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1.1 ข้อมูลพื้นฐานเพ่ือการวางแผน 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 
  

 

 

 

 

 

  

 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 

บทน า 
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1) สภาพพื้นที่ 
ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้สูงกว่า

ระดับน้้าทะเลประมาณ 2 เมตร และมีที่ดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอ้าเภอสนามชัยเขตและอ้าเภอท่า
ตะเกียบ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ดอนซึ่งบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในพ้ืนที่แผ่นดินด้านตะวันออกเฉียงเหนือมี
สภาพพ้ืนที่ราบ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนล้าน้้า พ้ืนที่จะค่อยๆ ลาดสูงขึ้นไปทางทิศตะวันออกและทิ ศ
เหนือ โดยที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภาพเป็นลูกคลื่นและสูงชัน เป็นพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ้าเภอ
พนมสารคามและอ้าเภอสนามชัยเขตมีความสูงจากระดับน้้าทะเล 30 - 80 เมตร จังหวัดฉะเชิงเทรามีแม่น้้า
บางปะกงไหลผ่านพ้ืนที่อ้าเภอต่างๆ คือ อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว อ้าเภอบางคล้า อ้าเภอเมือง อ้าเภอบ้านโพธิ์ และ
ออกสู่อ่าวไทยที่อ้าเภอบางปะกง รวมความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 12 กิโลเมตร         

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถจ้าแนกลักษณะภูมิประเทศ ออกได้ 3 เขตใหญ่ๆ คือ     
1) เขตที่ราบลุ่มแม่น้้า เป็นบริเวณที่มีความส้าคัญมากที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะเป็นพ้ืนที่

ราบเรียบ ดินอุดมสมบูรณ์ และมีน้้าเพ่ือการชลประทานอย่างเพียงพอ เขตพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้้าจะครอบคลุม
พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 37.7 ของพ้ืนที่จังหวัด หรือประมาณ 2,042.7 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอ
บางปะกง อ้าเภอบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว อ้าเภอบางคล้า อ้าเภอราชสาส์น 
อ้าเภอคลองเขื่อน และบางส่วนของอ้าเภอแปลงยาวและอ้าเภอพนมสารคาม ที่ราบลุ่มแม่น้้าบางปะกงและ
สาขานี้จะมีชื่อเรียก อีกอย่างว่า “ที่ราบฉนวนไทย” ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส้าคัญของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพราะท่ีราบลุ่มผืนนี้   เป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อการค้าที่ส้าคัญของภาคตะวันออกของประเทศไทย 

2) เขตที่ดอนหรือที่ราบลูกฟูก เขตพ้ืนที่นี้อยู่ในบริเวณตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกและทางเหนือที่
ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี โดยครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดคือ ประมาณร้อยละ 51.1 หรือประมาณ 
2,205.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขตอ้าเภอสนามชัยเขต อ้าเภอท่าตะเกียบ และบางส่วนของ
อ้าเภอพนมสารคามและอ้าเภอแปลงยาว ความสูงเฉลี่ยระดับเหนือน้้าทะเลเฉลี่ย 4.20 เมตร ไม่เหมาะแก่การ
ท้านา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท้าไร่ ได้แก่ มันส้าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และสับปะรด  

3) เขตท่ีราบสูงและภูเขาเทือกเขาที่ปรากฏทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไปสิ้นสุดลง ในเขตท้องที่ของจังหวัด
ชลบุรี ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 11.2 หรือประมาณ 1,174.7 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
อ้าเภอสนามชัยเขต อ้าเภอพนมสารคาม อ้าเภอท่าตะเกียบ และบางส่วนของอ้าเภอแปลงยาว 
 
 
ขนาดพื้นที่ 

เนื้อท่ีประมาณ 5,351 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,344,375 ไร่  
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ที่ตั้งและอาณาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 75 กิโลเมตร  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร 

 
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่  

จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถแบ่งสภาพการพัฒนาตามกายภาพของพ้ืนที่ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
พื้นที่ส่วนที่ 1 เป็นพ้ืนที่ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ของจังหวัด ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัด

สมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี มีสภาพเป็นที่ลุ่ม ได้แก่ พ้ืนที่อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา บางปะกง บ้านโพธิ์ และ
อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว ด้านทิศตะวันตก ได้รับการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร และโครงการพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งตะวันออก พ้ืนที่ส่วนนี้มีแนวโน้มจะกลายเป็นย่านอุตสาหกรรม ชุมชนเมือง การบริการและที่อยู่
อาศัย และอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จะเป็นตัวเร่งขยายความเจริญเติบโตของบ้านเมืองฉะเชิงเทรา 

พื้นที่ส่วนที่ 2 เป็นพ้ืนที่ ฝั่งแม่น้้าบางปะกง (พ้ืนที่ตอนกลางของจังหวัด) อยู่ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา บางส่วนของอ้าเภอบางคล้า อ้าเภอคลองเขื่อน อ้าเภอบ้านโพธิ์ซีกตะวันออก อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว
ซีกตะวันออก อ้าเภอพนมสารคาม อ้าเภอราชสาส์น อ้าเภอแปลงยาว อ้าเภอสนามชัยเขต (บางส่วน)  ส่วน
ใหญ่ท้าการเกษตรกรรม ปลูกข้าว ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และพืชไร่ ขณะนี้มีเขื่อนทดน้้าบางปะกงในท้องที่อ้าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งได้สร้างแล้วเสร็จในต้นปี 2543 ความจุต้นทุน 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ส้าหรับอ้าเภอแปลง
ยาวจะเป็นเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

พื้นที่ส่วนที่ 3 เป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าไม้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและแหล่ง ต้นน้้า ล้าธาร  ในปัจจุบัน
ป่าสงวนแห่งชาติ แควระบม – สียัด เนื้อที่ 746,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.3 ก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้้าขนาด
ใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน้้าคลองสียัด ความจุ 325 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งแล้วเสร็จต้นปี 2543 เป็นแหล่งน้้าต้นทุน
ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และกิจการประปาของชุมชน 
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โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
การประปา 
  จังหวัดฉะเชิงเทรามีส้านักงานประปาอยู่ในพื้นท่ีจ้านวน 4 แห่ง คือ  
 1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา  
 2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม  
 3. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า  
 4. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 
การไฟฟ้า 
 จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่รับผิดชอบจ้านวน 11 อ้าเภอ มีสถานีไฟฟ้า จ้านวน 15 สถานี และมี
ส้านักงานบริการไฟฟ้าทั้งหมด 14 แห่ง  
             ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 
การสื่อสารและโทรคมนาคม 
1. การไปรษณีย์โทรเลข 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีที่ท้าการไปรษณีย์ในสังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 11 แห่ง  
          ที่มา : ที่ท้าการไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ด้าเนินการอยู่ทั้งหมด 8 ฉบับ  
3. เคเบิ้ลทีวีจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จังหวัดฉะเชิงเทรามีเคเบิ้ลทีวีอยู่ทั้งหมด 6 แห่ง  
4. หอกระจายข่าวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
           จังหวัดฉะเชิงเทรา มีจ้านวน 202 แห่ง  
5. โทรศัพท์ 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีส้านักงานบริการลูกค้า จ้านวน 5 สาขา  
6. ไปรษณีย์โทรเลข 
 จังหวัดฉะเชิงเทรามีท่ีท้าการไปรษณีย์โทรเลข รวม 49 แห่ง กระจายอยู่ตามอ้าเภอ ชุมชน และต้าบล
ที่หนาแน่น โดยเป็นที่ท้าการไปรษณีย์ของรัฐ รวม 11 แห่ง ที่เหลืออีก 38 แห่ง เป็นของเอกชน 
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2) สภาพทางสังคม-เศรษฐกิจ-ประชากร  
ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับอิทธิพลการขยายตัวของสังคมเมือง และการเปลี่ยนแปลงจากการ

ผลิตภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรม จะเห็นได้จากมีการลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นทุกปี จาก
การที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นทุกปี มีผลต่อการจ้างแรงงาน แรงงานภาค
เกษตรกรรมจะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมกันมากขึ้น ประเภทอุตสาหกรรมที่นักลงทุนให้ความสนใจลงทุนและมี
แนวโน้มในการลงทุนสูง ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้จากเหล็กและโลหะ และ
อุสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่จะสนใจลงทุนในเขต อ้าเภอบางปะกง อ้าเภอเมือง 
อ้าเภอพนมสารคาม อ้าเภอบ้านโพธิ์ อ้าเภอบางคล้า และอ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จะมีจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่หนาแน่น เพราะมีวัตถุดิบและเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 

ด้านการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,344,375 ไร่ พ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตร 
2,002,798 คิดเป็นร้อยละ 59.88 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด และมีจ้านวนครัวเรือนเกษตรกร 59,558 ครัวเรือน โดย
จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนฐานด้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงประชากร ในภูมิภาค และ
กรุงเทพมหานคร ประชาชนร้อยละ 70 ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรใน
จังหวัด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 27,681 ล้านบาทต่อปี ผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดในด้านพืช ได้แก่  
ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน มะพร้าว มะม่วง และหมาก เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไข่ไก่ และสุกร ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตมากที่สุดของประเทศ ไก่เนื้อ เป็ด และโคเนื้อ ด้านประมง มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า อาทิเช่น กุ้งขาว
แวนนาไมท์ กุ้งกลุาด้า ปลาน้้าจืด ปลาน้้ากร่อย และกิจการประมงทะเล   

จ้านวนประชากร  รวมทั้งสิ้น  700,902 คน  เป็นชาย  343,846  คน  หญิง  357,056 คน อ้าเภอ 
ที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา มีจ้านวน 114,917 คน รองลงมา อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว  
มีจ้านวน 71,090 คน และอ้าเภอสนามชัยเขต มีจ้านวน 69,656 คน   

ที่มา : ที่ท้าการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้อมูล ณ ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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ด้านการศึกษา 
จังหวัดฉะเชิงเทรามีหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 

- ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีสถานศึกษาภาครัฐ 142 แห่ง และ  
ภาคเอกชน 22 แห่ง รวม 134 แห่ง 

- ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มีสถานศึกษาภาครัฐ 156 แห่ง และ  
ภาคเอกชน 10 แห่ง รวม 166 แห่ง 

- ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 มีสถานศึกษาภาครัฐ 55  แห่ง และ สถานศึกษาใน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 30  แห่ง และจังหวัดสมุทรปราการ จ้านวน 25 เเห่ง 

- ส้านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มี สถานศึกษา 7 แห่ง 
- ส้านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีมหาวิทยาลัย 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
- ส้านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ส้านักงานการศึกษาพิเศษประจ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบจ./เทศบาล/อบต.) มีสถานศึกษา 7 แห่ง ประกอบด้วย 

1. สังกัด อบจ.ฉะเชิงเทรา 2 แห่ง   2. สังกัดเทศบาล 5 แห่ง 
มีหน่วยงานทางการศึกษาที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 

- ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
- ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

ที่มา : แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ้าปี พ.ศ. 2558  
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3) แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
 

ที่ตั้ง 

กศน.อ าเภอคลองเขื่อน 
 

1. แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ประเภทบุคคล  การเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตร
ผสมผสาน เช่น ปลูกข้าวปลอดสารพิษ,ผลิต
น้้ามันไบโดดีเซล ,ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด, 
ปลูกหน่อไม้ (นายนิยม จันทรโกศล) 

หมู่ที่ 5 ต้าบลบางโรง  

2. สวนเกษตรผสมผสานต้าบล
คลองเขื่อน 

ประเภทบุคคล  ด้านการเกษตร  การผลิตมะม่วง
นอกฤดู 

หมู่ที่ 3 ต้าบลคลองเขื่อน 

3. แหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 

ประเภทบุคคล  การเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตร
ผสมผสาน การเพาะปลากัด การท้าขนมพ้ืนบ้าน 
การเผาถ่าน การน้าสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า เช่น การท้าไม้กวาดทางมะพร้าว 
(นายวิเชียร โพนสุวรรณ์) 

หมู่ที่ 5 ต้าบลก้อนแก้ว 

4. แหล่งเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงต้าบลบางเล่า 

ประเภทบุคคล  การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงการปลูกผักปลอดสารพิษ ไม่ใช่ยาฆ่า
แมลงและก้าจัดศัตรูพืชโดยการใช้วิธีทาง
ธรรมชาติ เช่นการหมักปุ๋ย การท้าบัญชีครัวเรือน 

หมู่ที่ 2 ต้าบลบางเล่า 

5. แหล่งเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงต้าบลคลองเขื่อน 

ประเภทบุคคล  การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงการน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเกษตรผสมผสานมาประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ ปลูกข้าวปลอดสารพิษ,ผลิต
น้้ามันไบโดดีเซล ,ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด, 

หมู่ที่ 5 ต้าบลคลองเขื่อน 

6. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
กะลามะพร้าว 

ประเภทบุคคล  การประดิษฐ์กะลามะพร้าวใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับและเครื่องใช้ 

หมู่ที่ 5 ต้าบลบางตลาด 

7. การท้ากางเกงขาก๊วย ประเภทบุคคล  ด้านอาชีพ การตัดเย็บกางเกง
ขาก๊วย 

หมู่ที่  6  ต้าบลบางเล่า 

8. กลุ่มเลี้ยงปลากัดต้าบล 
บางเล่า 

ประเภทบุคคล  ด้านอาชีพ การเลี้ยงปลากัด หมู่ที่  2 ต้าบลบางเล่า 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
 

ที่ตั้ง 

9. สวนปาล์มฟาร์มนก ประเภทบุคคล  ด้านอาชีพ เพาะเลี้ยงพันธุ์นก  
และต้นปาล์ม 

หมู่ที่  5  ต้าบลบางตลาด 

10. คุ้มวิมานดิน ประเภทบุคคล  ด้านศิลปะ สิ่งประดิษฐ์จากดิน
เผา 

หมู่ที่  3  ต้าบลคลองเขื่อน 

กศน.อ าเภอบางคล้า 
 

1. ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ประเภทบุคคล  เกีย่วกับการปลูกผักปลอด
สารพิษ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและก้าจัดศัตรูพืชโดย
การใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่นการหมักปุ๋ยจากเศษ
วัชพืช และเป็นแบบอย่างของการด้ารงตนอยู่ใน
วิถีพอเพียง จากการปลูกผักไว้กินเอง เริ่มแจก
เพ่ือนบ้านจนถึงการน้าไปขายเพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิม
รายได้ให้กับครอบครัว (นางวรรณา นึกม่ัน ) 

99/3 หมู่ที่ 6 ต้าบล 
ท่าทองหลาง 

2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต้าบลเสม็ดใต้ 

ประเภทบุคคล เป็นแหล่งเรียนรู้การด้าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การท้า
เกษตรแบบผสมผสาน  การบริหารจัดการพัฒนา
พ้ืนฟูดิน  และการท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ   
(นางสมปอง  ผาสุข) 

19/1 หมู่ที่ 1 ต้าบลเสม็ดใต้ 

2. ทอพรมบ้านทรายหาย   ประเภทบุคคล เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการส่งเส
ริมาชีพการทอพรม เป็นการส่งเสริมการใช่เศษ
วัสดุเหลือใช้เช่น เศษผ้า น้ามาเพ่ิมมูลค่า สร้าง
รายได้ให้กับครอบครัวและสามารถใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  
(นางสุนีย์ โพธิ์ทอง) 

31 หมู่ที่ 4 ต.ท่าทองหลาง 

3. การท้าน้้าพริกสมุนไพร 
 

ประเภทบุคคล  การเรียนรู้การท้าน้้าพริก
สมุนไพร (นางเอมอร  สุขสวัสดิ์) 

31/2  หมู่ 3   
ต้าบลบางกระเจ็ด   

4. การท้าปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ประเภทบุคคล ด้านอาชีพ 
การท้าปุ๋ยหมักไม่กลับกอง 
(นางขนิษฐา  โคมจันทร์) 

39/2  หมู่ 6 บ้านบางกระดาน 
ต้าบลบางกระเจ็ด 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
 

ที่ตั้ง 

5. ฟาร์มเห็ด 
แม่ประเทือง 

ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้การ
ท้าเกษตรผสมผสาน และการเพาะเลี้ยงเห็ดแบบ
ครบวงจร 
(นายสมศักดิ์ศรี  สัณฐิติ) 

51/6 หมู่ที่ 4 ต้าบลเสม็ดใต้ 

6. ค่ายมวย ป.ประมุข 
 

ประเภทบุคคล ค่ายมวยไทยและมวยสากล  ค่าย
มวยดังกล่าวนี้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ  
โดยเฉพาะนักมวยที่ชื่อ  
บัวขาว ป.ประมุข  
(นายประมุข  โรจนตัณฑ์) 

หมู่ 5 ต้าบลสาวชะโงก 

7. วัดหัวสวน ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ทางพระพุทธศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  สถาปัตยกรรม (โบสถ์สเตนเลส)  
และเป็นส้านักฝึกปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  (ส้านักปฏิบัติธรรมประจ้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา แห่งที่ 20) 

ม.4  ต้าบลเสม็ดใต้ 

8. วัดสาวชะโงก ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม เป็นส้านักฝึกปฏิบัติธรรม 

หมู่.1 บ้านสาวชะโงก 
ต้าบลสาวชะโงก 

9. วัดโพธิ์บางคล้า ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง
ด้านประวัติศาสตร์ สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 

ถนนประชาเนรมิต ต้าบลบาง
คล้า 

10. วัดเสม็ดเหนือ(ราษฎร์ยินดี) ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นส้านักฝึกปฏิบัติ
ธรรม  

25 หมู่ที่ 1  ต้าบลเสม็ดเหนือ 

11. วัดใหม่บางคล้า ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม พระพุทธรูปปางไสยาสน์
ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ เป็นพระพุทธรูปหล่อ
ทองเหลือง  

หมู่ที่ 1 ต้าบลบางสวน 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
 

ที่ตั้ง 

กศน.อ าเภอสนามชัยเขต 
 

1. แหล่งเรียนรู้วนเกษตร                  ประเภทบุคคล การให้ความรู้เรื่อง ป่าชุมชน
,สมุนไพร,วนเกษตร,ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 
อย่าง เช่น ไม้กระถินเทพา สัก จ้าปาทอง 
ไม้เนื้อแข็ง เพ่ือท้าท่ีอยู่อาศัย, ปลูกผักเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน ,ปลูกไม้ไผ่ไว้จักสานท้า
อุปกรณ์ของใช้  
(นายเลี่ยม บุตรจันทา) 

