58 
210,000 บ. 

รวม 
590,000 

 

- บุคลากร กศน.จังหวัด  30 คน 
- ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอทุกแห่ง11คน   
- บุคลากร กศน.อ้าเภอ 210 คน 

รวม   250 คน 

4 ไตรมาส น.ส.พัชราภรณ์  
คงประสิทธ์ิ 
 น.ส. พิมพ์พรรณ  
ทองดารา 

 

แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มอ านวยการ 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท้า
ระบบการควบคุม
ภายในของ
สถานศึกษาในสังกัด 
ส้านักงาน กศน. 
จังหวัดฉะเชิงเทรา                
ประจ้าปี 2558 

4.1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้าน
การควบคุมภายใน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 
4.2  เ พ่ือเป็นแนวทางการ
ป ฏิ บั ติ ใ ห้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ควบคุมภายในของหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.3  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรม
สามารถจัดท้ารายงานการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2) 
ได้ 
 

6.1 ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้รับความรู้ ความ    
เข้าใจ ด้านการควบคุมภายใน  
6.2 ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีแนวทางเกี่ยวกับ
การ  ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน 
6.3 ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
สามารถจัดท้ารายงานการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2) 
ได้ 
 

25,000 บ. 
อุดหนุน ปี 58 

- ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จว.     1 คน 
- รองผู้อ้านวยการสา้นักงาน กศน.จว. 1คน 
- ผู้อ้านวยการ กศน.อ้าเภอทุกแห่ง  10 คน 
- บุคลากร กศน.จังหวัด   2  คน 
- จนท.งานควบคุมภายใน อ้าเภอละ  2 คน                        
                                           22 คน 
 

รวม  36 คน 

ไตรมาส 2 น.ส.พัชราภรณ์  
คงประสิทธิ์ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มอ านวยการ 

3. มาตรการประหยัด
พลังงาน  ประจ้าปี 
2558 

1. เพ่ือวางแผนการลด
งบประมาณรายจ่ายด้านการใช้
พลังงาน ไฟฟ้า น้้าประปา 
และน้้ามันเชื้อเพลิง เป้าหมาย
ลดลง 10% 
2. เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
น้้าประปา และน้้ามันเชื้อเพลิง 
อย่างน้อยปีละ 10 % 

- ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
สามารถวางแผนการลด
งบประมาณรายจ่ายด้านการ
ใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้าประปา 
และน้้ามันเชื้อเพลิง ได้ 
-  ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
สามารถลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้า น้้าประปา และน้้ามัน
เชื้อเพลิง อย่างน้อยปีละ  
10 % 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

1.ส้านักงาน กศน.จังหวัด       6 คน  
2.กศน.อ้าเภอทุกแห่ง          11 แห่ง 
3.บุคลากรผู้รับผิดชอบอ้านวยการ  
อ้าเภอละ 1 คน                 11 คน                  

 รวม   28  คน 

4 ไตรมาส น.ส.พัชราภรณ์  
คงประสิทธิ์ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มอ านวยการ 

4. กิจกรรม  Big 
Cleaning Day 

1.เพื่อจัดสถานที่ให้เอ้ือต่อการ
ใช้งานให้สะอาด ถูก
สุขลักษณะ สะดวกเอ้ือต่อการ
ใช้งาน และผู้รับบริการ 
    2. เพ่ือท้าความสะอาด
สถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของ 
เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ 
    3. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติให้
ถูกต้องและติดเป็นนิสัย 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ทุกคนสามารถจัดสถานที่ให้
เอ้ือต่อการใช้งานให้สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ง่ายต่อการใช้
งาน 
2. ร้อยละ 90  ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีสถานที่ อุปกรณ์ 
สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่
เสมอ 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีนิสัยรักสะอาด 
เป็นระเบียบ เพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 

5,000 บ. 
อุดหนุน ปี 57 

- บุคลากร ส้านักงาน กศน.จังหวัด  
 30  คน 

 

4 ไตรมาส น.ส.พัชราภรณ์  
คงประสิทธิ์ 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มอ านวยการ 

5. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ครู กศน. 

1.เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครู กศน.สังกัด
ส้านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
2.เพื่อน้าผลการประเมินมาใช้
ปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ90 ครู กศน. เข้ารับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การประเมินสามารถน้าผลที่
ได้จากการประเมินมา
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 

339,680 บ. 
อุดหนุน ปี 58  

1. ครูอาสาสมัคร กศน                 21 คน 
2.ครู กศน.ต้าบล                       68 คน 
3. พนักงานราชการทั่วไป             17 คน 
4.ครู ศรช.                               40 คน 
5. ครูผู้สอนคนพิการ                   59 คน 

 
รวม 205 คน 

 

ไตรมาส 2,4 น.ส.พิมพ์
พรรณ  ทอง
ดารา 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มอ านวยการ 

6. พัฒนาบุคลากร
ส้านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจ บทบาทภารกิจ 
กศน. 
2.เพื่อให้บุคลากรน้าความรู้มา
ปรับใช้และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ90 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ  มีความรู้ ความ
เข้าใจ บทบาทภารกิจ กศน. 
2. ร้อยละ90 ของของ
ผู้เข้าร่วมโครงการน้าความรู้
มาปรับใช้และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ    
 

75,000 บ. 
อุดหนุน ปี 57 

-บุคลากรส้านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  25 คน 

ไตรมาส 2 น.ส.พิมพ์พรรณ  
ทองดารา 
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ที่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มอ านวยการ 

7. พัฒนาบุคลากรด้าน
งานสารบรรณ    

1.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในระบบงานสาร
บรรณ 
2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานตามระเบียบงาน
สารบรรณได้ถูกต้อง 
 

1.  ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 
90 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบงานสารบรรณ 
2. ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 
90 สามารถปฏิบัติงานตาม
ระเบียบงานสารบรรณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000   บ.  
อุดหนุน ปี 58   

1. เจ้าหน้าที่ สนง.กศน.จังหวัด  19 คน 
2. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสาร
บรรณ สถานศึกษา                22  คน 
 

รวม  41  คน 

ไตรมาส 3 - นางนรีกานต์   

นิ่มอนงค์ 

- น.ส.พัชรภรณ์   

คงประสิทธ์ 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

8. ประชุมชี้แจงแนว
ทางการจัดท้าแผน
ระดับจุลภาคในการ
จัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ส้านักงาน 
กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดท้าแผนระดับจุลภาคในการ
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 
 2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมสามารถจัดท้าแผน
ระดับจุลภาคในการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ของสถานศึกษาในระดับ 
กศน.ต้าบล และ ระดับ กศน.
อ้าเภอ 

1. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม
ประชุม  มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดท้าแผนระดับ
จุลภาคในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  
2. กศน.ต้าบลและ กศน.
อ้าเภอทุกแห่งมีแผนระดับ
จุลภาคในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

26,000 บ. 
อุดหนุนปี 57 

1. ผู้บริหาร (ผู้สังเกตการณ์)  13    คน 
2. ศึกษานิเทศก์         3    คน 
3. เจ้าหน้าที่แผน สถานศึกษา 11    คน 
4. หัวหน้า กศน.ต้าบล/รักษาการณ์
                            93   คน 
5. เจ้าหน้าที่ส้านักงาน กศน.จังหวัด
                           17   คน 
 

รวม   137    คน 
 

13 พ.ย. 57 น.ส.บุษยา  
หน่ายคอน 
น.ส.เกษณภา  
เกิดมณี 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท้าสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2558 

1. เพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดท้า
สรุปผลการปฏิบัติงานประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
2. เพ่ือจัดท้าสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ของ 
ส้านักงาน กศน. จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
3. เพ่ือน้าผลการปฏิบัติงานมา
ใช้ในการวางแผนปรับปรุง
พัฒนางานต่อไป 
 
 
 
 
 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 
มีความรู้ ความเข้าใจแนว
ทางการจัดท้าสรุปผลการ
ปฏิบัติการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 
2.สามารถสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน และน้าผลมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนางานได้  
 

35,000 บ. 
อุดหนุน ปี 58 

1. ผู้บริหาร                        13 คน                     
2. ศึกษานิเทศก์                   3 คน 
3. เจ้าหน้าที่สถานศึกษา        22 คน 
4. เจ้าหน้าท่ีส้านักงาน กศน.จังหวัด 17 คน 

รวม 55 คน 

ไตรมาส 4 น.ส.บุษยา  
หน่ายคอน 
น.ส.เกษณภา  
เกิดมณี 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

10. ประสานแผนปฎิบัติ
การ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2558 ส้านักงาน 
กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ” 

1.  เพ่ือประสานแผน
ปฎิบัติการ ระหว่าง
ส้านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  และ
สถานศึกษา 
2.  เพ่ือให้ส้านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทราและ
สถานศึกษา มีแผนปฎิบัติ
การปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ที่มีประสิทธิภาพและ
มีทิศทางการด้าเนินงานไป
ในแนวทางเดียวกัน 
 