หมู่ 16 ต้าบลท่ากระดาน 

2. ศูนย์การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง  

ประเภทบุคคล การให้ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,หมอดินอาสา ให้
ความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพดิน
ดิน,ปุ๋ยหมักชีวภาพเช่น ปุ๋ยหมักจากเศษ
อาหาร น้้าหมักชีวภาพ  
(นายพรเทพ บุญมาก) 

หมู่ 10 ต้าบลทุ่งพระยา 

3. วนเกษตรเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

ประเภทบุคคล  ด้านการเกษตร ท้าปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ  
(ผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม) 

หมู่ 1 ต้าบลลาดกระทิง 

4. วิสาหกิจชุมชนบ้านบึงตะเข้ ประเภทบุคคล  การให้ความรู้การท้าเกษตร
อินทรีย์,การท้าปุ๋ยหมักชีวิภาพ,การท้านา
โยน,ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ขนมมันทอด,
เผือกทอด,ขนมทองม้วนจากข้าวไรเบอร์รี่,
ไอศกรีม,ข้าวไรซ์บอร์รี่, 

หมู่ 4 ต้าบลคู้ยายหมี 

กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
 

1. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านผู้ใหญ่จรูญ 

ประเภทบุคคล  การน้อมน้าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ผสมผสานมาประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ เช่น การเลี้ยงแพะนม  
(นายจรูญ  อาบัส) 

หมู่ 7 ต้าบลดอนฉิมพลี 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
 

ที่ตั้ง 

2. เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหลัก
ร้อย 

ประเภทบุคคล  ให้ความรู้ด้านการปลูกพืช
สมุนไพร การท้าน้้าส้มควันไม้ 

หมู่ 6 ต้าบลบางขนาก 

3. การแปรรูปสมุนไพร ประเภทบุคคล ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ด้านการแปรรูปสมุนไพร ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การท้าสบู่สมุนไพร สบู่เหลว ยาหม่อง น้้ามัน
มะพร้าว 
 (นางสาวจรินท์  ฉุยฉาย) 

หมู่ 3 ต้าบลโยธะกา 

4. การแปรรูปสมุนไพร ประเภทบุคคล ด้านการแปรรูปสมุนไพร 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูป แชมพู ครีมทา
ผิว ครีมนวดผม จากเมล็ดดาวอินคา 
(นางกิตติมา  มานโสม) 

37 หมู่ 2 ต้าบลสิงโตทอง 

5. บ้านพาฝัน          
 

ประเภทบุคคล  ให้บริการด้านการอ่าน / และ
การสาธิตอาชีพ  มีหลักสูตรอาชีพกว่า 30
อาชีพ 
 (นางสาวพาฝัน  เอมขวัญยืน) 

หมู่ 7 ต้าบลดอนฉิมพลี 

6. บ้านคู้           ประเภทบุคคล  ให้บริการด้านการอ่าน / และ
การสาธิตอาชีพ  มีหลักสูตรอาชีพกว่า 30 
ชนิด เช่น การท้าขนมชั้น ซาลาเปา  การท้า
ขนมอบ (ขนมปัง เค้ก )   
(นางสาวสุริยา  อาราซัด) 

หมู่ 13 ต้าบลดอนฉิมพลี 

7. กลุ่มปักผ้าฉลุลาย ประเภทบุคคล  ให้ความรู้การออกแบบเสื้อผ้า
มุสลิม  ผ้าคลุมผมสตรีไทยมุสลิม 

หมู่ 5 ต้าบลดอนฉิมพลี 

8. กลุ่มน้้าพริกสมุนไพรบึงไผ่
ทอง-งาม 

ประเภทบุคคล  การท้าน้้าพริกสมุนไพร  
ศึกษาดูงานเรื่องการท้าน้้าพริกน้้าพริก
สมุนไพรแบบต่างๆ และประโยชน์ของ
สมุนไพร  
(นางแวว  มีพงษ์) 

42/1 หมู่ 6  
ต้าบลดอนเกาะกา  

9. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น 
ต.หมอนทอง 

ประเภทบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ท้องถิ่น ให้ความรู้เรื่อง การท้าดอกไม้จันทน์ 
 

20/1  หมู่ 11  
ต้าบลหมอนทอง 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
 

10. กลุ่มแกะสลักเขาสัตว์ ประเภทบุคคล ให้ความรู้เรื่องการแกะสลักเขา
ควาย การท้าพวงกุญแจจากเขาควาย 
(นางเสาวลักษณ์  แย้มพุชชงค์) 

2 หมู่ 9 ต้าบลโพรงอากาศ 

11. กลุ่มน้้าส้มเกล็ดหิมะ ประเภทบุคคล ด้านพณิชยกรรม 
ให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้้าส้มเกล็ด
หิมะ  
(นางบุปผา  ทับทิมนาค) 

หมู่ 9 ต้าบลโพรงอากาศ 

12. ฟารีดา ขนมหวาน ประเภทบุคคล ให้ความรู้เกี่ยวกับการท้าขนม
ไทย เช่น เค้กฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด  
(นายสนั่น  ดิเจริญ) 

1/9 หมู่ 9 ต้าบลบึงน้้ารักษ์ 

13. ดอกไม้ประดิษฐ์แสงจันทน์ ประเภทบุคคล ด้านการประดิษฐ์ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการท้าดอกไม้จันทน์,ดอกไม้
ประดิษฐ์จากกระดาษ  
(นางปราณี  แสงจันทร์) 

25/9 หมู่18  ต้าบลศาลาแดง 
 

14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบล เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา นวมินทราชินี     

ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ให้บริการด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ เช่น การรักษาโดยแพทย์
ทางเลือก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแล
สุขภาพอนามัย  

หมู่ 2 ต้าบลดอนฉิมพลี 

15. โรงเรียนฮัลฟาติฮะห์ มูลนิธิ ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอิสลาม เช่น เป็นวิทยากร
อบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  

หมู่ 18 ต้าบลดอนฉิมพลี 

16. ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ การ
ดูแล เก็บเก่ียวผลผลิตเรื่องข้าว 
 

หมู่13 ต้าบลดอนฉิมพลี 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
 

กศน.อ าเภอบางปะกง 
 

1. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประเภทบุคคล  การให้ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  เช่น การท้าเกษตร
ผสมผสาน  
(นายณรงค์  ไมตรีจิตต์) 

188/2  หมู่ 7 ต้าบลท่าสะอ้าน  
  

2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ 

ประเภทบุคคล  การให้ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 เช่น การท้าเกษตรผสมผสาน  
(นายสมศักดิ์  อ่อนละม้าย) 

 หมู่ 8 ต้าบลสองคลอง 
 

3. ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง ประเภทบุคคล  วิสาหกิจชุมชน 
การท้าธูปหอมไล่ยุง 
(นางสาวสุทิน   โตสวัสดิ์) 

7/1  หมู่ 7 ต้าบลท่าสะอ้าน  
 

4. การนวดแผนไทย ประเภทบุคคล  การเรียนรู้การนวดแผนไทย/
สปา  เป็นศูนย์นวดแผนไทย 
 (นางวันนา  ศิลปะศร) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน 75  หมู่  11  
ต้าบลบางวัว  
 

5. การท้าดอกไม้จากดินไทย ประเภทบุคคล ด้านศิลปะประดิษฐ์ 
การประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย 
(นางสุภาภรณ์  ปิ๋วสุวรรณ) 

10 หมู่ 9 ต้าบลบางสมัคร 
 

6. การท้าขนมกง ประเภทบุคคล  เรียนรู้การท้าขนมกง (นาง
ปราณี   พูลศิริ) 

54  หมู่  4  ต้าบลบางผึ้ง 
 

7. กลุ่มผลิตน้้าจุลินทรีย์ชีวภาพ  ประเภทบุคคล  การผลิตน้้าจุลินทรีย์ชีวภาพ  
 (นายวันชัย ฤทธิเดชะ) 

หมู่ 7  ต้าบลบางเกลือ 
 

8. การเลี้ยงปลากะพง ประเภทบุคคล การเลี้ยงปลากะพง  สถานที่
ศึกษาเรียนรู้อาชีพต้นแบบ 
(นางสายหยุด  พรหมศิริ) 

หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าข้าม 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
 

กศน.อ าเภอบ้านโพธิ ์
 

1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต้าบลเทพ
ราชศูนย์วิสาหกิจชุมชนบอนสี 

ประเภทบุคคล การต่อกิ่งมะนาว  
การขยายพันธ์บอนสี 

14/1หมู่ 1 ต้าบลเทพราช  

2. พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดเทพราช ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม การจัดเก็บเครื่องใช้  
เครื่องเรือนโบราณ 

วัดเทพราชปวราราม หมู่ 2  
ต้าบลเทพราช  

3. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง  ประเภทบุคคล  การน้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสานมา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  
เช่นการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ 

41/2 หมู่ 2 ต้าบลสิบเอ็ดศอก 

4. ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเกษตรชุมชนบ้านท่า
พลับ 

ประเภทบุคคล  การน้อมน้าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสานมา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เช่นการท้า
ปุ๋ยหมัก 

หมู่.4 ต้าบลท่าพลับ  

5. ศูนย์สาธิตและการอนุรักษ์พันธ์
ไก่พ้ืนเมืองและการขยายพันธ์
ปลา 

ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การเรียนรู้ 
การอนุรักษ์พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองและขยายพันธุ์ 
ปลา 

51/1หมู่ 4 ต้าบลหนองตีนนก  

6. การท้าขนมจีน ประเภทบุคคล  การเรียนรู้การท้าขนมจีน หมู่ 2 ต้าบลสิบเอ็ดศอก  
 

7. การจักสานตะกร้าก้านมะพร้าว ประเภทบุคคล  การเรียนรู้การจักสาน
ก้านมะพร้าว 

29 หมู่ 4  ต้าบลแหลมประดู่   

8. การท้าขนมเปี๊ยะสมุนไพร ประเภทบุคคล  การเรียนรู้การท้าขนมเปี้ยะ
สมุนไพร 

59/296 หมู่ 3 ต้าบลลาดขวาง   

9. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง  
ต้าบลเทพราช   

ประเภทบุคคล  การเรียนรู้ด้านการเกษตร
ชีวภาพ 

หมู่ที่ 2 ต้าบลเทพราช   

10. ตลาดคลองสวนร้อยปี ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สถานที่ท่องเที่ยว 
ศึกษาวัฒนธรรม วิถีชีวิตโบราณ 

หมู่ที่ 6 ต้าบลเทพราช   
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
 

11. การเพาะเห็ด ประเภทบุคคล  การเรียนรู้การเพาะเห็ด 
 

29/1 หมู่ 3 ต้าบลบางกรูด  

11. การท้าอาหารอิสลามและขนม
อบ 

ประเภทบุคคล  การเรียนรู้การท้าอาหารและ
ขนมอิสลาม 
 

หมู่ที่ 4 ต้าบลเกาะไร่   

12 มัสยิดดารู้ลอาบีดิน ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การเรียนรู้ด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรม 
 

25  หมู่ 1  ต้าบลเกาะไร่   

13. มัสยิดอัลวาตอนี่ยะห์ ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การเรียนรู้ด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรม 
 

17 หมู่ 1  ต้าบลเกาะไร่   

14. วัดพนมพนาวาส ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การเรียนรู้ด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรม สถานที่ปฏิบัติธรรม 
 

ต้าบลคลองขุด   

15. การจักสานเข่งปลาทู ประเภทบุคคล  การเรียนรู้การสานเข่งปลาทู 
 

หมู่ที่ 1 ต้าบลเกาะไร่   

16. วัดสนามจันทร์ ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การเรียนรู้ด้าน
ประเพณีและวัฒนธรรม สถานที่ปฏิบัติธรรม 
 

หมู่ที่ 1 ต้าบลบ้านโพธิ์  

17. การท้าเกษตรอินทรีย์ ประเภทบุคคล  การเรียนรู้การท้าเกษตร
อินทรีย์ 

14/2 หมู่ 5 ต้าบลหนองตีนนก  

กศน.อ าเภอแปลงยาว 
 

1. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหลุมมะขาม 

ประเภทบุคคล  การเรียนรู้เกี่ยวกับ การ
ปลูกพืชสมุนไพร   การแปรรูปสมุนไพร
เป็นยารักษาโรค   ด้านการเรียนรู้วิถีชีวิต
แบบพอเพียง ด้านการท้าบัญชีครัวเรือน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน  
(นายวินัย  สุวรรณไตย) 

ม.8 ต.หนองไม้แก่น                     
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
 

2. ยิ้มเพ่ือฝัน ประเภทบุคคล ด้านการเกษตร                      
การเรียนรู้เกี่ยวกับ การเพาะเลี้ยงเห็ด
นางฟ้า เห็ดขอนขาว และเห็ดเปาฮ้ือ 
เห็ดโคนญี่ปุ่น  และการแปรรูปเห็ดเป็น
อาหาร   
(นางสาวอาภรณ์ พุ่มประดับ) 

21 /3  ม.8  ต.หัวส้าโรง  

3. สวนยุพิน ฉลาดถ้อย ประเภทบุคคล  ด้านการเกษตร                           
การเรียนรู้เกี่ยวกับ  การท้าต้นไม้เสริมราก
ต้นมะม่วง ต้นมะนาว การท้าเกษตร
ผสมผสาน การท้าปุ๋ยน้้าชีวภาพ   
(นางยุพิน   ฉลาดถ้อย) 

หมู่ 8 ต้าบลวังเย็น                                          

4. เกษตร 11 การ์เด็น ประเภทบุคคล  ด้านการเกษตร                                 
การเรียนรู้เกี่ยวกับ การปลูกบัว และ
เพาะพันธุ์กล้วย 
(นายเริงศักดิ์  กลิ่นพยอม) 

หมู่ 11 ต้าบลแปลงยาว 

6. แหล่งเรียนรู้การนวดแผนไทย 
บ้านภูมิเจริญต้าบลหัวส้าโรง 

ประเภทบุคคล  กลุ่มสตรี อาชีพ 
การเรียนรู้เกี่ยวกับ การนวดแผนไทย การ
ท้าลูกประคบสมุนไพร  
(นางอรรถพร  วรรณทะนะ)  

หมู่ 2  ต้าบลหัวส้าโรง                         

7. การท้าไม้กวาดดอกหญ้า 
กลุ่มสตรีบ้านเนินกระถิ่นต้าบล
วังเย็น                         

ประเภทบุคคล  ด้านอาชีพ การเรียนรู้
เกี่ยวกับ การท้าไม้กวาดดอกหญ้า 
(นางจ้ารัส  โมงเม้า หัวหน้ากลุ่มสตรี) 

38/1 หมู่ 1 ต้าบลวังเย็น                               

8. การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า 
กลุ่มสตรีบ้านเกาะบอระเพ็ด 

ประเภทบุคคล  ด้านอาชีพ การเรียนรู้
เกี่ยวกับ การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า  
(นางสมหมายวลี  สมเจริญ  ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้น้ากลุ่มสตรี) 

ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านเลขท่ี 19/2                
หมู่ 9 ต้าบลแปลงยาว  

9. การสานเข่งปลาท ูกลุ่มสตรีบ้าน
หลุมมะขาม 

ประเภทบุคคล  ด้านอาชีพ การเรียนรู้
เกี่ยวกับ การสานเข่งปลาทู  
(นางอ้าภร ดีแก้ว หัวหน้ากลุ่มสตรี) 

ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้านเลขท่ี 1 ม.8                 
ต.หนองไม้แก่น                                      
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
 

กศน.อ าเภอพนมสารคาม 
 

1. กลุ่มออมทรัพย์ ต.ท่าถ่าน ประเภทบุคคล การออมทรัพย์ , 
 การจัดท้าบัญชี 
 

หมู่ 1 ต้าบลท่าถ่าน 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต้าบลเขาหินซ้อน 

ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น   ด้าน
สุขภาพ  การให้ความรู้และบริการ
ด้านสุขภาพอนามัย 
 

79/4 หมู่ 2 ต้าบลเขาหินซ้อน 

3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ ประเภทบุคคล ด้านอาชีพ การตัด
เย็บผ้าด้วยจักรอุตสาหกรรม 
 

136 หมู่ 4 ต้าบลเขาหินซ้อน 

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนฯ 

ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น   ศึกษา
ดูงานด้านการพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

หมู่ 2 ต้าบลเขาหินซ้อน 

5. สวนเห็ดกรวรรณ ประเภทบุคคล ด้านการเกษตร  
การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น 
 

9/2 หมู่ 1 ต้าบลหนองแหน 

6. การปลูกชวนชม ประเภทบุคคล ด้านการเกษตร  การ
เพาะปลูกชวนชม 
 

9/1 หมู่ 1 ต้าบลหนองแหน 

7. การท้าหัตถกรรมจาก
กะลามะพร้าว 

ประเภทบุคคล ด้านหัตถกรรม 
การท้าหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว 
 

80 หมู่ 5 ต้าบลหนองยาว 

8. การเพาะเห็ดฟาง ประเภทบุคคล ด้านการเกษตร การ
เพาะเห็ดฟาง 

20 หมู่ 3 ต้าบลบ้านซ่อง 

9. โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรม 
หนองหว้า 

ประเภทบุคคล ชุมชนต้นแบบด้าน
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร 

บ้านหนองหว้า ต้าบลบ้านซ่อง 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
 

10 . โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรม 
หนองหว้า 

ประเภทบุคคล ด้านการเกษตร ชุมชน
ต้นแบบด้านการพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกร 

บ้านหนองหว้า ต้าบลบ้านซ่อง 

กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 

1. วัดหนามแดง  ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น   ด้านศาสนา 
โบราณสถานเรียนรู้ศาสนา เช่นการนั่ง
สมาธิ การท้าบุญตักบาตร การฟังเทศน์ใน
วันส้าคัญต่าง ๆ โดยเจ้าอาวาสวัดหนาม
แดงให้การสนับสนุน 

หมู่ 2 ต้าบลหนามแดง  

2. พิพิธภัณฑ์เครื่องมือทางการเกษตร 
 

ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ จัดแสดง
อุปกรณ์ด้านการเกษตรที่ใช้ด้านเกษตร
ก่อนที่จะน้าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 
โดยมีนายสามารถ  ทองมณีเป็นผู้แนะน้า
ให้ความรู้ 

หมู่ 2 ต้าบลหนามแดง 

3. แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านแพรกวิหารแก้ว  

ประเภทบุคคล ด้านการเกษตร การเรียนรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
สาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ 
(นายสุทัน  สุนทรโชติ ) 

หมู่ 11 ต้าบลบางเตย 
 

4. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ้าต้าบลโสธร 

ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น   ด้านอาชีพ 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร การท้าน้้าหมักชีวภาพ/การ
ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น การปลูกตะไคร้ ข่า 
 (ผู้ใหญ่สุขุม คงส้าราญ) 