1. ส้านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และสถานศึกษาในสังกัดได้มีการ
ประสานแผนปฏิบัติการประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
2. ส้านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และสถานศึกษา มีแผนปฎิบัติการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครบ
ทุกแห่ง และสามารถน้าไปในการ
ก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป 
3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุม มี
เข้าใจในแต่ละโครงการและกจิกรรม 
ของส้านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทราและสถานศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
 

10,000 บ.  
อุดหนุน ปี 57 

1. ผู้บริหาร             13 คน 
2. ศึกษานิเทศก์      3   คน   
3. เจ้าหน้าที่สถานศึกษา    11 คน 
4. บุคลากร ส้านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา      17  คน
         รวม 44  คน 

  
 

24 พ.ย.57 น.ส.เกษณภา  
เกิดมณี 
น.ส.บุษยา  
หน่ายคอน 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

11. การประชุมเชิงปฎิบัติ
การจัดท้าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  พ.ศ. 
2558-2560 

1.  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาทุก
แห่งได้เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท้าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.  เพื่อจัดท้าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใน
หน่วยงานและสถานศึกษา 
พ.ศ. 2557-2559 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความเข้าใจมีส่วนร่วมและ
สามารถจัดท้าแผนพัฒนา
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  พ.ศ. 2557-2559 ได้ 
2. ส้านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทราและสถานศึกษาทุก
แห่ง มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2557-2559 ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

45,000 บ. 
อุดหนุน ปี 57 

 

1.ผู้บริหาร                        13 คน 
2.ศึกษานิเทศก์                    3 คน 
3.เจ้าหน้าที่แผน สถานศึกษา  22 คน 
4.เจ้าหน้าที่ส้านักงาน กศน.จังหวัด 17 คน 

รวม 55 คน 

ไตรมาส 1 น.ส.เกษณภา  
เกิดมณี 
น.ส.บุษยา  
หน่ายคอน 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

12. โครงการประชุม
ติดตามผลการ
ด้าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
 

1. เพ่ือให้หน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รายงานผลการ
ด้าเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพ่ือให้ผู้ตรวจราชการตรวจ
ติดตามการปฏิบัติงานในพ้ืนที่
เชิงประจักษ์ ตามนโยบายการ
ตรวจราชการ ประจ้าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2558 
 

- หน่วยรับตรวจทุกแห่ง มีการ
รายงานผลการด้าเนินงานและ
ปัญหาอุปสรรคในการ 
ด้าเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 
 

28,500 บ. 
 (ได้รับการ

จัดสรร
งบประมาณ) 

 

1. บริหาร    เจ้าหน้าที่ กศน. จังหวัด
ฉะเชิงเทรา   3 คน 
2. สพป. 1-2    6 คน 
3. สพม. 6  3 คน 
4. ส้านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 2 คน 
5. สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 2 คน 
6. คณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ4 คน 
7. ส้านักงานศึกษาธิการ ภาค 5 6 คน
  
8. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน 1 คน 
         รวม 27 คน 

ไตรมาส 2, 
4 

น.ส.บุษยา  
หน่ายคอน 
น.ส.เกษณภา  
เกิดมณี 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

13. พัฒนาบุคลากรในการ
ออกแบบ สร้าง
เว็บไซต์ ด้วย
โปรแกรม Koratsite 

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการออกแบบ 
จัดท้าและดูแลเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา กศน.ต้าบล 
ห้องสมุด และครูผู้สอนคน
พิการได้ 
2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน้า
ความรู้ที่ได้ไปออกแบบ จัดท้า
ดูแลเว็บไซต์ได้ 
3. เพ่ือให้บุคลากร
ประชาสัมพันธ์และมีความ
เคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ออกแบบจัดท้าและดูแลเว็บไซต์
ของสถานศึกษา กศน.ต้าบล 
ห้องสมุด และครผูู้สอนคนพิการได้ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถออกแบบ และมี
เว็บไซต์ใหส้ามารถเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ได ้

3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีการ
ประชาสัมพันธ์และมีความ
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องผ่าน
เว็บไซต์ 
 

50,000 บ. 
อุดหนุน ปี 58 

 

1. เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ของสถานศึกษา    
                                    11 คน 
2. ครู กศน.ต้าบล               68 คน 
3. ครูผู้สอนคนพิการ            60 คน 
4. บรรณารักษ์                   11 คน 
                
                  รวม  150 คน 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1,2 นางชณาภา และไหม 
น.ส.อารยา  ศิริบรรจง 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

14. อบรมการใช้งาน
ระบบการรายงาน
สารสนเทศออนไลน์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจระบบการ
รายงานข้อมูลสารสนเทศ
ออนไลน์ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถรายงานข้อมูล
สารสนเทศออนไลน์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจระบบ
การรายงานสารสนเทศออนไลน ์
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถรายงานข้อมูล
สารสนเทศออนไลน์ได ้

15,000 บ. 
อุดหนุน ปี 58 

 

1.เจ้าหน้าท่ีอ้าเภอที่รบัผิดชอบการายงาน
ข้อมูลสารสนเทศ EIS                    11 คน 
2. เจ้าหน้าที่อ้าเภอท่ีรับผิดชอบการายงาน
ข้อมูลสารสนเทศ LIB                    11 คน 
3. เจ้าหน้าที่อ้าเภอท่ีรับผิดชอบการายงาน
ข้อมูลสารสนเทศ eCitizen              11 คน 
4. เจ้าหน้าที่จังหวัด                       18 คน    
                       รวม 51 คน 

ไตรมาส1,2,3 นางชณาภา และไหม 
น.ส.อารยา  ศิริบรรจง 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

15. การพัฒนา
สถานศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน
(AEC) 

1.  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ศูนย์อาเซียนศึกษาที่มีความ
พร้อมส้าหรับผู้เรียน 
ผู้รับบริการ 
2.  เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรสังกัด
ส้านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และผู้เรียน 
ผู้รับบริการใช้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษา
อังกฤษ,ภาษาจีน) และ
เทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

1. สถานศึกษาทุกแห่งมี ศูนย์
อาเซียนศึกษาอ้าเภอ และมี
ความพร้อมในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้และมีศักยภาพในการ
จัดกิจกรรม เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ส้าหรับ
ให้บริการผู้เรียน ผู้รับบริการ 
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถใช้ภาษา 
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน พหุ
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศกับ
ประเทศในประชาคมอาเซียน 

150,000 บ. 
อุดหนุนปี 58 

- กศน.ต้าบล 93 ต้าบล ไตรมาส 2,3,4 - น.ส.ทิวารัตน์ ตุม่ไทยสาคร  
- นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย ์
- น.ส. อัจฉรา ธัญยาธรีพงษ ์
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

16. อบรมพัฒนาวิทยากร
วิชาชีพ 

เพ่ือพัฒนาวิทยากรวิชาชีพใน
สาขาวิชาต่างๆ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ กศน. 

- ร้อยละ 80 ของวิทยากร
วิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพ
ของ กศน. 
 
 
 
 
 
 
 
 

190,000 
อุดหนุนปี 58 

-ภูมิปัญญา/วิทยากรวิชาชีพ/ครู 
กศน.ต้าบล     93  คน 

ไตรมาส 2,3,4 - น.ส.ทิวารัตน์ ตุม่ไทยสาคร  
- นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย ์
- น.ส. อัจฉรา ธัญยาธรีพงษ ์
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

17. อบรมครู กศน.แกนน้า 
การจัดค่ายกิจกรรม
ค่านิยม 12 ประการ 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
ค่านิยม 12 ประการ 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถจัดค่ายกิจกรรม
ค่านิยม 12 ประการได้ 

1. ร้อยละ 80 ของครูมีความรู้ 
ความเข้าใจ เรื่องค่านิยม 12 
ประการ ของผู้เขา้รับการอบรม 
2. ร้อยละ 80 ของครูสามารถการ
จัดค่ายกิจกรรมค่านิยม 12 
ประการได ้
3. ร้อยละ 80 ของครูมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรการอบรม
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 บ. 
อุดหนุน ปี 57 

 

1. ผู้บริหาร กศน.อ้าเภอ    10 คน 
2. ครู กศน.ต้าบล            60 คน 

 
                    รวม 70  คน 

ไตรมาส 1 น.ส ฐิตารีย์ สโุอ๊ะ 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

18. พัฒนาสื่อและครูแกน
น้าในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส้าคัญ 