51 หมู่ 5 ต้าบลโสธร 
 

5. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต้าบลโสธร 
 

ประเภทบุคคล ด้านอาชีพ การพัฒนา
อาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าเช่น การตัดเย็บที่
นอนเด็ก/ชุดเอ๊ียมเด็ก(ชุดนักเรียนเด็กเล็ก) 

 หมู่ 1  ต้าบลโสธร 
อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต้าบล              
โสธร  
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
 

6. ศูนย์ดนตรีต้าบลคลองจุกกระเฌอ ประเภทบุคคล ด้านดนตรี ประเภทดนตรี
ไทย มี ระนาด ซอ ขลุ่ย 
 

โรงเรียนวัดจุกกระเฌอ 

7. กลุ่มจักสานตะกร้าจากก้านมะพร้าว ประเภทบุคคล เช่น การสานตระกร้า/กระ
เข้า แจกัน กระเช้าของขวัญจาก
ก้านมะพร้าว 

กศน.ต้าบลคลองจุกกระเฌอ 

8. กลุ่มธุรกิจเบเกอรี่ ประเภทบุคคล ด้านอาชีพ การท้าเบเกอรี่ 
ท้าขนมอบ/ขนมปัง 
 

บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต้าบลคลอง
จุกกระเฌอ 

9. การท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ ประเภทบุคคล ด้านการเกษตร การท้าปุ๋ย
หมักชีวภาพจากเศษผัก/ผลไม้  
น้านักศึกษามาเรียนรู้เรื่องการท้าน้้าหมัก 
( นายสุบิน  แจ้งรุ่งเรือง ) 

25/3 หมู่ 3 ต้าบลวังตะเคียน 
 

10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลวัง
ตะเคียน 

ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านสุขภาพ  
การให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพ
อนามัย  
 

หมู่ 3 ต้าบลวังตะเคียน 

11. เกษตรต้าบลวังตะเคียน ประเภทบุคคล ด้านการเกษตร การปลูก
พืช การปราบศัตรูพืช 

ต้าบลวังตะเคียน 

12. ศูนย์สาธิตการท้าปุ๋ยดินชีวภาพ ประเภทบุคคล ด้านอาชีพ การท้าปุ๋ยดิน
ชีวภาพ 
 

10 หมู่ที่ 6 ต้าบลบางพระ 

13. ศูนย์สาธิตการท้าชุดชั้นในสตรียุพิน ประเภทบุคคล ด้านอาชีพ การท้าชุดชั้นใน
สตรียุพิน 
 

62 หมู่ที่ 7 ต้าบลบางพระ 

14. ศูนย์สาธิตการเกษตร ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้าน
การเกษตร  ให้ความรู้ด้านการท้าเกษตร 
สาธิตการท้าน้้ายาอเนกประสงค์ 

หมู่ 4 ต้าบลคลองอุดมชลจร 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
 

15. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจ้าต้าบล 

ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านการเกษตร  
ให้ความรู้ด้านการท้าเกษตร 

ต้าบลคลองอุดมชลจร 

16. โรงสีข้าว นางนงลักษณ์  สุกงาม ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านการเกษตร 
การบริหารจัดการโรงสีข้าว สีข้าวกล้องเพ่ือ
สุขภาพ 
(นางนงลักษณ์  สุกงาม) 
 

หมู่ 4 ต้าบลคลองอุดมชลจร 

17. ร้านค้าสหกรณ์   ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การออมทรัพย์ 
, การจัดท้าบัญชี 
 

หมู่ 5ต้าบลคลองอุดมชลจร 

18. โรงสีข้าว ชุมชนคลองอุดมชลจร ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านการเกษตร 
การบริหารจัดการโรงสีข้าว 
 

หมู่ 6ต้าบลคลองอุดมชลจร 

19. ตลาดน้้าโบราณคลองนครเนื่อง
เขต 

ประ เภทสิ่ งที่ มนุ ษย์ ส ร้ า งขึ้ น  สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงโบราณสถาน ส้าหรับค้นคว้าวิถี
ชีวิตเป็นอยู่ของชุมชนริมฝั่งคลอง 

หมู่ 12 ต้าบลคลองนครเนื่องเขต 

14. ศูนย์สาธิตการเกษตร ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้านการเกษตร  
ให้ความรู้ด้านการท้าเกษตร 
สาธิตการท้าน้้ายาเอนกประสงค์ 

หมู่ 4 ต้าบลคลองอุดมชลจร 

กศน.อ าเภอราชสาส์น 
 

1. แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ประเภทบุคคล การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น การจัดท้าบัญชีครัวเรือน,ปลูก
ข้าวปลอดสารพิษ 
(นายสุวัฒน์   สุธีพันธุ์นุวัตร) 

2 หมู่ 7 ต้าบลเมืองใหม่  
 

2. แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเภทบุคคล เช่น การจัดท้าบัญชี
ครัวเรือน ,การท้าผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจาก
น้้าหมักชีวภาพ / การท้าไข่เค็ม  /
น้้าพริกเผา (นางเรนุกา   พุทธรักษา) 

หมู่ 8 ต้าบลเมืองใหม่   
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
 

3. การผลิตข้าวซ้อมมือเพชรมณี ประเภทบุคคล ด้านการเกษตร   
การผลิตข้าวซ้อมมือ 

ม.4 ต.บางคา อ.ราชสาส์น 

4. การแปรรูปข้าวหอมมะลิและข้าว
พ้ืนเมืองบ้านดอนทอง 

ประเภทบุคคล ด้านการเกษตร   
การแปรรูปข้าวหอมมะลิ เช่น 
- สบู่ร้าข้าว , การท้าข้าวกล้อง  

ม. 5 ต.บางคา  อ.ราชสาส์น 

5. การผลิตมะม่วงปลอดสารพิษ  
 

ประเภทบุคคล ด้านการผลิตมะม่วงปลอด
สารพิษ  
(นางกฤษณา   แป้นหนู) 

48 หมู่ที่ 5  บ้านดอนทอง  
ต้าบลบางคา   
 

6. การผลิตน้้าพริก  ด้านอาชีพ การผลิตน้้าพริกประเภทต่างๆ 
นางเรนุกา   พุทธรักษา 

88  หมู่ที่ 5 บ้านหน้าวัดใต้ 
 ต้าบลดงน้อย   
 

กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ 
 

1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านหนองประโยชน์ 

ประเภทบุคคล  การด้าเนินวิถีชีวิตภายใต้
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(นางน้อย  บุญรัตน์) 

หมู่ที่ 6 บ้านหนองประโยชน์ 
 ต้าบลท่าตะเกียบ  

2. การทอผ้าไหมบ้านอ่างเตย ประเภทบุคคล  ด้านอาชีพการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหม การสาวไหม การทอผ้าไหม 
(นางประยูร  อนันต์) 

หมู่ที่ 9 บ้านอ่างเตย 
ต้าบลท่าตะเกียบ  
 

3. กลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านเนินกระบก ประเภทบุคคล  ด้านอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า 
การออกแบบ ลักษณะและวิธีการการสกรีน
เป็นลวดลาย (นายผล  ปรางมาศ) 

หมู่ที่ 12 บ้านเนินกระบก  
ต้าบลท่าตะเกียบ  

4. กลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้า 
และประดิษฐ์หมอนฟักทอง 
บ้านห้วยตะปอก 

ประเภทบุคคล  ด้านอาชีพการทอพรมเช็ด
เท้า, หมอนฟักทอง 
(นางอ้าพร  การวิสิทธิ์) 

หมู่ที่ 9 บ้านห้วยตะปอก  
ต้าบลคลองตะเกรา  

5. ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติบ้านทุ่งส่าย 

ประเภทบุคคล  ด้านอาชีพการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น หมากนวล 
เม็ดยางพารา เม็ดตาก่้า พระเจ้าห้าพระองค์ 
ฯลฯ (นางรุ่งอรุณ  โถทอง) 

หมูที่ 12 บ้านทุ่งส่าย  
ต้าบลคลองตะเกรา  
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
 

6. สมุนไพรพ้ืนบ้านร่มโพธิ์ทอง ประเภทบุคคล  เรียนรู้สรรพคุณประโยชน์
ของสมุนไพรไทยพ้ืนบ้าน 
(นายสมบัติ  การบรรจง) 

หมู่ที่ 7 บ้านร่มโพธิ์ทอง 
ต้าบลคลองตะเกรา  

7. กลุ่มนวดแผนไทย 
บ้านหนองประโยชน์ 

ประเภทบุคคล  ด้านอาชีพหลักสูตรนวดแผน
ไทย (นายสมบัติ  กาบภิรมย์) 

หมู่ที่ 6 หนองประโยชน์ 
 ต้าบลท่าตะเกียบ  

8. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤา
ไน 

ประเภททรัพยากรธรรมชาติ  การเรียนรู้
ธรรมชาติ สัตว์ป่า การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
โดยอาศัยซึ่งกันและกัน  

หมู่ที่ 25 บ้านสามพราน  
ต้าบลคลองตะเกรา  

9. สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 
กระบกคู่ 

ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การเรียนรู้
ธรรมชาติ สัตว์ป่า การอนุรักษ์ทรัพยากร 
และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน 

หมู่ที่ 18 ต้าบลท่าตะเกียบ  
 

10. อ่างเก็บน้้าคลองสียัด ประเภททรัพยากรธรรมชาติ   การศึกษา
พันธุ์สัตว์น้้า และแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติ 

หมู่ที่ 18 ต้าบลคลองตะเกรา  
 

11. ศาลเจ้าพ่อเขากา ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น การเรียนรู้
ต้านานบุคคลส้าคัญของประวัติศาสตร์  
เป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป 

หมู่ที่ 18 ต้าบลคลองตะเกรา  
 

12. ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเภทกิจกรรมทางสังคม ประเพณีที่สืบ
ทอดมาแต่อดีต เพื่อขอฝนจากเทวดา 

หมู่ที่ 2 ต้าบลคลองตะเกรา  
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4) ปัญหาและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จ าแนกลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อประชากรที่มี

การศึกษาต่้ากว่าการศึกษาภาคบังคับโดยเฉพาะ ผู้ขาดโอกาส ผู้ด้อยโอกาส และพลาดโอกาสทางการศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีที่มีอาชีพด้านการเกษตร ที่สร้างรายได้ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 

27,681 ล้านบาทต่อปี ผลผลิตที่สร้างชื่อเสียงด้านเกษตรได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน มะพร้าว 

มะม่วง และหมาก เป็นต้น ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ไข่ไก่ และสุกร ด้านประมง มีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เช่นกุ้งกุลาด้า 

ปลาน้้าจืด ปลาน้้ากร่อย และกิจการประมงทะเล ส้าหรับด้านอุสาหกรรม นับว่ามีศักยภาพค่อนข้างสูง ซึ่ง

ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรม จ้านวน 1,555 โรงงาน มีปริมาณการลงทุน 377,145.81 ล้านบาทต่อปี จ้านวน

แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 136,645 คน ส่วนใหญ่ตั้งอยู่เขตอ้าเภอบางปะกง อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอ

พนมสารคาม อ้าเภอบ้านโพธิ์ อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว และอ้าเภอแปลงยาว ตามล้าดับ ด้านการท่องเที่ยวมีความ

โดดเด่น เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม มีผู้มาเยือนทั้งสิ้น 155,869 คนท้าให้

เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว ที่มาจากหมวดสินค้าและที่พัก อาหารเครื่องดื่ม จ้านวน 121,962 คน ทางด้าน

การศึกษา จากผลการส้ารวจความต้องการการรู้หนังสือประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 106,427คน 

พบว่าเป็นผู้ไม่รู้หนังสือ จ้านวน 3,759 คน คิดเป็นร้อยละ 3.53 มีความต้องการศึกษาในระดับประถมศึกษา 

จ้านวน 1,468 คน คิดเป็นร้อยละ 1.38 ต้องการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2,956 คน คิดเป็นร้อยละ 

2.78 ต้องการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ้านวน 5,267คน คิดเป็นร้อยละ 4.95 ไม่ต้องการเข้ารับ

การศึกษา 68,707 คน คิดเป็นร้อยละ 64.56 และต้องการเข้ารับการศึกษาอ่ืนๆ จ้านวน 2,470 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 22.80 ซึ่งจากบริบทที่กล่าวข้องต้น ส้านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ควรจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องและตรงความต้องการของประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันซึ่งได้สรุปรวม

เป็นสภาพปัญหาเละความต้องการของประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นด้านต่างๆดังนี้ 

ด้านการรู้หนังสือ 
จากการส้ารวจความต้องการการรู้หนังสือของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ้านวน 106,427 คน 

พบว่ามีผู้ไม่รู้หนังสือเป็นจ้านวน 3,759 คิดเป็นร้อยละ 3.53 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร มีความ
ต้องการเรียนรู้ในระดับอ่านออกเขียนได้ จ้านวน 1,131 คน คิดเป็นร้อยละ 30.09 ต้องการเรียนในระดับ
ประถมศึกษา จ้านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 5.58   ต้องการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ้านวน 23 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.61 ต้องการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ้านวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 
และไม่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 2,311 คน คิดเป็นร้อยละ 61.48 และ
ต้องการศึกษาในด้านอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 1.14 
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ด้านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จากการส้ารวจสภาพปัญหาด้านการจัดการศึกษาพบว่าประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่ที่

ต้องการเข้ารับการศึกษากับกศน. ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อภาคบังคับได้และมีเด็กที่

ออกเรียนกลางคันในภาคเรียนการศึกษาบังคับ ไม่มีโอกาสที่จะศึกษาต่อ เนื่องจากไม่มีความพร้อมด้าน

เศรษฐกิจ ต้องไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว มีภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัว และสถานที่ในการจัด

กิจกรรมการเรียนค่อนข้างห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทางในพ้ืนที่อ้าเภอที่อยู่แนวรอยต่อของจังหวัด ส่วน

ประชากรวัยแรงงานต้องท้างานในสถานประกอบการไม่มีเวลาเรียน แต่ยังมีความต้องการเรียน เพ่ือให้มีวุฒิ

การศึกษาที่สูงขึ้น น้าไปปรับต้าแหน่งงานท้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ด้านอาชีพ 

จากการส้ารวจสภาพปัญหาทั้งจากหน่วยงานในสังกัดส้านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราเองที่ได้จาก
การท้าเวทีชาวบ้าน รวมทั้งผลส้ารวจสภาพปัญหาของหน่วยงานเครือข่าย พบว่า ประชาชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรายังประสบปัญหาการว่างงาน ราคาผลผลิตที่ตกต่้าลง ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ท้าให้รายได้ไม่เพียงพอ มี
รายได้ที่น้อยกว่ารายจ่าย ปัญหาการขาดเงินลงทุนในการประอาชีพ การขาดแคลนพันธุ์พืช/สัตว์/ประมงที่ดี ผู้
ประกอบอาชีพขายแรงงานมีความรู้น้อย ไม่มีที่ดินในการท้ากิน ประชาชนขาดความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรเพื่อเพ่ิมรายได้ ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือกลุ่มอาชีพท่ีผลิตขึ้น จ้าหน่ายได้ในวงจ้ากัด และรายได้น้อย 
เนื่องจากขาดการประสาน การบริหาร การตลาด เศรษฐกิจชุมชน แม้กระท่ังกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP  จึงมีความ
ต้องการในการอบรมและให้ความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพเพ่ือให้สามารถน้าไปประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป 

ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต 
จากข้อมูลสรุปสภาพปัญหาของจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการ

เดินทาง และการสัญจรที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การพบปัญหายาเสพติด ปัญหาวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควร 
ปัญหาสุขภาพ โรคเอดส์ ไข้เลือดออก ประชาชนบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเนื่องจากขาดการใส่ใ จในเรื่องการ
บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการรวมทั้งประชาชนห่างไกลศาสนาและปัญหาอบายมุข 
ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน 

จากสภาพปัญหาพบว่าประชาชนควรมี การพัฒนาความคิดในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ประชาชน
ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากปัญหาความแตกแยกในสังคมและชุ มชน จากการ
เลือกตั้งทุกระดับ ปัญหาทางด้านสังคมทั้งเกิดจากวัยรุ่นตีกัน สภาพแวดล้อมทรุดโทรม แม่น้้าล้าคลองเน่าเสีย
เพ่ิมมากข้ึน พ้ืนที่เกษตรขาดแร่ธาตุในดิน มีความเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมี ท้าให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้สารเคมี ปัญหาดินเคลื่อนตามชายฝั่งแม่น้้าบางปะกง เกิดจากการพังทลายของสองฝั่ง
คลอง และแหล่งน้้าทางการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกตัดไม้ท้าลายป่าสงวนแห่งชาติเขตรักษา



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 25 

 

พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนป่าชุมชนถูกท้าลาย ประเพณีวัฒนธรรมถูกละเลยและเริ่มสูญหายจากสังคมปัจจุบัน 
ขาดการส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชน ปัญหาเกษตรกรในพ้ืนที่มีหนี้สินมาก มีรายได้ที่น้อย
กว่ารายจ่าย ท้าให้ต้องดิ้นรนในการหาเลี้ยงครอบครัว ถึงแม้จะมีการอบรมพัฒนาในการน้อมน้าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิตแล้ว แต่ก็ยังมีประชาชนที่ยังขาดความรู้และความ
ตระหนักในการน้าความรู้ตามแนวพระราชด้าริการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และขาดความรู้ในการน้าสิ่ง
เหลือใช้มาท้าประโยชน์ ประชาชนยังขาดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การท้าบัญชีรายรับ
รายจ่ายของตนเองและครอบครัว เป็นต้น 
ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 