1. เพ่ือพัฒนาสื่อในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
2.เพื่อพัฒนาครู กศน.แกนน้า
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญ 
3. เพ่ือให้ ครู กศน.แกนน้า
สามารถออกแบบกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
ได้ 
    2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
จัดท้า แผนและจัดการเรียนรู้
ตามแผนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส้าคัญได้ 
 
 
 

50,000 
อุดหนุน ปี 57 

 

1. ครู กศน.ต้าบล   10  คน 
2. ครู ศรช.           10  คน 

 
รวม 20   คน 

ไตรมาส 1  น.ส ฐิตารีย์ สโุอ๊ะ 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

19. สนับสนุนการจัดการ
เทียบระดับการศึกษา
ประชาชนให้จบ
การศึกษาในระดับ
สูงสุดของการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เทียบระดับการศึกษา
ประชาชนให้จบการศึกษาใน
ระดับสูงสุดของการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา
ที่ท้าหน้าที่เทียบระดับ
การศึกษาด้าเนินการตาม
ขั้นตอนการด้าเนินงานที่
ส้านักงาน กศน.ก้าหนด 

100,000 บ. 
งบรายจ่ายอื่น 

 กศน.อ้าเภอ  8  แห่ง ไตรมาส 2 ,
ไตรมาส 4 

น.ส ฐิตารีย์ สโุอ๊ะ 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

20. พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนคนพิการ 
ส้านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ในการจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยแบบกึ่งโฮมส
คูลเพื่อคนพิการ 

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
(ครูผูส้อนคนพิการ) มีความรู้ ความ
เข้าใจ เรื่อง การจัดการเรียนรูต้าม
หลักสตูร กศน.2551  การจัดท้า
แผนเปลีย่นผ่านและส่งต่อ 
(Transition Plan)  การจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยแบบกึ่งโฮมสคลูเพื่อคน
พิการ การจัดท้าแผน IEP และ IIP  
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
(ครูผูส้อนคนพิการ) สามารถจดัท้า
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
หลักสตูร กศน. 2551  การจัดท้า
แผนเปลีย่นผ่านและส่งต่อ การ
จัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล IEP และ IIP 

1. ครูผู้สอนคนพิการ ร้อยละ 90 มี
ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การ
จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร กศน.
2551  การจัดท้าแผนเปลี่ยนผ่าน
และส่งต่อ (Transition Plan)  การ
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยแบบก่ึงโฮมส
คูลเพื่อคนพิการ การจัดท้าแผน IEP 
และ IIP 
2. ครูผู้สอนคนพิการ ร้อยละ 90 
สามารถจัดท้าแผนการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้หลักสตูร กศน. 2551  
การจัดท้าแผนเปลี่ยนผ่านและส่งต่อ 
การจัดท้าแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล IEP และ IIP 
3. ครูผู้สอนคนพิการ รอยละ 90 มี
ความพึงพอใจ ในระดับมากข้ันไป 

82,900 บ. 
อุดหนุน 57 

1.ครูผู้สอนคนพิการ        59 คน 
2.ศึกษานิเทศก์               3 คน 
3.เจ้าหน้าที่ สนง.กศน.จ.    8 คน 

รวม 70 คน 

รุ่นที่ 1  
5-7 พ.ย. 57 

รุ่นที่ 2 
13-14 ม.ค.57 

น.ส.ชลธิชา 
เอ่ียมศิริ 



                                         แผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชงิเทรา หนา้ 43 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

21. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครผูู้สอนคน
พิการ ด้านเทคนิคการ
จัดการเรียนส้าหรับคน
พิการ 

1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
(ครูผู้สอนคนพิการ) มีความรู้ 
ความเข้าใจ รูปแบบและ
เทคนิคการจัดการเรียน
ส้าหรับคนพิการที่เหมาะสม
กับความพิการแต่ละประเภท
  

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
(ครูผู้สอนคนพิการ) สามารถ
จัดการจัดการเรียนส้าหรับ
คนพิการได้หลากหลาย
รูปแบบ ที่เหมาะสมกับความ
พิการแต่ละประเภท  

1. ครูผู้สอนคนพิการ ร้อยละ 90 
มีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบ
และเทคนิคการจัดการเรียน
ส้าหรับคนพิการที่เหมาะสมกับ
ความพิการแต่ละประเภท  
2. ครูผู้สอนคนพิการ ร้อยละ 90 
จัดการจัดการเรียนส้าหรับคน
พิการได้หลากหลายรูปแบบ ที่
เหมาะสมกับความพิการแต่ละ
ประเภท  
3. ครูผู้สอนคนพิการ รอยละ 90 
มีความพึงพอใจ ในระดับมากขั้น
ไป 
 

150,000 บ. 
อุดหนุน 58 

 

1.ครูผู้สอนคนพิการ           59 คน 
2.ศึกษานิเทศก ์                 3 คน 
3.เจ้าหน้าที่ สนง.กศน.จ.       8 คน 

รวม 70 คน 

ไตรมาส 2 น.ส.ชลธิชา 
เอ่ียมศิริ 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 

22. ส่งเสริมและพัฒนา
บ้านหนังสืออัจฉริยะ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดเตรียมความพร้อมของบ้าน
หนังสืออัจฉริยะในการ
ให้บริการประชาชน 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับความรู้จากการอ่าน
หนังสือและจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในบ้านหนังสือ
อัจฉริยะ 
3. เพ่ือขยายรูปแบบการ
จัดการบ้านหนังสืออัจฉริยะให้
ไปสู่ “บ้านหนังสือชุมชน” 
 
 
 
 

1.ร้อยละ 80 ของบ้านหนังสือ
อัจฉริยะมคีวามพร้อมในการ
บริการประชาชน 
2. ร้อยละ80 ของผู้รับบริการมผีล
การประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
3. ร้อยละ 50 ของบ้านหนังสือ
อัจฉริยะ มรีูปแบบการจัดการบ้าน
หนังสืออัจฉริยะไปสู่ “บ้านหนังสอื
ชุมชน” 
 

30,000 
อุดหนุน 58 

 

1.บ้านหนังสืออัจฉริยะได้รับการพัฒนา   
                               448 แห่ง  
2. ขยายรูปแบบการจัดการไปสู่ “บ้าน
หนังสืออัจฉริยะ”  

ไตรมาส   2 น.ส.ภัทริมณ  
เฟ่ืองทอง 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 

23. กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้
เคลื่อนที่สู่ชุมชน 

1. เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้
มีโอกาสเข้าถึงสื่อการอ่านได้
ง่ายและสะดวกข้ึน 
2. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังนิสัย
รักการอ่านให้กับเด็กและ
ประชาชนในชุมชน 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การจัดกิจกรรรม
ส่งเสริมการอ่านและงาน กศน.
ให้ประชาชนได้ทราบมากขึ้น   

1. ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึง
สื่อการอ่านได้ง่ายและสะดวก
ขึ้นอย่างน้อย 30% 
2. เด็กและประชาชนมีความ
สนใจ/รักการอ่านมากข้ึน
อย่างน้อย 40% 
3. ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีผลการประเมิน
ความ   พึงพอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

50,000 บ.  
 อุดหนุน 57 

1.รถโมบาย/ผู้รับบริการ     7,000   คน 
2.บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่   20 คน 

4 ไตรมาส น.ส.ภัทริมณ  
เฟ่ืองทอง 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 

24. พัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ประชาชน 

1.  เพื่อให้บรรณารักษ์และ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านงานเทคนิคห้องสมุด 
2. เพ่ือให้บรรณารักษ์และ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิค
งานห้องสมุด  
3. เพ่ือให้มีการพัฒนางาน
ห้องสมุดให้มีคุณภาพและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

1. บรรณารักษ์และ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ประชาชนทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจด้านงานเทคนิค
ห้องสมุด  
2. ร้อยละ 80 ของ
บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดประชาชนสามารถน้า
ความรู้และและประสบการณ์
มาใช้ในการพัฒนางาน 
3. ร้อยละ 80 ของ
บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดประชาชน  มีความ
พึงพอใจในการจัดอบรม   เชิง
ปฏิบัติการ ในระดับดีขึ้นไป 

80,000 บ.  
   อุดหนุน 58 

1.บรรณารักษ์  
2.ศึกษานิเทศก์ 
3. เจ้าหน้าที ่

รวม 25 คน 

4 ไตรมาส น.ส.ภัทริมณ  
เฟ่ืองทอง 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

25. สนับสนุนการอบรม
วิทยากรยุวกาชาด
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
2.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานและเยาวชนให้
สามารถท้าหน้าที่เผยแพร่
กิจกรรม ยุวกาชาดสู่เยาวชนที่
รับผิดชอบได้ 
3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติ
ที่ดีต่อกิจการยุวกาชาด 
 
 
 
 

1.  ร้อยละ  80  สามารถน้า
ความรู้ไปเผยแพร่ได้ 
2.  ร้อยละ  80  มีความรู้ 
ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อ
กิจการยุวกาชาด 