ปัจจุบัน สถานการณ์การอ่านหนังสือของคนไทย อ่านหนังสือ 39 นาทีต่อวัน และอ่านหนังสือเพียง  
5 เล่มต่อปีเท่านั้น นอกจากจะพบว่าเวลาว่างส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับดูทีวี ส่วนปัญหาการอ่านของคนไทยคือไม่
ชอบอ่าน อ่านไม่ออก ไม่หนังสืออ่าน ไม่มีเวลาอ่าน ไม่มีที่อ่าน อ่านได้ช้า อ่านแล้วไม่เข้าใจ หรืออ่านแล้วไม่
เกิดประโยชน์ รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมการอ่านให้เป็นวาระแห่งชาติ ก้าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่าน 
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและเป็น
กลไกขับเคลื่อนส่งเสริมการอ่าน ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาคนไทย ให้มีความสามารถ ในด้านการอ่าน 
ให้มีนิสัยรักการอ่าน ปลูกฝังและสร้างทัศนคติคนไทย ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านหนังสือจึงได้
ก้าหนดนโยบายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส้าหรับประชาชนโดยให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยให้
สถานศึกษา กศน.อ้าเภอและห้องสมุดประชาชนอ้าเภอ ด้าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
รูปแบบต่างๆตามบริบทและสภาพพ้ืนที่ของแต่ละแห่ง ซึ่งบางแห่งเป็นพ้ืนที่กว้างและห่างไกล การคมนาคมไม่
สะดวกชุมชุน ขาดการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น จึงจ้าเป็นต้องจัดกิจกรรมเชิงรุก เพ่ือ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เช่น ให้มีการจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชน ในหมู่บ้าน ที่มีความพร้อม มีแหล่ง
การเรียนรู้ชุมชน มี กศน.ต้าบล ที่เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ มีห้องสมุดประชาชน ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
เป็นศูนย์ของความรู้ด้านต่างๆ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส้าหรับเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างรากฐานที่
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ซึ่งเมื่อได้ประเมินผลและติดตามการจัดกิจกรรมพบว่าการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยของแต่ละสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา ประสบผลส้าเร็จในระดับหนึ่ง  เนื่องจากมีการปฏิบัติงานทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ มีจ้านวนผู้รับบริการมากข้ึน ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ของสถานศึกษา  

อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในปีงบประมาณ 2559 ส้านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ได้ให้นโยบายเพื่อด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการอ่าน ให้มีความหลากหลายมีความถี่
ในการจัดกิจกรรมมากขึ้นและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มนักศึกษา 
กศน. กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้สูงอายุ และเป้าหมายผู้พิการ เน้นให้มีการนิเทศติดตามอย่างสม่้าเสมอ มีการ
ประเมินและรายงานผลการด้าเนินงานที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นนครแห่งการอ่านและเป็น
สังคมแหง่การเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง 
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1.2 ข้อมูลพื้นฐาน ส 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 พ.ศ. 2551   
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซึ่งมีสถานภาพเป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ท้าหน้าที่  เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด   มีอ้านาจหน้าที่บริหารจัดการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด  แล้วแต่กรณีและมีหน้าที่  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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 28 

 

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  

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 ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 2 พ.ค.2520 - 24 พ.ย.2528 

2. นายไพบูลย์  เกิดสุข ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 25 พ.ย.2528 – 1 เม.ย.2530 

3. นายประยูร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 2 เม.ย.2530 – 30 ก.ย.2531 

4. นายสมบูรณ์ ปะบุญเรือง ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 1 ต.ค.2531 – 30 ก.ย.2535 

5. นายพิมล รัตตะมณี ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 1 ต.ค.2535 – 10 ต.ค.2537 

6. นายสุข สวัสดี ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 11 ต.ค.2537 – 16 พ.ค.2539 

7. นายพิมล รัตตะมณี ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 17 พ.ค.2539 – 30 ก.ย.2542 

8. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 1 ต.ค2542 – 6 ส.ค.2544 

9. นายทรงวุฒิ สุธาอรรถ ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 1 ต.ค.2544 – 6 ส.ค.2546 

10. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 7 ส.ค.2546 – 15 ต.ค.2550 

11. นายสุรพงษ์ จ้าจด ผู้อ้านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 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 – 20 พ.ย. 2558 

16. นายวสันต์ รัชชวงษ ์ ผู้อ้านวยการส้านักงาน กศน.จังหวัด 23 พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน 
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ข้อมูลบุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข้อมูลบุคลากรสถานศึกษา 11  แห่ง  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา (ข้อมลู ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558) 

  

ประเภทบุคลากร  รวม 
(คน) ผู้บริหาร (คน) ศึกษานิเทศก์ (คน) ลูกจ้างประจ า (คน) พนักงานราชการ (คน) ลูกจ้างชั่วคราว (คน) 

2  3 4 16 4 29 

 
ที ่

สถานศึกษา ประเภทบุคลากร รวม 
(คน) ผู้บริหาร 

(คน) 
ข้าราชการ

ครู 
(คน) 

ข้าราชการ
บรรณารกัษ์ 

(คน) 

ลูกจ้าง 
ประจ้า 
(คน) 

ครู
อาสาสมัคร 

(คน) 

หัวหน้า กศน.
ต้าบล 
(คน) 

ลูกจ้างชัว่คราว (คน) 

ครูผู้สอน 
คนพิการ 

บรรณารัษ์ 
อัตราจ้าง 

ครู ศรช. ครู ปวช. เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 

นักการ
ภารโรง 

1 กศน.อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 1 3 1 1 3 17 11 2 3 3 1 1 47 

2 กศน.อ้าเภอบางปะกง 1 1 0 1 4 9 4 1 4 1 1 0 27 

3 กศน.อ้าเภอบ้านโพธิ ์ 1 3 1 1 1 8 4 0 1 0 0 0 19 

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.อ้าเภอราชสาส์น 1 1 1 0 1 2 4 1 0 0 0 0 11 

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

8 กศน.อ้าเภอสนามชัยเขต 1 1 0 1 2 3 5 1 7 0 0 0 21 

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

10 กศน.อ้าเภอคลองเขื่อน 0 1 0 0 0 3 4 1 0 0 0 1 10 

11 กศน.อ้าเภอท่าตะเกียบ 1 1 0 1 1 2 2 1 4 0 0 1 13 

 รวม 10 16 4 7 20 68 56 10 33 4 2 4 233 
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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 

 

ส้านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ผอ.สนง.กศน.

จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์และจุดเนน้การด าเนนิงานการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
ส านักงาน กศน.  ประจ าปงีบประมาณ 2559 

--------------------------------------------------- 
 บนพื้นฐานของสถานการณ์สภาวะความเสี่ยงของสังคมไทยและทิศทางการพัฒนาประเทศและโอกาสของ
ส านักงาน กศน.  จึงก าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจ ที่ใช้เป็นหลักยึดและตัวก ากับทิศทาง
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

ปรัชญา 
 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น” 
 

วิสัยทัศน ์
 กศน. ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบัคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพือ่สร้างสงัคมแหง่การ 

เรยีนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมและสนบัสนุนการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน  ในการจัดการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 

สื่อสารมาใช้ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. พัฒนาหลักสูตร รปูแบบการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล 

ในทุกรูปแบบ 
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบรหิารจัดการเพือ่มุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลกั 

ธรรมาภิบาลและการมสี่วนร่วม 

 

ส่วนท่ี 2 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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เป้าประสงค ์
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาได้รบัโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ 

การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2. ประชาชนกลุม่เป้าหมายพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุม่ 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกจิกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงและปรัชญาคิดเป็น  อาทิ  หมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท  หมูบ่้านแหง่การอ่าน  บ้านหนังสือชุมชน  
แหล่งการเรียนชุมชน 

4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูเ้พื่อแกป้ัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชน โดยมี กศน.ต าบล ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรูอ้ื่นในชุมชนเป็น
กลไกในการจัดการเรียนรู ้

5. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
สามารถประยกุต์ใช้ในการแก้ปญัหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

6. ชุมชนมีการจัดการความรู้ของชุมชน เพื่อพฒันาไปสู่ความมัน่คงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิง่แวดล้อม ชุมชนและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม 
และสนบัสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาและน าสือ่ เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสือ่สาร มาใช้ในการเพิม่โอกาสและยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 

8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพฒันาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัตงิาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง 

9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบรหิารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับบริการการศึกษา 

นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย 
2. จ านวนคนไทยกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ (กลุ่มเป้าหมายทั่วไป  กลุ่มเป้าหมายพิเศษ  และ 

กลุ่มคนไทยทั่วไป เป็นต้น) ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกจิกรรมการศึกษาต่อเนือ่ง และการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่สอดคลอ้งกบัสภาพ ปญัหา และความต้องการ 

3. ร้อยละของผูเ้รียนและผูร้ับบริการทีม่ผีลสมัฤทธ์ิตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของแตล่ะ 
หลกัสูตร/กจิกรรม 
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4. ร้อยละของผู้ไม่รูห้นังสือทีผ่่านการประเมินการรู้หนงัสอืตามหลักสูตรสง่เสริมการรู้หนงัสือ 
5. ร้อยละของชุมชนที่มกีารจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้อันเป็นผลเนือ่งจากการเข้า 

ร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6. ร้อยละของชุมชนที่ใช้แหล่งการเรียนรู้ชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
7. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รบัการศึกษาอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และ 

ภาษากลุ่มประเทศอาเซียน 
8. ร้อยละของผู้รบัการฝึกอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษากลุ่มประเทศ 

อาเซียนและอาเซียนศึกษาที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินตามหลกัสูตร 
9. จ านวนกิจกรรม/หลักสูตรที่ใช้กระบวนการเรียนรูท้างวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยทีี่ 

เหมาะสม/เป็นกระบวนการ/สาระในการเรียนรู้ 
10. จ านวนองค์กรภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ 

ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
11. จ านวน/ประเภทของสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีการจัดท า/พฒันาและน าไปใช้ 

เพื่อสง่เสรมิการเรียนรู้ของผูเ้รียน/ผู้รบับริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
12. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงบริการความรู้นอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยทีางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
13. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพฒันาเพื่อเพิม่สมรรถนะในการ 

ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
14. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการ 

ประเมินตนเอง 
15. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
16. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสือ่สารในการจัดท าฐานข้อมลูชุมชนและการบรหิารจัดการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยขององค์การ 

17. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กจิกรรม 
ตามบทบาทภารกจิทีร่ับผิดชอบได้ส าเรจ็ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  โดยใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด/ตามแผนทีก่ าหนดไว้ 
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิารที่เกี่ยวกบัส านกังาน กศน. 
 1. การแปลงพระราชด ารสัฯ เกี่ยวกบัการปฏิรูปการศึกษาไปเป็นแผนงาน โครงการ  
 6. การยกระดบัมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
 8. การแก้ไขปัญหาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 9. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 18. จัดโครงการติวเข้มเตมิเต็มความรู ้
 19. จัดโครงการเรียนร่วมหลกัสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 20. ส่งเสรมิการศึกษาและพัฒนาคนทุกกกช่วงวัยโดยส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 21. ให้ กศน.ต าบล เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการเช่ือมประสานระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน 
 24. การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์และจุดเนน้การด าเนนิงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนา กศน. ต าบล  ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและส่งเสริมภาคี

เครือข่ายในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างและกระจายโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 

จุดเน้นการด าเนินงาน 

1.1 ส่งเสรมิและพฒันาเครือข่าย กศน.ต าบล/แขวง โดยเน้นการประสานเช่ือมโยงระหว่าง บ้าน วัด 
โรงเรียน และภาคีเครือข่ายอื่น ที่ด าเนินการในรปูแบบคณะกรรมการ เพื่อการท างานร่วมกัน  การส่งต่อผู้เรียน    
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ระสบการณ์  ในอันที่จะเสริมสรา้งสมรรถนะส าหรับการให้บริการทางการศึกษาที่
สนองตอบต่อความต้องการของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กศน.ต าบล ให้มีความพร้อมเกีย่วกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT และ
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษาอื่นที่เหมาะสมกบัพื้นที่  เพื่อให้มีความพร้อมในการใหบ้รกิารการศึกษาและการเรียนรู้ที่
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและชุมชน  และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 

1.3 พัฒนากระบวนการด าเนินงานใน กศน.ต าบล โดยให้ความส าคัญกบัการใช้วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) 
เพื่อการวางแผน  การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงาน กศน.ต าบล/แขวง 
อย่างต่อเนื่อง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาส  และยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
 2.1 เร่งลดจ านวนผู้ไมรู่้หนงัสอื 
 2.2 มุ่งเน้นจัดการศึกษานอกระบบใหก้ับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพเิศษ อาทิ ประชาชนวัย
แรงงานที่ไม่จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เด็กออกกลางคัน พื้นที่ชายขอบ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร เร่รอ่น กลุ่มชาติพันธ์ุ 
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ชนกลุ่มน้อย ชายแดนใต้ แรงงานต่างด้าว ที่สอดคล้องกบั สภาพ ความต้องการ และความจ าเป็น ของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.3 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
“ปรับวิธีเรียน เปลีย่นวิธีจัดการเรียนรู”้ โดยการพัฒนาหลกัสูตร การพัฒนาสื่อ การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา การพฒันาระบบ ICT การพฒันาบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพฒันา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  การประเมินเทียบระดบัการศึกษา  การพฒันาระบบการสะสมและ
เทียบโอนผลการเรียนรู ้ และให้ความส าคัญกบัการวิจัยเพือ่การพัฒนางานในรปูแบบต่าง ๆ  
 2.4 ใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยและเหมาะสมเป็นเครื่องมือในการ
สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษา อาทิ การจัดการศึกษานอกระบบผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเติมเต็มความรู้) 
ETV วิทยุกระจายเสียง Social Media ในรูปแบบต่างๆ Application บน Smart Phone สื่อ  Off line ตลอดจน
ส่งเสริมใหม้ีการสร้างองค์ความรู้ทีห่ลากหลาย มีความถูกต้องและสอดคล้องกบัความจ าเป็นและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เสนอผ่านช่องทางดังกล่าว 
 2.5 ขยายโอกาสการเข้าเรียนอาชีวศึกษา  โดยขยายโครงการ “เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.” (ทวิศึกษา กศน.) ให้ครอบคลมุทุกจงัหวัด 
 2.6 สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  โดยสร้างความรู้  และค่านิยมเชิงบวกในการเข้ารบัการศึกษาสายอาชีพ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  กศน. เพื่อการเพิม่สัดส่วนผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
 2.7 มุ่งเน้นการฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในวิชาช่างพื้นฐาน (ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเช่ือม ช่างก่อสร้าง ช่าง
ประปา ช่างไฟฟ้า ฯลฯ) และวิชาชีพระยะสั้นอื่นๆ ทีส่อดคลอ้งกับความต้องการของตลาดแรงงาน บริบทของพื้นที่  
และสง่เสรมิการใช้ระบบเทคโนโลยเีพื่อการพฒันาอาชีพ ในอันที่จะประกอบอาชีพที่สร้างรายได้จริง 
 2.8 ส่งเสรมิการจัดการศึกษาเพื่อยกระดบัการศึกษาและพฒันาศักยภาพแรงงาน  ในจังหวัดที่มพีื้นที่
เศรษฐกจิพิเศษ  เพื่อสร้างโอกาสและศักยภาพ  ในการสร้างงานและการพฒันาอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
และบริบทของพื้นทีพ่ิเศษ 
 2.9 เร่งพฒันาระบบกลไกการก ากบั  ติดตาม  และนิเทศ  เพื่อการพฒันางานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  สร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
 3.1 ส่งเสรมิการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ  หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากพระราชวงศ์ 
 3.2 ส่งเสรมิให้ชุมชนจัดต้ังหมูบ่้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
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 3.3 ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต การรู้จักสทิธิและหน้าที่  การสร้างจิตสาธารณะ การ
ต้านยาเสพติด ในรูปแบบกิจกรรมลกูเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมค่าย การแข่งขันกีฬา  และรูปแบบอื่น ๆ  
 3.4 ส่งเสรมิให้เกิดการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์และข้อมลูความเป็นมาของชุนเพื่อสร้างส านึกการรักถิ่น
และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3.5 เร่งสร้างความรู้ ความตระหนกั และปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
ตลอดจนความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิานให้กบับุคลากรทุกระดับ
ทุกประเภท 

3.6  ส่งเสริมให้ประชาชน  นักศึกษา กศน. และบุคลากร กศน.จัดท าบญัชีครัวเรอืน  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทุกชว่งวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จุดเน้นการด าเนินงาน 
4.1 จัดให้มีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย  ส าหรบั

ประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  ทั้งหลักสูตรระยะสั้น  และการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
รอบตัว  

4.2 มุ่งเน้นการสง่เสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่าน “สร้างการอา่น เสริมการเรียนรู้ ” ในรูปแบบหมู่บ้าน/
ชุมชนแห่งการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน บ้านหนงัสอืชุมชน 

4.3 มุ่งเน้นเพือ่จัดการศึกษาเพือ่สร้างความเข้มแข็งให้กบัสถาบันครอบครัว อาทิ หลกัสูตรครอบครัวศึกษา  
ค่ายครอบครัว  การจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรบัผูสู้งอายุ  Book-start  การส่งเสริมการอ่านส าหรับ   เด็กปฐมวัย 
บ้านหลังเรียน 

4.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนในรูปแบบกลุ่มสนใจในเรื่องต่างๆ อาทิ การ
จัดการขยะ การประหยัดพลังงาน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม การใช้กระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ สุขภาพอนามัย ความรู้เรื่องภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ความสามัคคีปรองดอง 
ความพอเพียง 

4.5 ด าเนินการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ท าหน้าทีร่วบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลพื้นฐานของศูนย์อาเซียนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สงัเคราะห์แนวทางการด าเนินการ
ของศูนย์อาเซียนแตล่ะพื้นที่ เละจัดท าข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานศูนย์ฯ 

4.6 ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนในเชิงรุกที่หลากหลาย ทันสมัย สร้างสรรค์ 
ต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชน และความจ าเป็นเรง่ด่วนต่าง ๆ ของแต่ละชุมชน 
รวมทั้งมีการบูรณาการความรู้ในชุมชนเพือ่เช่ือมโยงกบัหลักสูตรต่าง ๆ ของ กศน. และใช้ทุนทางสังคมของแต่ละ
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้  โดยใช้ กศน.ต าบล/แขวง ที่ด าเนนิการอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
 5.1 จัดและพัฒนาหลักสูตร และกจิกรรมสง่เสรมิการศึกษาและการเรียนรู้ทีห่ลากหลายและตอบสนอง
ปัญหาและความต้องการกลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งอัตลักษณ์และความเปน็พหุวัฒนธรรมของพื้นที่ 

5.2 พัฒนาหลกัสูตรการสอนภาษาที่เป็นไปตามบรบิท และความต้องการของกลุม่เป้าหมายในพื้นที่ อาทิ 
การสอนภาษาไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ การสอนมลายูถ่ินใหก้ับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ปฏิบัติงานในพื้นที ่

5.3 จัดและสง่เสรมิการศึกษาอาชีพเพื่อการมงีานท าใหก้ับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นทีเ่ป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที ่

5.4 จัดและสง่เสรมิกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ สร้างเสริมสุขภาพ สร้าง
ความมีวินัย ความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันท์ การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลกัของชาติให้กบั
กลุ่มเป้าหมายในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

กลไกการขบัเคลือ่น 
1. ระดับต าบล 

1.1 จัดท าแผนพฒันา กศน.ต าบล ในรูปแบบ Micro Planning เพื่อการขับเคลื่อนงานในระดับต าบล 
1.2 ใช้ “แผนปฏิบัติการ กศน.ต าบล” เป็นแนวทางการขับเคลือ่นงานใน

สถานศึกษาและเป็นกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผล 
1.3 ใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน. โดย กศน.ต าบล ศูนย์การ

เรียนชุมชน และแหล่งเรียนรู้ชุมชน เป็นหน่วยจัดและให้บรกิาร 
1.4 ใช้วงจรคุณภาพเดมมิง่ (PDCA) ในกระบวนการด าเนินงาน 

2. ระดับสถานศึกษา 
2.1 จัดท าแผนพฒันา กศน.อ าเภอ และแผนปฏิบัติการ กศน.อ าเภอ โดยใช้ข้อมูล

จากแผนพฒันา กศน.ต าบล และ แผนปฏิบัติการ กศน.ต าบล 
2.2 ใช้ข้อมูลแผนพฒันา กศน.ต าบล และ แผนปฏิบัตกิาร กศน.ต าบล ในสังกัดของ 

กศน.อ าเภอ เป็นส่วนหนึง่ในการบรหิารจัดการการด าเนินงาน 
2.3 สถานศึกษาข้ึนตรงจัดท าแผนพฒันาสถานศึกษาตามบทบาทภารกิจที่

สอดคล้องกบับริบทของพื้นที่ และกลุม่เป้าหมาย ตลอดจนสง่เสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน สถานศึกษา 
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3. ระดับจังหวัด 
3.1 จัดท าแผนพฒันา และแผนปฏิบัตกิาร กศน.ระดับจังหวัด โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนา กศน. 