80,000 บ. 
   อุดหนุน 58 

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

รวม  50  คน 

ไตรมาส 3  น.ส.บุษยา หน่ายคอน 
น.ส เกษณภา เกิดมณี 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

26. การแข่งขันกีฬา 
“กศน. เกมส์ ครั้งที่ 
5”กีฬา “กศน. เกมส์ 
ครั้งที่ 5” 

1.  เพื่อเป็นการสร้างมนุษย-
สัมพันธ์ในการท้างานที่มุ่ง
พัฒนาทีมงานให้เกิดความ
สามัคคีและพัฒนาความ
ร่วมมือในการด้าเนินงานให้
เพ่ิมมากข้ึน 
2.  เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา “มหกรรมกีฬา กศน.
เกมส์ ครั้งที่ 5” 
 
 
 
 

1. ร้อยละ  80  ของผู้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา กศน. มีความ
พึงพอใจและเกิดความรัก
ความสามัคคี 
2. มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 
“มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ 
ครั้งที่ 5” 

600,000 บ. 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

ผู้บริหาร  ครู  นักศึกษา  
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
รวม  3,000  คน 

ไตรมาส 4  น.ส.บุษยา หน่ายคอน 
น.ส เกษณภา เกิดมณี 
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ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

27. ส่งเสริมอาชีพเพ่ือการ
มีงานท้าและส่งเสริม
การอ่าน ในงาน
นมัสการพระพุทธโส
ธรและงานประจ้าปี
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ.2557 

1.  เพ่ือส่งเสริมและให้บริการ
ด้านการส่งเสริมอาชีพและด้าน
การศึกษาตามอัธยาศัยให้กับ
ประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน
นมัสการพระพุทธโสธรและ
งานประจ้าปีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2557 
2.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มี
โอกาสเข้าถึงสื่อและแหล่งการ
เรียนรู้ ที่เคลื่อนที่มาจัด
ให้บริการ 
 
 
 
 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
80  มีความรู้ ความเข้าใจใน
กิจกรรมด้านการส่งเสริม
อาชีพและด้านการศึกษาตาม
อัธยาศัย สามารถน้าความรู้ไป
ใช้ในชีวิตประจ้าวัน และมี
ความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรม 

75,000 บ. 
   อุดหนุน 57 

- ประชาชนทั่วไป 500  คน   พ.ย. 58 น.ส.บุษยา หน่ายคอน 
น.ส เกษณภา เกิดมณี 



                                         แผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชงิเทรา หนา้ 50 

 

 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและพัฒนาบริหารและกระบวนการเรียนรู้ 

28. นิเทศติดตามผลการ
ด้าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยและกิจกรรม
ตามนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพ่ือติดตามผลการด้าเนินงาน
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
นโยบายของส้านักงาน กศน. 
 
 
 

-  กศน.อ้าเภอทุกแห่งจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยและ
กิจกรรมตามนโยบายที่
ก้าหนด 

80,000 บ. 
   อุดหนุน 57 

- กศน.อ้าเภอทั้ง 11 อ้าเภอ  ธ.ค.57 - 
พ.ย. 58 

น.ส.บุษยา หน่ายคอน 
น.ส เกษณภา เกิดมณี 



                                         แผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชงิเทรา หนา้ 51 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและพัฒนาบริหารและกระบวนการเรียนรู้ 

29. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

1.เพ่ือให้ผู้นิเทศภายในของ
สถานศึกษา  ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการนิเทศติดตามผล
การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
2.เพ่ือให้ผู้นิเทศภายในได้น้า
ความรู้ไปใช้ในการนิเทศการ
จัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้นิเทศภายในทุกคนมีความรู้
ความสามารถในการนิเทศ
ติดตามผลการจัดกิจกรรม ใน
สถานศึกษาได้ 

10,000 บ. 
อุดหนุน 57 

สถานศึกษาละ2 คน  รวม 22 คน ธันวาคม 
2557 

หน่วยศึกษานิเทศก์   



                                         แผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชงิเทรา หนา้ 52 

 

 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและพัฒนาบริหารและกระบวนการเรียนรู้ 

30. โครงการสรุปผลการ
นิเทศติดตามผลการ
ปฏิบัติงานประจ้าปี 
2558 

1.เพ่ือสรุปผลการนิเทศติดตาม
การจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษาในสังกัด   
2.เพ่ือจัดท้าข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการพัฒนางาน 