อ าเภอ และ แผนปฏิบัตกิาร กศน.อ าเภอ 
3.2 บรหิารและก ากบั ติดตามให้เป็นไปตามแผน 

4. ระดับส านัก 
4.1 จัดท านโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน 
4.2 การสื่อสารทิศทางองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นให้กับ

บุคลากรทุกระดับ ทกุประเภท 
4.3 ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในการบรหิารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน 
4.4 จัดท ามาตรฐาน และตัวบง่ช้ีการด าเนินงานเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 
4.5 ปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ  ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง เอื้อตอ่การจัดกจิกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4.6 จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานในแตล่ะกจิกรรม 
4.7 ระดมสรรพก าลงัทุกภาคส่วนใหเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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เป้าหมายชมุชนเข้มแข็ง น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น (บรูณาการเนื้อหาและ

กิจกรรม)  

เป้าหมายระดับบุคคล ยกระดับการศึกษา รักการอ่าน พอเพียง คิดเป็น รูจ้ักแสวงหาความรู้ มจีิตสาธารณะ  

(ใส่ในวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

นโยบาย รมว.ศธ จุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.   โครงการ/กิจกรรม 

 6.การยกระดับ
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในทุก
หลักสูตร 

18. จัดโครงการติด
เข้มเติมเต็มความรู ้
19.จัดโครงการเรียน
ร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและ
มัธยมฯตอนปลายเพ่ือ
พัฒนาก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาให้มากขึ้น
และตรงตามความ
ต้องการ 

24.การลดความ
เหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาส 
และยกระดับคุณภาพการศึกษา 

จุดเน้น 

1.1 เร่งลดจ านวนผู้ไม่รูห้นังสือ 

1.2 มุ่งเน้นจัดการศึกษานอกระบบให้กบั 

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและกลุ่มเป้าหมายพเิศษ 
อาทิ เด็กออกจากคัน พื้นทีเ่สี่ยงพื้นที่ชายขอบ ผู้
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผูพ้ิการ เร่รอน กลุม่ชาติพันธ์ุ 
ชนกลุ่มน้อย ชายแดนใต้ แรงงานต่างด้าว ที่
สอดคล้องกบัสภาพความต้องการและความ
จ าเป็น ของแตล่ะกลุ่มเป้าหมาย 

1.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตการจัดการศึกษาและ 

การเรียนรูก้ารศึกษานอกระบบแลการศึกษาตาม
อัธยาศัย”ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีจัดการเรียนรู้” 

โดยการพฒันาหลัดสูตร การพฒันาสือ่ การ
พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา การ
พัฒนาระบบ ICT การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และการพฒันาระบบการ
สะสมและเทียบโอนผลการเรียน 

ความจ าเป็นและความต้องการของกลุม่เป้าหน่วย
การศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เสนอผ่านช่องทางดังกล่าว 

1.โครงการสง่เสรมิการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาของ
กลุ่มประเทศอาเซียน (พัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ ส าหรับ
การค้าขาย การท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ ส าหรบัสถาน
ประกอบการ โรงงาน ประชาชน
ทั่วไป) 
2.โครงการสง่เสรมิการเรียนรู้
หนังสือส าหรบัคนไทย (ลดจ านวนผู้
ไม่รู้หนงัสือ ตั้งเป้าการรูห้นังสือ
รายบุคคล) 
3.โครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพให้กับผู้
ด้อย พลาด และขนาดโอกาสทาง
การศึกษา  

    - โครงการปรบัความรู้พื้นฐาน
คณิตศาสตร์ สอนเสรมิ 

    - โครงการเทคโนโลยีเพื่อการ
แสวงหาความรู ้
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(ต่อ) 1.4 ใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
เทคโนโลยี 
การสื่อสารท่ีทันสมัยและเหมาะสมเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษา 
อาทิ การจัดการศึกษานอกระบบผ่านทีวี 

สาธารณะ (ติวเข้มเตม็ความรู้) ETV 
วิทยุกระจายเสียง Social Media ในรูปแบบ
ต่างๆ Application บนSmartPhone สื่อ Off 
line ตลอดจนส่งเสริมใหม้ีการสร้างองค์ความรู้ที่
หลากหลาย มีความถูกต้องและสอดคล้องกบั
ความจ าเป็นและความต้องการของกลุม่เป้าหน่วย
การศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เสนอผ่านช่องทางดังกล่าว 

4.โครงการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ กศน. 
  (ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรู้,พฒันาสื่อ,การเทียบ 

โอนผลการเรียน,ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) 
5. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

(ช่างพื้นฐาน,ต่อยอดอาชีพเดิม) 
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3. การแปลงพระราช
ด ารัสฯเกี่ยวกับการ   
ปฎิรูปการศึกษาไปเป็น
แผนงานโครงการ 
9.การแก้ไขปัญหา
ทุจริต 

ยุทศาสตร์ท่ี 2 สร้างอุดมการณ์ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ และสรา้งค่านิยมที่พึงประสงค์ 
จุดเน้น 
2.1ส่งเสริมให้ชุมชนจัดต้ังหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาทเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
2.2 ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต 
การสร้างจิตสาธารณะ การต้านยาเสพติด ในรูป
กิจกรรมลูกเสอื ยุวกาชาด กิจกรรมค่าย การ
แข่งขันกีฬา 
2.3 ส่งเสรมิให้เกิดการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์
และข้อมลูความเป็นมาของชุนเพือ่สร้างส านักการ
รักถิ่นและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.4 เร่งสร้างความรู้ ความตระหนกั และปลูก
จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมา 
ภิบาล ตลอดจนความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และอื่นๆทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัตงิาน
ให้กับบุคลากรทุกระดบัทุกระประเภท 
 
***รูปแบบกจิกรรมที่จัด  
1. กิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
2. กิจกรรมทักษะชีวิต 
3. กิจกรรมพฒันาสงัคมและชุมชน 
4. เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

1. โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ 
   - จัดต้ังหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาทเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
   - แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
   - หมู่บ้านศีลห้า 
   - หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข 
   - กิจกรรมเทิดทูนพระมหากษัตริย ์
2. โครงการสนองพระราชด ารสั 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวด้าน
การศึกษา 
- การท าบัญชีครัวเรือน 
- ชุมชนเข้มแข็ง 
- ประวัติศาสตร์ชุมชน 
- การสร้างจิตสาธารณะ  
- กิจกรรมลกูเสือ ยุวกาชาด  
- การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
- ค่านิยม 12 ประการ 
- ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
- วินัยจราจร 
- กฎหมายชาวบ้าน 
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20. ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาทุกช่วงวัย โดย
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ทุกช่วงวัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จุดเน้นการด าเนินงาน 
3.1 มุ่งเน้นการสง่เสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่าน 
“สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้” ในรูปแบบ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ชุมชนแห่งการอ่าน อาสาสมัคร 
ส่งเสริมการอ่าน บ้านหนงัสอืชุมชน 
3.2 มุ่งเน้นเพือ่จัดการศึกษาเพือ่สร้างความ
เข้มแข็งให้กบัสถาบันครอบครัว อาทิ หลักสูตร
ครอบครัวศึกษาค่ายครอบครัวการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ส าหรบัผูสู้งอายุ Book-start  การส่งเสริม
การอ่านส าหรับเดก็ปฐมวัย บ้านหลงัเรียน 
3.3 จัดการเรียนรูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวิตในชุมชน
ในรูปแบบกลุ่มสนใจในเรื่องต่างๆอาทิ การจัดการ
ขยะ การประหยัดพลังงาน การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้กระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาสาสตร์ สุขภาพอนามัย ความรู้เรือ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน ความสามัคคี
ปรองดอง ความพอเพียง 
3.4 การด าเนินการจัดต้ังศูนย์ข้อมลูด้านอาเซียน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ท าหน้าที่รวบรวมและ
จัดท าฐานข้อมลูพื้นฐานของศูนย์อาเซียนของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังเคราะห์
แนวทางการจัดการด าเนินการของศูนย์อาเซียนแต่
ละพื้นที่ เละจัดท าข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนามาตรฐานศูนย์ 
 

(3.1) 
1. โครงการศึกษาและพฒันารปูแบบ
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
- ชุมชนรักการอ่าน 
- สร้างการอ่านเสรมิการเรียนรู ้
- การดูแลผูสู้งอายุ 
- ส่งเสริมการอ่านเด็กปฐมวัย 
- ICT เพื่อการเรียนรู ้
- อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
**เนื้อหาที่ใช้ในการจัดท าสื่อเพื่อ
ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ปรัชญาคิดเป็น 
- อาเซียนศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม 
- ความปรองดอง สามัคคี 
(3.2,3.3) 
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต/กลุ่มสนใจ 
- stop teen mom ครอบครัวศึกษา 
- รักษ์แม่น้ าบางปะกง  สิ่งแวดลอ้ม 
- การก าจัดขยะ ฉะเชิงเทราเมือง
สะอาด 
- การประหยัดพลงังาน 
- สุขภาพอนามัย 
- ภัยพิบัติ 
- จราจร 
- ความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
(3.4) 
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 3.5 ส่งเสรมิการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชนในเชิงรุกทีห่ลากหลาย ทันสมัย 
สร้างสรรค์ ต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและชุมชนเละความจ าเป็นเร่งด่วน
ต่างๆของชุมชน รวมทัง้มีการบรูณาการความรู้ใน
ชุมชนเพื่อเช่ือมโยงกบัหลักสูตรต่างๆของ กศน.
และใช้ทุนทางสังคมของแต่ละชุมชนให้เป็นแหลง่
เรียนรู้โดยใช้ กศน.ต าบล/แขวง ที่ด าเนินการอยู่
แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.โครงการจัดต้ังศูนย์ด้านอาเซียนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
* การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยผสมผสานกบั
วิธีการดังเดิมหรืออาชีพเดิมเพื่อพฒันา
อาชีพ ขยาย ต่อยอดการประกอบ
อาชีพ 
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นโยบาย รมว.ศธ จุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. โครงการ/กิจกรรม 

21.ให้ กศน.ต าบลเป็น
กลไกส าคัญการขับเคลื่อน
การเชื่อมประสานระหว่าง
บ้าน วัด โรงเรียน โดย
ด าเนินการใน   รูป
คณะกรรมการ กศน.ต าบล
ในวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา กศน.ต าบลใหเ้ป็น
กลไกการขับเคลื่อนการจัดและสง่เสริมการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างและกระจายโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 

จุดเน้นการด าเนินงาน 

5.1ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย.ต าบล/แขวง 
โดยเน้นการประสานเช่ือมโยงระหว่าง บ้าน 
วัด โรงเรียน และภาคีเครือข่ายอื่น ที่
ด าเนินการในรูปแบบคระกรรมการ เพ่อการ
ท างานร่วมกันการส่งเสริมสมรรถนะส าหรับ
การใหบ้ริการทางการศึกษาทีส่นองตอบต่อ
ความต้องการของผูเ้รียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กศน.ต าบล ให้มี
ความพร้อมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 

และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาอื่นทีเ่หมาะสม
กับพื้นทีเ่พื่อให้มีความพรอ้มในการให้บริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนและสร้าง
โอกาสในการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง 

5.3 พัฒนากระบวนการด าเนินงานในกศน.
ต าบล โดยให้ความส าคัญกับการใช้วงจรเดม
มิ่ง (PDCA) เพื่อการวางแผนการปฏิบัตงิาน 
การติดตามประเมินผล และการน ามา
พัฒนาการด าเนินงาน กศน.ต าบล/แขวง 
อย่างต่อเนื่องหลักสูตรต่างๆ ของกศน.และใช้
ทุนทางสังคมของแต่ละชุมชนใหเ้ป็นแหล่
เรียนรู้ โดยใช้ กศน.ต าบล/แขวง ที่ด าเนินการ
อยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สงูสุด 

1. โครงการพัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ใน ศรช.
และกศน.ต าบลเพื่อขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 เป็นการพฒันานา กศน.ต าบลให้
ได้ตามมาตรฐาน โดยร่วมกบัภาคี
เครือข่ายในชุมชน บ้าน วัด 
โรงเรียน  
1. จัดท าข้อมูลชุมชน ประวัติ
ชุมชน ข้อมูลด้านประชากร ธุรกิจ
ชุมชน สินค้าชุมชน แหล่ง
ท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ภูมิปญัญา  
2. จัดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย 
สคบ กกต ปปช ฯลฯ ICT ใน กศน.
ต าบล 

3. สื่อกิจกรรมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของ กศน.ต าบล  
4. การพัฒนา กศน.ต าบลใหม้ี
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู้ และชุมชนมาใช้ 
กศน.ต าบลมาใช้ในการจัดกจิกรรม 
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3.1 ตารางแผนปฏิบตักิารประจ าป ี

ท่ี โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ประเภท/ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
หมายเหต ุ

1. ประชุมประจ าเดอืน ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจ าปี 2559 

ไตรมาส 1 - 4 250,000 1. ผู้บรหิาร           12     คน 
2. ข้าราชการ         12    คน 
3. บรรณารักษ์       15     คน 
4. ครูอาสาสมัคร     20    คน 
5. ครูกศน.ต าบล     68    คน 
6. ครู ศรช.      21    คน 
7. ครู ปวช.       4     คน 
8. ครูสอนผูพ้ิการ    56    คน 
บุคลากร กศน.จังหวัด  27 คน 
 รวมทั้งสิ้น จ านวน  235   คน 

 

2. ลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน ประจ าปี 2559 ไตรมาส 1 - 4 - - บุคลากร กศน.จงัหวัด  27 คน  

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครู กศน.และ
บุคลากรสงักัด ส านักงาน กศน.จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

ไตรมาส 2 , 4 120,000 1. พนักงานราชการ   106  คน 
2. ครูศรช.               32   คน 
3. ครูผู้สอนคนพกิาร   56   คน 
4. บรรณารักษ์อัตราจ้าง 10  คน 
รวม  204  คน 

 

ส่วนท่ี 3 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2559 
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ท่ี โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ประเภท/ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
หมายเหต ุ

4. ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาบุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ไตรมาส 4 80,000 1. ผู้บรหิาร               2   คน 
2. ศึกษานิเทศก์          3  คน 
3. พนักงานราชการ    17  คน 
4. ลูกจ้างประจ า         4  คน 

รวม 26 คน 

 

5. ประชุมจัดท าตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัตงิานของ
พนักงานราชการ 

ไตรมาส 1 19,000 1. ศึกษานิเทศก์                       9 
2.พนักงานราชการส านักงานจงัหวัด 16 
                    รวม 25คน 

 

6. ประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัตงิาน ส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ไตรมาส 1 42,000 1. ผู้บรหิาร              12    คน 
2. ศึกษานิเทศก์         3    คน 
3. เจ้าหน้าทีส่ านักงาน กศน. 16  คน 
4. ข้าราชการคร ู        14   คน 
5.  ครูอาสาสมัครฯ     20   คน 
6. ครู กศน.ต าบล       65   คน 
7. ครู ศรช.         33   คน 
8. ครูผู้สอนคนพกิาร    52   คน 
9. ครู ปวช.          4    คน 

รวม  219      คน 
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ท่ี โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ประเภท/ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
หมายเหต ุ

7. ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559   

 

ไตรมาส 1 20,000 1. บริหาร    เจ้าหน้าที่ กศน. จังหวัด
ฉะเชิงเทรา               10 คน   
2. สพป. 1-2              5 คน 
3. สพม. 6                 5 คน 
4. ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา                 3 คน 
5. สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา         3 คน 
6. คณะผู้ตรวจราชการ    3 คน 
7. ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 5 6 คน                 
8. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน           1 คน 

       รวม     36   คน 

 

8. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารการจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 

ไตรมาส 4 41,000 1. ผู้บริหาร              13  คน 
2. ศึกษานิเทศก์           3 คน 
3.เจ้าหน้าที่สถานศึกษา  22 คน 
4. เจ้าหน้าที่สนง. กศน.จังหวัด17 คน 

รวม  55  คน 
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ท่ี โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ประเภท/ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
หมายเหต ุ

9. ประสานแผนปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 2 28,000 1. ผู้บรหิาร          13  คน 
2. ศึกษานิเทศก์      3  คน 
3. เจ้าหน้าที่แผนสถานศึกษา  22 คน 
4. เจ้าหน้าทีส่ านักงาน กศน.จังหวัด  
                        17 คน 

รวม  42  คน 

 

10. พัฒนางานสารบรรณออนไลน์ด้วยระบบ E-Filing ไตรมาส 2 9,000       1. เจ้าหน้าทีง่านสารบรรณกศน.อ าเภอ   
                                    22 คน 
2. เจ้าหน้าทีง่านจงัหวัด       16 คน 

รวม 40 คน 
 

 

11. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม
ทะเบียนนกัศึกษา (ITW51) 

ไตรมาส 2 6,000       1. เจ้าหน้าทีท่ี่ดูแลโปรแกรมทะเบียน
นักศึกษา (ITW51) ของ กศน.อ าเภอ 
อ าเภอละ 2 คน    22   คน 
2. เจ้าหน้าที่ สนง.กศน.จังหวัด  3 คน 