1.มีเอกสารสรุปผลการนิเทศ
ของสถานศึกษาทุกแห่ง 
2.มีข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้สถานศึกษาทุก
แห่งน้าไปปรับใช้ในการพัฒนา
งาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 บ. 
อุดหนุน 58 

เอกสารสรุปผลการนิเทศติดตาม การ
จัดกิจกรรมของสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ 2558 ครบทุก
กิจกรรม 

สิงหาคม ถึง
กันยายน 
2558 

หน่วยศึกษานิเทศก์   



                                         แผนปฏิบัตกิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2558 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชงิเทรา หนา้ 53 

 

 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและพัฒนาบริหารและกระบวนการเรียนรู้ 

31. โครงการวิจัย ชื่อเรื่อง 
การศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

1. เพ่ือศึกษาผลการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษา สังกัดส้านักงาน 
กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษา สังกัด
ส้านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

- ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา ได้รับการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษา ตามกรอบ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ตาม
นโยบาย พ้ืนที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
- ส้านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา มีงานวิจัย
เพ่ือพัฒนางาน กศน.จ้านวน 
1 เล่ม/ปี 
 
 
 

10,000 บ. 
อุดหนุนปี 58 

สถานศึกษา   11 แห่ง ไตรมาส 4 หน่วยศึกษานิเทศก์   



 

ประธานคณะผู้จัดท า 
 นายกุลธร            เลิศสุริยะกุล  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  นายสมิง  เสมียนรัมย ์  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้สนับสุนนข้อมูล 
        ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทุกแห่ง 
 นายอนันท์   เฟื่องทอง   ศึกษานิเทศก ์
 นางวัชรินทร์ ศรีณิบลูย ์   ศึกษานิเทศก ์
 ดร.จรัสศรี    หัวใจ   ศึกษานิเทศก ์
 น.ส.ชลธิชา   เอี่ยมศิร ิ   นักวิชาการศึกษา 
 น.ส.อัจฉรา   ธัญยาธีรพงษ ์  นักวิชาการศึกษา 
 น.ส.ทิวารัตน ์ ตุ่มไทยสาคร  นักวิชาการศึกษา 
 น.ส.ฐิตารีย์   สุโอ๊ะ   นักวิชาการศึกษา 
  น.ส.ภัทรมิณ เฟื่องทอง   นักวิชาการศึกษา 
 น.ส.ทิพย์สดุา พรประสิทธินัยน ์  นักวิชาการศึกษา 
 น.ส.พัชราภรณ ์ คงประสิทธ์ิ    นักจัดการงานท่ัวไป 
  น.ส.ศศิประภา    องอาจ   นักจัดการงานท่ัวไป 
  นางสาวพิมพ์พรรณ  ทองดารา   นักจัดการงานท่ัวไป 
 น.ส.อารยา  ศิริบรรจง   นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
 นางชณาภา  และไหม    นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
 นางพรทิพย์  เพ็ชร์รื่น   นักวิชาการเงินและบญัชี 
 น.ส.วันทนา  ษฐาพร   นักวิชาการเงินและบญัชี 
  น.ส.อรอุมา   หน่ายคอน   นักวิชาการเงินและบญัชี 
  น.ส.พิชยา  วุฒฑวิภาต   นักวิชาการเงินและบญัชี 
  น.ส.บุษยา  หน่ายคอน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 น.ส.เกษณภา เกิดมณ ี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
บรรณาธิการ 
 นายอนันท์ เฟื่องทอง  ศึกษานิเทศก ์
 นางวัชรินทร์ ศรีณิบลูย ์   ศึกษานิเทศก ์
 ดร.จรัสศรี   หัวใจ  ศึกษานิเทศก ์
  น.ส.บุษยา  หน่ายคอน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 น.ส.เกษณภา เกิดมณ ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รวบรวม/เรียบเรียง/ออกแบบ/รูปเล่ม 
   น.ส.บุษยา  หน่ายคอน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  น.ส.เกษณภา เกิดมณ ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

คณะผูจั้ดท ำ 



 

ส ำนกังำนสง่เสรมิกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยัจังหวดัฉะเชงิเทรำ 

283 ถนนศขุประยรู  ต ำบลหน้ำเมอืง  อ ำเภอเมอืงฉะเชงิเทรำ  จังหวดัฉะเชงิเทรำ 24000 

โทร.0-3898-1619 , 0-3898-1622 , โทรสำร 0-3898-1620 