รวม 25 คน 
 

 

12. พัฒนาบุคลากรการจัดท าแบบสอบถามออนไลน ์
 

ไตรมาส 2 10,000       ครู กศน.ต าบล         35 คน  
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ท่ี โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ประเภท/ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
หมายเหต ุ

13. จัดท าสารสนเทศการศึกษาเพื่อคนพิการผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 3 

 

7,000       ครูผูส้อนคนพิการ  30 คน  

14. การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2559 

ไตรมาส 4 1,000       1. เว็บไซต์ กศน.ต าบล    50 เว็บไซต์ 
2. เว็บไซต์ กศน.อ าเภอ   11 เว็บไซต์ 
3. เว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน 11 
เว็บไซต ์

รวม 72 เว็บไซต์ 

 

15. พัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูผูส้อนคน
พิการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไตรมาส 1, 2 18,000       ครูผูส้อนคนพิการ  56 คน  

16. จัดท าข้อสอบวัดผลสมัฤทธ์ิรายวิชาเลอืกปลายภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 

ไตรมาส 2 42,000       1. ครู กศน.ต าบล          20 คน 
2. เจ้าหน้าที่ กศน. จงัหวัดฉะเชิงเทรา                   
7 คน 

รวม 27 คน 

 

17. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลย ี ไตรมาส 3 35,000       1.เว็บไซต์ศูนย์กระจายสื่อ 
                  2   เว็บไซต์ 
2. ครู กศน.    65  คน 

 

18. อบรมพัฒนาครู กศน.ในการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ไตรมาส 3 15,000        ครู กศน.        50    คน  
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ท่ี โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ประเภท/ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
หมายเหต ุ

19. การสง่เสรมิการจัดการศึกษานอกระบบโดยการ Coaching  
บูรณาการร่วมกบัการนิเทศติดตามผล 
 

ไตรมาส  
1, 2,3,4 

- กศน.อ าเภอ      11   แห่ง  

20. มหกรรมอาชีพ กศน.แปดริ้ว ไตรมาส 4 120,000             1. กศน.อ าเภอ  11 แห่ง 
(คร,ู เจ้าหน้าที่ , ผู้ส าเร็จหลกัสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง, ประชาชนทั่วไป  
200 คน 

 

21. พัฒนาหนงัสือเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของจงัหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว
โมเดล) 

ไตรมาส  
3,4 

150,000 1.ข้าราชการ และ ครู กศน.ต าบลที่
มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ                  
2.เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 
3. ศึกษานิเทศก์ 
4.อาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏฯลฯ 

รวม 20 คน 

 

22. การประกวดศูนย์อาเซียนศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
สนง.กศน.จ.ฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2559 

ไตรมาส 4 5,000 ศูนย์อาเซียนศึกษา  

23. กีฬา กศน.แปดริ้ว เกมส ์ ไตรมาส 3 100,000 ผู้บริหาร  ครู  นักศึกษา  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5,000 คน 
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ท่ี โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ประเภท/ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
หมายเหต ุ

24. สนับสนุนการอบรมวิทยากร 
ยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

ไตรมาส 3 80,000 ครูและบุคลากรทางการศึกษา   50 
คน 

 

25. ส่งเสริมและพัฒนาบ้านหนงัสือชุมชน ไตรมาส 1,2 20,000   บ้านหนังสือชุมชน  448 แห่ง 
 

 

26. ส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่สู่ชุมชน ไตรมาส 1,2,3,4 260,000      1. รถโมบายจ านวน 1 คัน  
2. ผู้รับบรกิาร 7,000   คน 

 

27. อบรมเชิงปฏิบัติการงานเทคนิคการจัดกิจกรรมสง่เสรมิการ
อ่าน 

ไตรมาส  
3,4 

50,000      1. บรรณารักษ์    
2. ครูกศน.ต าบล 
3. ศึกษานิเทศก์ 
4. เจ้าหน้าที ่

รวม 120 คน 

 

28. ประชุมสัญจรติดตามการด าเนินงานตามอัธยาศัย ปี 2559 ไตรมาส  
2,3,4 

29,000    1. บรรณารักษ์ 
2. ศึกษานิเทศก์ 
3. ผอ.สนง.กศน.จังหวัด 
4. ผอ.กศน.อ าเภอ 

รวม  32 คน 

 

29. ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัตงิานห้องสมุด
ประชาชน 

ไตรมาส 4 70,000      บรรณารักษ์และผูเ้กี่ยวข้อง  
 20  คน 
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ท่ี โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ ประเภท/ 

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
หมายเหต ุ

30. สนับสนุนสือ่สง่เสริมการการอ่าน  ส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ไตรมาส  
1,2,3,4 

8,000 บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัด                
                         29 คน 
นักศึกษา กศน.     500 คน 
ประชาชนทั่วไป  1,000 คน 

               รวม 1,529 คน 

 

31. 
 

โครงการจัดนิทรรศการในงานนมัสการพระพทุธโสธรและงาน
ประจ าปจีังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2559 

ไตรมาส 1 100,000 นักศึกษาและประชาชน 500 คน  

32. นิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ไตรมาส  
1,2,3,4 

45,000    สถานศึกษา สังกัด ส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา  11 แห่ง 

 

 

33. การประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 2 54,000 สถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา 6 แห่ง 
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แผนปฏิบตักิารประจ าปงีบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 

ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ 

รายจา่ยอ่ืน 
งบ 

อุดหนุน 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม
ประจ าเดือน 
ข้าราชการ 
บุคลากร และ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประจ าปี 2559 

1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง ชัดเจน 
2  เพื่อก ากับ ติดตาม
และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ที่ประชุม
ทราบ 
 

ประชุมประจ าเดือน 
1. การประชุมชี้แจง วางแผนการ
ด าเนินงาน 
2. ประชุมหารือการจัดกิจกรรม 
แผนงาน/ โครงการและนโยบาย
เร่งด่วน     
 3. ชี้แจงการจัดสรร งบประมาณ  
 4. ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน  
 5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนนิงานให้ที่ประชุมทราบ 
การทดสอบและการพัฒนาบุคลากร 
 6.  การวัดผล/ประเมินผลด้วย
แบบทดสอบ ทุกครั้งหลังการ
ประชุมเสร็จสิ้น 
 7.  แจ้งผลการวัดผลประเมินผลให้ 
กศน.อ าเภอทราบ 

-  ร้อยละ 80% 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
- ร้อยละ 80% 
ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการมีผลการ
ด าเนินงานที่
เป็นไปตามแผน
และมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เข้าร่วมประชุม
มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง ชัดเจน 
ส านักงาน กศน.
จังหวัดสามารถ
ก ากับติดตาม
ผลได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 

235 คน - - 250,000 

  รวม   250,000 
รวมสุทธิ    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 

ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ 

รายจา่ยอ่ืน 
งบ 

อุดหนุน 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ
ประหยัด
พลังงาน  
ประจ าปี 2558 

1. เพื่อวางแผนการลด
งบประมาณรายจ่ายด้าน
การใช้พลังงาน ไฟฟ้า 
น้าประปา และน้ ามัน
เชื้อเพลิง เป้าหมาย 
10% 
2. เพื่อลดปริมาณการใช้
ไฟฟ้า น้ าประปา และ
น้ ามันเชื้อเพลิง อย่าง
น้อยปีละ 10 % 
 

1. แต่งตัง้คณะกรรม
ด าเนินการประหยัดการใช้
พลังงาน 
2. จัดท าร่างคู่มือการ
ประหยัดพลังงาน 
3. จัดส่งคู่มือให้
สถานศึกษาด าเนินการ
ตามมาตรการ 
4. เร่ิมด าเนินการ
ตรวจสอบเปรียบเทียบ
เป็นรายเดือน 
5.  มีการรายงาน
สถานการณ์ประหยัด
พลังงานเป็นรายเดือน 

ร้อยละ 80 
สถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ
สามารถลด
ปริมาณการใช้
ไฟฟ้าน้ าประปา 
และน้ ามัน
เชื้อเพลิง อย่าง
น้อยปีละ 10 % 

- ผู้เข้าร่วมโครงการทุก
คนสามารถวางแผนการ
ลดงบประมาณรายจ่าย
ด้านการใช้พลังงาน 
ไฟฟ้า น้าประปา และ
น้ ามันเชื้อเพลิง ได้ 
-  ผู้เข้าร่วมสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถลดปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และ
น้ ามันเชื้อเพลิง อย่าง
น้อยปีละ 10 % 

1.ส านักงาน กศน.
จังหวัด 
2.กศน.อ าเภอทุก
แห่ง 
 

   1   แห่ง 
  
 11  แห่ง 
 
รวม   13  แห่ง 

- - - 

  รวม   - 
รวมสุทธิ    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 

 

ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ 

รายจา่ยอ่ืน 
งบ 

อุดหนุน 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน
ราชการครู กศน.และ
บุคลากรสังกัด 
ส านักงาน กศน.
จังหวัด 
 

1. เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงาน
ราชการ ครู ศรช. ครูผู้สอน
คนพิการและบรรณารักษ์
อัตราจ้าง 
2. เพื่อน าผลการประเมิน
มาพัฒนาพนักงานราชการ           
ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการ
และบรรณารักษ์อัตราจ้าง 
 

1. ก าหนด
สมรรถนะ 
2. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรอบที่ 1  
3. ประเมินผลเพื่อ
พัฒนา  
4. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รอบที่ 2 
5. สรุปรายงานผล
การประเมิน 
 

1.ครูและบุคลากร 
ส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้รับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
2.ร้อยละ80ของผู้เข้า
รับการประเมินน า
ความรู้และทักษะไป
ปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ผู้เข้ารับการ
ประเมินน าผลที่
ได้จากการ
ประเมินมาใช้ใน
วางแผนการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
2.น าผลที่ได้จาก
การประเมินมา
พัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้
มีทักษะ 

พนักงานราชการ 
ครูศรช. 
ครูผู้สอนคนพิการ 
บรรณารักษ์อัตรา
จ้าง 

106 
32 
56 
10 
 

รวม 204 คน 

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120,000               

  รวม   120,000               

รวมสุทธิ    
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แผนปฏิบตักิารประจ าปงีบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 

ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ 

รายจา่ยอ่ืน 
งบ 

อุดหนุน 
4. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

บุคลากรส านักงาน 
กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1. เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้  ความเข้าใจ 
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
2. เพื่อให้บุคลากรน า
ความรู้มาปรับใช้และ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

1. สรุปผล/ปัญหาการ
ปฏิบัติท างานของแต่ละ
คนในรอบปีที่ผ่านมา 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การท างาน 
3. ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 

1.ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
บทบาทภารกิจ กศน. 
2. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้มาปรับใชแ้ละ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์
การท างานร่วมกัน 

- ผู้เข้าร่วม

โครงการได้
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานตาม
ฐานความรู้เพ่ือ
น าประสบการณ์
ไปพัฒนางานที่
เก่ียวข้องของแต่
ละบุคคลต่อไป 

ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า 

2 
3 
17 
4 

  รวม 26 คน 

- - 80,000 

  รวม   80,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 58 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 

ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ 

รายจา่ยอ่ืน 
งบ 

อุดหนุน 
5. โครงการประชุม

จัดท าตัวชี้วัดเพื่อ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ 

1. เพื่อก าหนดตัวชี้วัด
ผลงานและเกณฑ์การให้
คะแนนการประเมิน
พนักงานราชการทุก
ต าแหน่ง 
2. เพื่อจัดท าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการในกลุ่ม
ศูนย์เบญจบูรพาในทุก
ต าแหน่งงาน 

1. ก าหนดตัวชี้วัด
ผลงานและเกณฑ์การ
ให้คะแนน 
2 จัดท าแบบประเมิน
พนักงานราชการที่มี
คุณภาพและเหมาะสม   

แบบประเมิน
พนักงานราชการที่
ตรงตามบทบาท
หน้าที่และความ
รับผิดชอบของ
บุคลากรทั้ง 3 
ต าแหน่ง (ครู
อาสาสมัคร กศน. 
,พนักงานราชการ
บนจังหวัด และครู 
กศน.ต าบล) 

แบบ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
ราชการที่มี
คุณภาพและ
เหมาะสมกับ
พนักงาน
ราชการทุก
ต าแหน่ง 
 
 
 
 

1. ศึกษานิเทศก์ 
2. พนักงานราชการ
บนจังหวัด 

9 
16 
 

รวม 25 คน 

- - 19,000 

  รวม   19,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 59 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ 

รายจา่ยอ่ืน 
งบ 

อุดหนุน 
6. ประชุมชี้แจงแนว

ทางการปฏิบัติงาน 
ส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

เพื่อชี้แจงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ให้สถานศึกษา
และบุคลากรในสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทราทราบและ
น าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

1.  ประชุมวางแผน
การประชุม 
2. จัดท าและเสนอขอ
อนุมัติโครงการ 
3.  จัดเตรียมเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง 
4. ด าเนินการประชุม
ชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
5.  ประเมินผล สรุป
รายงานผล 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความ
เข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติงาน
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
ส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2559 
 

สนง.จ.ฉะเชิงเทรา 
สถานศึกษาและ
บุคลากรสังกัด 
สนง.กศน.จ.
ฉะเชิงเทรา 
สามารถน าแนวทา 
การปฎิบัติงาน
การศึกานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย สนง.จ.
ฉะเชิงเทรา ปี 
2559 ไปใช้ในการ
ปฎิบัติงานได้ 
 

1. ผู้บริหาร           
2. ข้าราชการ          
3. ศึกษานิเทศก์ 
4. ครู อาสาสมัคร      
5. ครูกศน.ต าบล      
6. ครู ศรช.       
7. ครู ปวช.        
8. ครูสอนผู้พิการ  
9.  เจ้าหน้าที่
ส านักงาน กศน.
จังหวัด 

12 
14 
 3 
65 
33 
 4 
52 
27 
16 
 
 

  รวม 219 คน 

- - 42,000 

  รวม   42,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................      ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 60 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ที่ ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

อุดหนุน 
7. ประชุมติดตามผลการ

ด าเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559   
 

1. เพื่อให้หน่วยงานสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ต่อผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพื่อให้ผู้ตรวจราชการ
ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน
ในพื้นท่ีเชิงประจักษ์ ตาม
นโยบายการตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2559 
 

1. หน่วยรับตรวจทุก
แห่งรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559ต่อผู้ตรวจ
ราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผู้ตรวจราชการให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วย
รับตรวจ 
3. ผู้ตรวจราชการลง
ตรวจพื้นท่ีของ
สถานศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
4. สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยรับตรวจ
ทุกแห่ง มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน
และปัญหา
อุปสรรคใน
การ
ด าเนินงาน
ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษ
าธิการ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

ผู้ตรวจ
ราชการ
กระทรวงศึก 
ษาธิการ ได้รับ
ทราบข้อมูล
การ
ด าเนินงาน
ตามนโยบาย
การตรวจ
ราชการของ
ทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวงศึก 
ษาธิการในเขต
พื้นที่ 

1. บริหารเจ้าหน้าท่ี 
กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา    
2. สพป. 1-2  
3. สพม. 6  
4. ส านกังานการศึกษา
เอกชนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
5. สถาบันการ
อาชีวศึกษาจังหวัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. คณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
7. ส านกังานศึกษาธิการ 
ภาค 5  
8. ท่ีปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการภาคประชาชน 

10  
 
5  
5  
3  
 
 
3  
 
3  
 
6  
 
1  
 

รวม 36 คน 

- - 20,000 

  รวม   20,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 61 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ 

รายจา่ยอ่ืน 
งบ 

อุดหนุน 
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดท าสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

1.  เพื่อชี้แจงแนว
ทางการจัดท าสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
2.  เพื่อจัดท าสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2510 
ของส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1. ด าเนินการประชุมชี้แจง
แนวทางการจัดท าสรุปผล
การปฏิบัติงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2559 
ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ 
2. ให้แต่ละกลุ่มงาน
ด าเนินการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางที่
ก าหนด 
3. สะท้อนผล อุปสรรค 
ปัญหา ในการปฏิบัติงาน 
4. น าผลมาใช้ในการ
วางแผนปรับปรุงพัฒนางาน
ต่อไป 

ผู้เข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 
80 มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
แนวทางการ
จัดท าสรุปผล
การปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรามี
สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2559 ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ผู้บริหาร 
2.ศึกษานิเทศก์ 
3.เจ้าหน้าที่ 
4.สถานศึกษา 
เจ้าหน้าที่
ส านักงาน กศน.
จังหวัด 
 

13 คน 
3 คน 
22 คน 
17 คน 

 
 
 

รวม 55 คน 

- - 41,000 

  รวม    
รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 62 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ที่ ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบ 

อุดหนุน 
9. ประสานแผนปฎิบัติ 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

1. เพื่อประสานแผน
ปฎิ บั ติ ก า ร  ร ะห ว่ า ง
ส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
 และสถานศึกษา 
2.  เพื่อให้ส านักงาน 
กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
และสถานศึกษา มีแผน
ปฎิบัติการปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ที่มี
ประสิทธิภาพและมีทิศ
ทางการด าเนินงานไปใน
แนวทางเดียวกัน 

1. ประชุมชี้แจง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.น าเสนอแผนการ
ปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2559 
ระหว่างส านักงาน 
กศน. จ. ฉะเชิงเทรา 
และ สถานศึกษาเพื่อ
ประสานท างาน
ร่วมกัน 

1. ส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และสถานศึกษา 
มีแผนปฎิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
ครบทุกแห่ง และสามารถ
น าไปในการก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
และประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
ประชุม มีเข้าใจในแต่ละ
โครงการและกิจกรรม ของ
ส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และสถานศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้เข้าร่วม
ประชุม มี
ความเข้าใจใน
แต่ละโครงการ
และกิจกรรม 
พร้อมทั้งมีการ
ประสานแผน 
ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1.ผู้บริหาร 
2.ศึกษานิเทศก์ 
3.เจ้าหน้าที่แผน 
สถานศึกษา 
4.เจ้าหน้าที่
ส านักงาน กศน.
จังหวัด 

12   
3 
11  
 

16  
 
 

   รวม 42 คน 

- - 28,000 

  รวม   28,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 63 

 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

10. พัฒนางานสารบรรณ
ออนไลน์ด้วยระบบ  
E-Filing 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจการท างานของ
ระบบสารบรรณออนไลน์
ด้วยระบบ E-Filing 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถใช้งาน
ระบบสารบรรณออนไลน์
ด้วยระบบ E-Filing ได้ 

1.ก าหนดหลักสูตรการ
อบรม 
2.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
3.จัดท า/พัฒนาคู่มือการ
อบรม 
4.ด าเนินการอบรม   
5.มอบหมายภารกิจ 
6.ติดตามประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถใช้
งานระบบสาร
บรรณออนไลน์
ด้วยระบบ E-
Filing 

 ผู้เข้ารีบการ
อบรมน าความรู้
ที่ได้รับไปใช้งาน
ระบบสารบรรณ
ออนไลน์ด้วย
ระบบ E-Filing 

1.  เจ้าหน้าที่
งานสาร
บรรณกศน.
อ าเภอ 
2 เจ้าหน้าที่งาน
จังหวัด 
                       

22  
 
 
 

16  
 
 

รวม 40 คน 
 

- - 9,000       

  รวม   9,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 64 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

11. การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศทาง
การศึกษา ด้วย
โปรแกรมทะเบียน
นักศึกษา (ITW51) 

1.เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศการศึกษาด้วย
โปรแกรมทะเบียน
นักศึกษา (ITW51) 
2.เพื่อให้บุคลากรสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาด้วยโปรแกรม
ทะเบียนนักศึกษา 
(ITW51) ได้ 

1.ก าหนดหลักสูตรการอบรม 
2.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
3.จัดท า/พัฒนาคู่มือการ
อบรม 
4.ด าเนินการอบรม  (25 
คน) 
5.มอบหมายภารกิจ 
6.ติดตามประเมินผล 

ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
สามารถ
ออกแบบและ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ
การศึกษาด้วย
โปรแกรม
ทะเบียน
นักศึกษา 
(ITW51)ได้ 

ผู้เข้าเข้ารับ
การอบรม
สามารถ
ออกแบบ/
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ
ทางการศึกษา
ด้วนโปรแกรม
นักศึกษา 
ITW51 

1. เจ้าหน้าที่ที่
ดูแลโปรแกรม
ทะเบียน
นักศึกษา 
(ITW51) ของ 
กศน.อ าเภอ 
อ าเภอละ 2 คน 
2. เจ้าหน้าที่ 
สนง.กศน.
จังหวัด  
                             

22 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
รวม    25  คน 

- - 6,000 

  รวม   6,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 65 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

12. พัฒนาบุคลากรการ
จัดท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ได้ 

1. ก าหนดหลักสูตรการ
อบรม 
2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
3. จัดท า/พัฒนา คู่มือการ
อบรม 
4. ด าเนินการอบรม 
5. มอบหมายภารกิจ 
6. ติดตามประเมินผล 

1. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
สร้าง
แบบสอบถาม
ออนไลน์ 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
สร้าง
แบบสอบถาม
ออนไลน์ได้ 

ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
น าความรู้ที่ได้
จากการอบรม
ไปสร้าง
แบบสอบถาม
ออนไลน์ได้ 

ครู กศน.ต าบล 35  คน - - 10,000       

  รวม   10,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 66 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

13. จัดท าสารสนเทศ
การศึกษาเพื่อคน
พิการผ่านเว็บไซต์ 

1.เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศการศึกษาเพื่อ
คนพิการผ่านเว็บไซต์ 
2.เพื่อให้บุคลากรสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับมา
ออกแบบจัดท าข้อมูล
สารสนเทศการศึกษาเพื่อ
คนพิการผ่านเว็บไซต์ได้ 
 
 
 
 

1. ก าหนดหลักสูตรการ
อบรม 
2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
3. จัดท า/พัฒนา คู่มือการ
อบรม 
4. ด าเนินการอบรม 
5. มอบหมายภารกิจ 
6. ติดตามประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
ออกแบบและ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ
การศึกษาเพื่อ
คนพิการผ่าน
เว็บไซต์ได้ 

ผู้เข้ารับอบรม
สามารถน า
ความรูไป
จัดท า
สารสนเทศ
การศึกษาเพื่อ
คนพิการผ่าน
เวีบไชต์ได้ 

ครู กศน.ต าบล
  

35  คน - - 10,000       

  รวม   10,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 67 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

14. การประกวดเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัด 
ส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประจ าปี 2559 

1.เพื่อกระตุ้นให้
สถานศึกษาในสังกัดได้
รับรู้ ให้ความส าคัญต่อ
การใช้ส่ือการ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ 
2.เพื่อเป็นการสร้าง
ก าลังใจให้กับผู้ที่ท า
หน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 
ผลักดันให้เห็น
ความส าคัญของเว็บไซต์ 
เพื่อจะได้น าไปด าเนินการ
พัฒนา ปรับปรุง ดูแล
เว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น 

1.ก าหนดเกณฑ์ในการ
ประกวด 
2.แบ่งประเภทของการ
ประกวด 
3.ช่วงระยะเวลาในการ
พัฒนา 
4.ประเมินโดย
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
/เพื่อนร่วมงาน 
5.ตัดสิน 

มีเว๊ปไชต์เข้า
ประกวด 72 
แห่ง 

สถานศึกษาใน
สังกัดเห็น
ความส าคัญต่อ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว๊ปไซต์เพื่อ
พัฒนาการ
ปรับปรุงเว็บไซต์
ให้ดีขึ้น 

1. เว็บไซต์ กศน.
ต าบล 
2. เว็บไซต์ กศน.
อ าเภอ 
3. เว็บไซต์
ห้องสมุด
ประชาชน 

50 เว็บไซต์ 
 

11 เว็บไซต์ 
 

11 เว็บไซต์ 
 
 

รวม 
72 เว็บไซต์ 

- - 1,000       

  รวม   1,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 68 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

15. พัฒนาการเขียน
แผนการจัดการ
เรียนรู้ ส าหรับ
ครูผู้สอนคนพิการ  
ส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนา(ครูผู้สอนคนพิการ) 
มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ หลักสูตร กศน. 
2551 การจัดท าแผน
เปลี่ยนผ่านและส่งต่อ 
(Transition Plan)  การ
จัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยแบบก่ึงโฮมสคูล
เพื่อคนพิการ การจัดท า
แผน IEP , IIP  และการ
จัดท าแผน-รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน   
 

1. ด าเนินการจัดพัฒนา
(ครูผู้สอนคนพิการ วันที่ 
6,12,19 ตุลาคม 58 
2. ติดตามผลการน า
ความรู้ที่ได้รับสู่การ
ปฏิบัติการ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนคนพิการ แต่ละ
สถานศึกษา โดยคณะ
นิเทศจาก ส านักงาน 
กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และคณะผู้นิเทศภายใน
ของแต่ละสถานศึกษา 
ช่วง พ.ย.58 – มี.ค.59 

1. ครูผู้สอนคน
พิการ ร้อยละ 90 มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร 
กศน.2551  การ
จัดท าแผนเปลี่ยน
ผ่านและส่งต่อ 
(Transition Plan)  
การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยแบบก่ึง
โฮมสคูลเพื่อคน
พิการ การจัดท า
แผน IEP และ IIP 

- ครูผู้สอนคน
พิการสามารถ
เขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้
แบบก่ึงโฮม 
ส กู ล เ พื่ อ ค น
พิการอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

ครูผู้สอนคน
พิการ 

56 คน - - 28,000        

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 69 

 

 
 

ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ 

รายจา่ยอ่ืน 
งบ 

อุดหนุน 
 (ต่อ) 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา

(ครูผู้สอนคนพิการ) สามารถ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้หลักสูตร กศน. 2551  
การจัดท าแผนเปลี่ยนผ่านและ
ส่งต่อ การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล IEP , 
IIP  และการจัดท าแผน-
รายงานผลการปฏิบัติงาน   

 2. ครูผู้สอนคน
พิการ ร้อยละ 90 
สามารถจัดท า
แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้หลักสูตร 
กศน. 2551  การ
จัดท าแผนเปลี่ยน
ผ่านและส่งต่อ 
การจัดท าแผนการ
จัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล IEP 
และ IIP 
3. ครูผู้สอนคน
พิการ รอยละ 90 
มีความพึงพอใจ 
ในระดับมากขั้นไป 
 

      

  รวม   28,000 

รวมสุทธิ    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

16. จัดท าข้อสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิรายวิชาเลือก
ปลายภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 

1. เพื่อให้ครู กศน. มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ออกข้อสอบรายวิชาเลือก 
2. เพื่อจัดต้นฉบับข้อสอบ
รายวิชาเลือก 
3. เพื่อผลิตข้อสอบในการ
สอบปลายภาคเรียนที่ 2  
ภาคเรียนที่ 2558 ตาม
ความต้องการของ
สถานศึกษา 

1. จัดอบให้ความรู้ในการ
จัดท าข้อสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิรายวิชาเลือก
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 
2.ด าเนินการจัดท า
ต้นฉบับข้อสอบ 
3. จัดจ้างผลิตข้อสอบ
รายวิชาเลือก 

ครู กศน. ร้อย
ละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจใน
การออกข้อสอบ 
-ต้นฉบับข้อสอบ
จ านวน  20  
รายวิชา 

-ข้อสอบตรง
ตามผลการ
เรียนรู้ที่
คาดหวังตาม
หลักสูตร
รายวิชาที่
ลงทะเบียน
เรียนภาคเรียน
ที่ 2 ปี
การศึกษา 
2558 

1.ครู กศน.ต าบล 
2.เจ้าหน้าที่ 
กศน. จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

20 
7 
 
 

รวม 27 คน 

- - 413,000        

  รวม   413,000 

รวมสุทธิ    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

17. การพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาด้วย
เทคโนโลยี 
 

1. เพื่อจัดตั้งเว็บไซต์
ศูนย์กระจายสื่อทาง
การศึกษาที่เชื่อมโยงกับ
เว็บไซต์ กศน.ต าบล 
2. อบรมให้ความรู้ใน
การใช้ส่ือเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอน 

1. จัดตั้งเว็บไซต์
ศูนย์กระจายสื่อทาง
การศึกษา 
2. รวบรวมสื่อ
ทางการศึกษา แยก
หมวดหมู่ 
สื่อการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การศึกษา
ต่อเน่ือง การศึกษา
ตามอัธยาศัย 
3. จัดอบรมให้
ความรู้การใช้ส่ือเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

- ร้อยละ 80 ของ
ครู และผู้เรียน เข้า
ไปใช้เว็บไชต์ในการ
จั ดกา ร เ รียนกา ร
สอนและศึกษาหา
ความรู้ 
- ร้อยละ 60 ของ
ครูท่ีได้รับการ
พัฒนาผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาสูงข้ึน 

 

- เว็บไซต์ศูนย์กระจาย
สื่อทางการศึกษา 2 
เว็บไซต์ 
ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์
กระจายสื่อส าหรับครู 
และเว็บไซต์ศูนย์
กระจายสื่อส าหรับ
นักศึกษา กศน. 
-ครู กศน.ได้รับการ
พัฒนาเร่ืองการใช้สื่อ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  จ านวน 
65 คน 

 

1.เว็บไซต์ศูนย์
กระจายสื่อ 
2. ครู กศน. 

     2   เว็บไซต์ 
 

65  คน 

- - 35,000       

  รวม   35,000       

รวมสุทธิ    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

18. อบรมพัฒนาครู กศน.
ในการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปรัชญา
คิดเป็น 

1. เพื่อให้ครู กศน. มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
ปรัชญาคิดเป็น 
2. เพื่อให้ครู กศน.
สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปบูรณาการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนได้ 

1. จัดอบให้ความรู้ เรื่อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปรัชญาคิด
เป็น 
2. นิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการสอน 
3. สรุปรายงานผล 

ร้อยละ 80 ของ
ครูที่ได้รับการ
อบรมสามารถ
จัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณา
การหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
ปรัชญาคิด
เป็นได้ 

 
 
 
 

ครู กศน. 
จ านวน 50  
คน ความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง และ
ปรัชญาคิด
เป็น   

ครู กศน. 50  คน - - 15,000        

  รวม   15,000 

รวมสุทธิ    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ที่ ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
อุดหนุน 

19. การส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบ
โดยการ Coaching 
บูรณาการร่วมกับการ
นิเทศติดตามผล 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษานอกระบบ
ให้กับสถานศึกษาสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อดูแลช่วยเหลือให้
ค าแนะน าในการจัด
กระบวนการศึกษานอก
ระบบให้กับสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
3. เพื่อนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงานการจัด
การศึกษานอกระบบของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีส านักงาน กศน.
ก าหนดไว ้

1. ประสานหน่วย
ศึกษานิเทศก์และ
สถานศึกษาในสังกัดใน
การวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 
- ตารางแผนการ 
Coaching 
- ตารางแผนการนิเทศ
ติดตามผล 
2. เสนอผู้บริหารเพื่อขอ
ความเห็นชอบ 
3. ด าเนินการตาม
แผนงานท่ีได้วางไว้ 
4. จัดท าสรุปรายงานผล
การด าเนินงานโครงการ 
เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

ร้อยละ 90 ของ
ส ถ า น ศึ ก ษ า
ด า เ นิ นการ ได้
ตามเป้าหมายที่
ส านักงาน กศน.
ก าหนด      

สถานศึกษาทุก
แห่งในสังกัด
ส านักงาน กศน.
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 
ส่งเสริม
สนับสนุน และ
นิเทศติดตาม 
การจัด
กระบวนการ
ศึกษานอกระบบ
ให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

 

กศน.อ าเภอ 11 แห่ง - - - 

  รวม   - 
รวมสุทธิ    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ที่ ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
อุดหนุน 

20. มหกรรมอาชีพ 
กศน.แปดริ้ว 

1. เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการจัดการศึกษา
ต่อเน่ืองของสถานศึกษา
สังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อน าเสนอผลการ
ด าเนินงานการจัด
การศึกษาต่อเน่ืองของ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ของสถานศึกษาสังกัด 
ส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยใช้ 
- การสาธิตอาชีพ (กลุ่ม
สนใจ, หลักสูตรระยะสั้น, 
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ) 
- เวทีประชาสัมพันธ์ 
- การจัดนิทรรศการผล
การด าเนินงาน 
2. มอบเกียรติบัตร
เครือข่ายท่ีร่วมจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง 

1.สถานศึกษาทุก
แห่งน าเสนอผล
การด าเนินงาน
การจัดการศึกษา
ต่อเน่ืองที่ประสบ
ความส าเร็จ 

2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับ
มากขึ้นไป      

-  สถานศึกษาทุก
แห่งได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน
และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานการจัด
การศึกษาต่อเน่ือง 

-  สถานศึกษาทุก
แห่งได้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
และน าเสนอผล
การจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเน่ือง  

1.กศน.อ าเภอ 
2.ครู, เจ้าหน้าที่ 
, ผู้ส าเร็จ
หลักสูตร
การศึกษา
ต่อเน่ือง, 
ประชาชนทั่วไป 

11 แห่ง 
200 คน 

- - 120,000 

  รวม   120,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ที่ ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
อุดหนุน 

21. พัฒนาหนังสือ
เสริมความรู้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตาม
รูปแบบการเรียน
การสอน
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(แปดริ้วโมเดล) 

1. เพื่อพัฒนาหนังสือ
เสริมความรู้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส าหรับ
ประชาชนและ
นักศึกษา กศน. 
2.เพื่อให้ประชาชน
และนักศึกษา กศน.ได้
เรียนรู้เก่ียวกับ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 

1. เชิญคณะท างานยกร่างหนังสือเสริม
ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือ
การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. น าร่างหนังสือเสริมความรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวจังหวดัฉะเชิงเทรา ให้
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางภาษา
โดยเฉพาะแปลภาษา ตรวจความถูกต้อง 
และความสมบูรณ์ของภาษา 
3. น าร่างหนังสือที่ผ่านการตรวจจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้ง และจัดรูปแบบหนังสือ
เพ่ือด าเนินการพิมพ์4สี เพ่ือน าส่งให้
สถานศึกษาอ าเภอ 11 แห่ง และน าขึ้น
ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ประชาชนที่
สนใจสามารถเรียนรู้และน าไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได ้

หนังสือเสริม
ความรู้
ภาษาอังกฤษ
และภาษจีน
เพื่อการ
ท่องเท่ียว
จงัหวัด
ฉะเชิงเทรา 
ตามรูปแบบ
การเรียนการ
สอน
ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน
ของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
(แปดร้ิวโมเดล) 

ประชาชนและ
นักศึกษา 
กศน.ได้เรียนรู้
เก่ียวกับ
ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน 

- ข้าราชการ 
และ ครู กศน.
ต าบลที่มีความรู้
ความสามารถ
ด้านภาษาจีน
และ
ภาษาอังกฤษ   
- เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง 
- ศึกษานิเทศก์ 
- อาจารย์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏฯลฯ 

 

20 - - 150,000 

  รวม   150,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ที่ ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบด าเนินงาน งบ 
รายจ่ายอื่น 

งบ 
อุดหนุน 

22. การประกวดศูนย์
อาเซียนศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 
สนง.กศน.จ.
ฉะเชิงเทรา ประจ าปี 
2559 

1.  เพื่อประกวดศูนย์
อาเซียนศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน.จ.
ฉะเชิงเทรา  
2.  เพื่อเป็นการสร้าง
ก าลังใจให้กับสถานศึกษา 
ผลักดันให้เห็น
ความส าคัญของการ
ด าเนินงานศูนย์อาเซียน
ศึกษา เพื่อจะได้น าไป
ด าเนินการพัฒนา 
ปรับปรุง เพื่อให้มีความ
พร้อมส าหรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. ก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การประกวด 
2. ก าหนดช่วงระยะเวลา
ในการประกวด เพื่อให้
สถานศึกษาเตรียมพร้อม
ส าหรับการเข้าประกวด 
3. ประเมินโดย
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
(ศึกษานิเทศก์)   
4. ตัดสิน 
5. สรุปผล 

ร้อยละ 90 ของ
สถานศึกษาเข้า
ร่วมประกวด
เห็นความส าคัญ
ของการ
ด าเนินงานศูนย์
อาเซียนศึกษา 

สถานศึกษาท่ี
ทุกแห่งเข้าร่วม
ประกวด มีขวัญ 
ก าลังใจ เห็น
ความส าคัญ
ของการ
ด าเนินงานศูนย์
อาเซียนศึกษา 
และพัฒนา 
ปรับปรุง 
เพื่อให้มีความ
พร้อมส าหรับ
การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ศูนย์อาเซียน
ศึกษา 

11 แห่ง 
เจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง กศน.
อ าเภอ 11 คน 

- - 5,000 

  รวม   5,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

23. กีฬา กศน.แปดริ้ว 
เกมส์ 

เพื่อเป็นการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ในการท างานที่มุ่ง
พัฒนาทีมงานให้เกิด
ความสามัคคีและพัฒนา
ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานให้เพิ่มมากขึ้น   

1. การแข่งขันกีฬา กศน.
แปดริ้ว เกมส์ 
  -  แข่งขันกีฬาสากล 
  - ประกวดกองเชียร์ 
  -  แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
  - ประกวดขบวนพาเหรด 

ร้อยละ  80  
ของผู้เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 
กศน. มีความพึง
พอใจและเกิด
ความรักสามัคคี 

มีนักกีฬา กอง
เชียร์ ขบวน
พาเหรด ผ่าน
เข้ารอบ เข้า
ร่วมกีฬากศน.
ภาค
ตะวันออก
เกมส์ และ
ระดับประเทศ 

ผู้บริหาร  ครู  
นักศึกษา  
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

5,000  คน - - 100,000 

  รวม   100,000 

รวมสุทธิ    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

24. สนับสนุนการอบรม
วิทยากรยุวกาชาด
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
2.  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานและ
เยาวชนให้สามารถท า
หน้าที่เผยแพร่กิจกรรม 
ยุวกาชาดสู่เยาวชนที่
รับผิดชอบได้ 
3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ
กิจการยุวกาชาด 
 

1.  ติดต่อ
ประสานงาน
หน่วยงานภาคี
เครือข่าย 
2.  ประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ในการด าเนิน
โครงการ 
3.  ด าเนินการจัด
โครงการตามวัน 
เวลา  ที่ก าหนด 
4.  วัดผล / 
ประเมินผลโครงการ 

1.  ผู้เข้ารับการ
อบรมร้อยละ  
80  สามารถน า
ความรู้ไป
เผยแพร่ได้ 
2.  ผู้เข้ารับการ
อบรมร้อยละ  
80  มีความรู้ 
ความเข้าใจ มี
ทัศนคติที่ดีต่อ
กิจการยุวกาชาด 

-มีวิทยากรยุวกชาด
ที่มีความรู้ความสาม
รถ มีทักษะความ
ช านาญในการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด
โดยเฉพาะ 
- สามารถจัดอบรม
อาสายุวกาชาด
หลักสูตรพื้นฐานยุว
กาชาดได้โดยใช้
รูปแบบกระบวนการ
ของยุวกาชาดเข้าบูร
ราการกับงานใน
ความรับผิดชอบได้
อย่างมี 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   

50  คน - - 80,000 

  รวม   80,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 79 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

25. ส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาบ้านหนังสือ
ชุมชน 

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาพัฒนาบ้าน
หนังสือชุมชนให้มีความ
พร้อมในการบริการ
ประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้จากการอ่าน
หนังสือและจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในบ้าน
หนังสือชุมชน 

1. จัดหาหนังสือสื่อเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน
บ้านหนังสือ 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านอย่างต่อเน่ือง 
3. ก ากับติดตาม การส่ง
หนังสือและสื่อต่างๆให้ทัน
ตามก าหนดเวลา 
4. ประเมินผลการ
ด าเนินงานบ้านหนังสือ
ชุมชน 
5. สรุปผล 

1.ร้อยละ 80 
ของบ้านหนังสือ
ชุมชนความ
พร้อมในการ
บริการ
ประชาชน 
2. ร้อยละ80 
ของผู้รับบริการ
มีผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
 

1.บรรณารักษ์
มีความรู้ความ
เข้าใจด้านงาน
เทคนิคการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
อ่าน 
2.บรรณารักษ์
มีความพึง
พอใจในการ
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ
อ่าน 

บ้านหนังสือ
ชุมชน 

100 % - - 20,000 

  รวม   20,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 80 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

26. ส่งเสริมการอ่านรถโม
บายเคลื่อนที่สู่ชุมชน 

1.  เพ่ือให้ประชาชน/
นักเรียน/นักศึกษาสามารถรับ
บริการการส่งเสริมการอ่าน
จากหนังสือและเทคโนโลยีได้
ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
2. เพ่ือสร้างเสริมและปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านให้เด็กและ
ประชาชนในชุมชน 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและงานกศน. 
ให้ประชาชนได้ทราบ 
มากขึ้น 

1. จัดซ้ือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
/หนังสือ ประเภทต่างๆ
ส าหรับบริการบนรถ
เคลื่อนที่ 
2. จัดซ้ือวัสดุส าหรับ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และสาธิตอาชีพ เช่น 
3. จัดปฏิทินการจัด
กิจกรรม 
4. ด าเนินการประสานงาน
หน่วยงานเครือข่ายที่จะ
ด าเนินการให้บริการ 
5. จัดท าปฏิทินการ
ให้บริการ 

 1.ร้อยละ80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีผล
การประเมิน
ความ   พึงพอใจ
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 
2.ผู้รับบริการ
ได้รับข่าวสาร
ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงาน
ของ กศน. 

-ผู้เข้ารับการ
อบรม
โครงการได้รับ
ความรู้จากกิจ
กรรรมส่งเสริม
การอ่าน 

รถโมบายจ านวน 
1 คัน 

ผู้รับบริการ 

ประชาชนทั่วไป,
นักเรียนนักศึกษา 

7,000   คน 

  260,000      

  รวม   260,000      

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 81 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

27. อบรมเชิงปฏิบัติการ
งานเทคนิคการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 

1.  เพ่ือให้บรรณารักษ์และ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ประชาชนและครูกศน.ต าบล
มีความรู้ความเข้าใจด้านงาน
เทคนิคการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
2. เพ่ือให้บรรณารักษ์และ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ประชาชน สามารถน า
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปใช้
ในบ้านหนังสือชุมชน และ
ภายในชุมชน ได ้

1.ประชุม/ วางแผน การ
ด าเนินงาน 
-   เขียนโครงการ -   
เสนออนุมัติโครงการ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านงานเทคนิคการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
2.1 บรรยาย ให้ความรู้
เร่ืองงานเทคนิคการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
2.2 ผู้เข้ารับการอบรม 
จัดท าแผนการด าเนินงาน
การส่งเสริมการอ่าน 
   3. ก ากับ/ติดตาม - 
ประเมินผล 

1.ร้อยละ 80 
บรรณารักษ์และ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ประชาชนและครูกศน.
ต าบลทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจด้านงาน
เทคนิคการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
2.ร้อยละ 80 ของ
บรรณารักษ์และ
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ประชาชนครูกศน.
ต าบล  มีความพึงพอใจ
ในการจัดอบรม   เชิง
ปฏิบัติการ ในระดับดี
มากขึ้นไป 

1.บรรณารักษ์
มีความรู้ความ
เข้าใจด้านงาน
เทคนิคการจัด
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
อ่าน 
2.บรรณารักษ์
มีความพึง
พอใจในการ
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการ 

-บรรณารักษ์  
-ครูกศน.ต าบล 
-ศึกษานิเทศก์ 
-เจ้าหน้าที่ 

120 คน - - 50,000      

  รวม    
รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 82 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหม

าย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

28. ประชุมสัญจรติดตาม
ผลการด าเนินงาน
การศึกษาตาม
อัธยาศัย ปี 2559 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่ถูกต้อง ชัดเจน 
2. เพื่อติดตามและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานการจัด
กิจกรรมการศึกษาตาม
อัธยาศัยและน ามา
ปรับปรุงพัฒนา 

1.ประชุม/ วางแผน การ
ด าเนินงาน 
-   เขียนโครงการ -   
เสนออนุมัติโครงการ 
2. จัดประชุมสัญจร เดือน
ละ 1 ครั้ง โดยหมุนเวียน
ครบทุกห้องสมุด
ประชาชน 
3.  ชี้แจง แนวทางการจัด
กิจกรรม การศึกษาตาม
อัธยาศัยตามนโยบาย  
4. ให้บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนทุกคน 

1.ร้อยละ 80 ของ
บรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที่มี
ความสามารถ
ด าเนินการได้
ชัดเจนในการจัด
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ร้อยละ 80 ของ
บรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
มีการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.บรรณารักษ์และ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ประชาชนทุกคนมี
แนวทางการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน
ในการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศยั 
 2. บรรณารักษ์/
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ประชาชน มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
แห่งที่เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนด 

-บรรณารักษ์  
-ศึกษานิเทศก์ 
-ผอ.
สนง.กศน.จ. 
-ผอ.กศน.อ. 

32 คน - - 29,000 

  รวม   29,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 83 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

29. ศึกษาดูงานเพื่อการ
พัฒนาบรรณารักษ์
และผู้ปฏิบัติงาน
ห้องสมุดประชาชน 

1. เพื่อให้บรรณารักษ์
ได้รับความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
2.เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมา
ใช้ในการพัฒนางาน 

1. ศึกษาดูงานห้องสมุด
ประชาชนและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน นอกสถานที่  
2. เพื่อศึกษารูปแบบ
และแนวทางในการ
ด าเนินงานส่งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัยที่
หลากหลาย 
3. เสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
4. น ารูปแบบและวิธีการ
มาปรับใช้กับงาน 
5. สรุปรายงานผล 
 

1.  ร้อยละ80 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ดูงาน 
 2. ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้
และประสบการณ์มา
ใช้ในการพัฒนางาน 
3.  ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ผลการประเมินความ   
พึงพอใจอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ได้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การท างานได้ 

บรรณารักษ์และ
ผู้เก่ียวข้อง 

20 คน - - 70,000 

  รวม   70,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 

ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ 

รายจา่ยอ่ืน 
งบ 

อุดหนุน 
30. สนับสนุนสื่อส่งเสริม

การอ่าน ส านักงาน 
กศน.จังหวัด 

เพื่อให้นักศึกษา
ประชาชนและบุคลกร 
ส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้เข้าถึง
แหล่งการอ่าน 

1.  ส ารวจวัสดุอุปกรณ์
เพื่อให้พร้อมบริการ 
2. จัดหาหนังสือพิมพ์ 
ส าหรับให้บริการ
ประชาชนทั่วไปบุคลากร 
กศน.นักศึกษา 

-  ร้อยละ 80 % 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีนิสัยรัก
การอ่าน เพิ่มมาก
ขึ้น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
นิสัยรักการ
อ่าน เพิ่มมาก
ขึ้น 

1.บุคลากร 
ส านักงาน กศน.
จังหวัด  
2.นักศึกษา กศน. 
3.ประชาชนทั่วไป 

29 
 
 

500 
1000 

- - 8,000 

  รวม   8,000 

รวมสุทธิ    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

31. จัดนิทรรศการในงาน
นมัสการพระพุทธ 
โสธรและงาน
ประจ าปีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ.
2559 

1.  เพ่ือส่งเสริมและให้บริการ
ด้านการส่งเสริมอาชีพและ
ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้กับประชาชนที่เข้ามา
ร่วมงานนมัสการพระพุทธ 
โสธรและงานประจ าปีจังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2559 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
มีโอกาสเข้าถึงสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ ที่เคลื่อนที่มาจัด 

1. แสดงนิทรรศการ
ส่งเสริมอาชีพเพื่อการ
มีงานท า/ จัดมุม
ส่งเสริมการอ่าน 
2. ร้านค้า/ผลิตภันฑ์ 
จากกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพ 
กศน. 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ  80  มี
ความรู้ ความเข้าใจ
ในกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและ
ด้านการศึกษาตาม
อัธยาศัย สามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และ
มีความพึงพอใจใน
การจัดกิจกรรม 
 

นักศึกษาและ
ประชาชน มี
โอกาสเข้าถึง
สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ ที่
เคลื่อนที่มาจัด
ให้บริการได้
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนทั่วไป 500 - - 100,000 

  รวม   100,000 

รวมสุทธิ    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 

ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบ

ด าเนินงาน 
งบ 

รายจา่ยอ่ืน 
งบ 

อุดหนุน 
32. นิเทศเพื่อยกระดับ

คุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

1. พัฒนาบุคลากรให้
สามารถจัด กศน.ได้ตาม 
มาตรฐานคุณภาพ 
2. พัฒนาการจัดกิจกรรม 
กศน. ตามเป้าหมาย 
และนโยบาย ส านักงาน 
กศน. 

1.ประชุมวางแผนกรอบ
การนิเทศงาน กศน. แต่
ละงานตามาตรฐาน
คุณภาพ 
2.ปฏิบัติการนิเทศตาม
กรอบนิเทศและ
แผนการนิเทศ 
3. ติดตามประเมินผล
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานการจัด
กิจกรรม กศน. 
4. สะท้อนผลสรุปผล
และรายงานผลร่วมกับ
คณะกรรมการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษาสังกัด
สนง.กศน.จ 
.ฉะเชิงเทรา  
จ านวน 11 แห่ง 
 

1. บุคลากรของ
สถานศึกษาในสังกัด
สนง.กศน.จ.ฉะชิง
เทราสามารถจัด
กิจกรรมกศน.ได้
ตามมาตรฐาน
คุณภาพ 
2.กิจกรรม กศน.ท่ี
จัดในปีงบประมาณ 
พ.ศ2559บรรลุผล
ตามเป้าหมายของ
นโยบาย
สนง.กศน.จ.
ฉะเชิงเทรา 

สถานศึกษา 
สังกัด ส านักงาน 
กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

11 แห่ง - - 45,000 

  รวม   45,000 

รวมสุทธิ    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
ท่ี ชื่อ/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

    เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ 
รายจา่ยอ่ืน 

งบ 
อุดหนุน 

33. โครงการประเมิน
คุณภาพโดยต้นสังกัด 
ปีงบประมาณ 2559 

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะแก่
สถานศึกษาในการพัฒนาการ
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
3. เพ่ือให้ข้อมูลแก่ต้นสังกัด
ในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 

1. การประชุมสร้างความ
เข้าใจและร่วมวาง
แผนการประเมิน 
2. การประเมินคุณภาพ
โดยต้นสังกัด 
ปีงบประมาณ 2559 
3. จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษาเข้า
รับการประเมิน
คุณภาพโดยต้น
สังกัดจ านวน 6 
แห่ง 

 

สถานศึกษาที่
ได้รับประเมิน
คุณภาพโดย
ต้นสังกัดมี 
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษานอก
ระบบ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 

สถานศึกษา 
สังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

6 แห่ง - - 54,000 

  รวม   54,000 

รวมสุทธิ    

 หน่วยงาน.................................................        สถานศึกษา .......................................................     ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-01/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 88 
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8. งบประมาณ จ านวน …....250,000...........บาท 
     ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่  5    
        อื่น ๆ ...........................แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

78000 38000 67000 67000 

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ชื่องาน/โครงการ  ประชุมประจ าเดือน ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2559  

4. วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชัดเจน 
.2  เพื่อก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ทีป่ระชุมทราบ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
ประชุมประจ าเดือน 
1. การประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน 
2. ประชุมหารือการจัดกิจกรรม แผนงาน/ โครงการและนโยบายเร่งด่วน     
 3.    ชี้แจงการจัดสรร งบประมาณ  
 4.    ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน  
 5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ 
การทดสอบและการพัฒนาบุคลากร 
 6.  การวัดผล/ประเมินผลด้วยแบบทดสอบ ทุกครั้งหลังการประชุมเสร็จสิ้น 
 7.  แจ้งผลการวัดผลประเมินผลให้ กศน.อ าเภอทราบ  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ 80% ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
วางแผนการด าเนินงานไดต้ามวัตถุประสงค ์
- ร้อยละ 80% ของผูเ้ข้าร่วมโครงการมีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางในการปฏิบตัิงานที่
ถูกต้อง ชัดเจน ส านักงาน กศน.จังหวดัสามารถ
ก ากับติดตามผลได้อยา่งต่อเน่ือง 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 
-บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

รวม   235 คน 

 
 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
  -  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  -  กศน.อ าเภอ 

10. ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวพัชราภรณ์  คงประสิทธ์ิ 
 นางนรีกานต์  นิ่มอนงค์ 

              โทรศัพท์ 038-981622 
 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่  ข้อ 2 (2.5) 
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8. งบประมาณ จ านวน …..............บาท 
     ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่  5    
        อื่น ๆ ...........................แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

- - - - 

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ชื่องาน/โครงการ มาตรการประหยัดพลังงาน  ประจ าปี 2558 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อวางแผนการลดงบประมาณรายจ่ายด้านการใช้
พลังงาน ไฟฟ้า น้าประปา และน้ ามันเชื้อเพลิง เป้าหมาย 
10% 
2. เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และน้ ามัน
เชื้อเพลิง อย่างน้อยปีละ 10 % 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการประหยัดการใช้พลังงาน 
2. จัดท าร่างคู่มอืการประหยัดพลังงาน 
3. จัดส่งคู่มอืใหส้ถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการ 
4. เริ่มด าเนินการตรวจสอบเปรียบเทียบเป็นรายเดือน 
5.  มีการรายงานสถานการณ์ประหยัดพลังงานเป็นรายเดือน 
 
 
 

6. ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้ าประปา และน้ ามันเชื้อเพลิง 
อย่างน้อยปีละ 10 % 
เชิงคุณภาพ 
 - ผู้เขา้ร่วมโครงการทุกคนสามารถวางแผนการลด
งบประมาณรายจ่ายด้านการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้า
ประปา และน้ ามันเชื้อเพลงิ ได้ 
-  ผู้เข้าร่วมสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และน้ ามันเชื้อเพลงิ 
อย่างน้อยปีละ 10 % 
 

 
 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 

1. ส านักงาน กศน.จังหวัด 
2. กศน.อ าเภอทุกแห่ง 

 
 
 

 1   แห่ง 
 11  แห่ง 
รวม   13  แห่ง 

 
 
 

9. พืน้ที่ด าเนินการ 
1. ส านักงาน กศน.จังหวัด 
2.  กศน.อ าเภอทุกแห่ง 

10. ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวพัชราภรณ์  คงประสิทธ์ิ 
  นางนรีกานต์  นิ่มอนงค์ 

              โทรศัพท์ 038-981622 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานกศน.  ยุทธศาสตร์ที่  ข้อ 2 (2.5) 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-02/59 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 90 

 

8. งบประมาณ จ านวน 120,000 บาท 
     ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่  5    
        อื่น ๆ ...........................แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

 60,000  60,000 

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 2. . สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่  ข้อ 2 (2.5) 
 
 3.  ชื่องาน/โครงการ  ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการครู กศน.และบุคลากรสังกัด ส านักงาน กศน.
จังหวัดเชิงเทรา 
  4.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ            
ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการและบรรณารักษ์อัตราจ้าง 
2. เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาพนักงานราชการ            
ครู ศรช. ครูผู้สอนคนพิการและบรรณารักษ์อัตราจ้าง 
 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ 
1.ครูและบุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.ร้อยละ80ของผู้เข้ารับการประเมินน าความรู้และทักษะไป
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เชิงคุณภาพ 
1.ผู้เข้ารับการประเมินน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในวาง
แผนการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
2.น าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะ
การเรียนรู้ 
 

 

 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1  
2. ประเมินผลเพื่อพัฒนา  
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 
4. สรุปรายงานผลการประเมิน 
 
 9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 

ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ   
นางสาวพิมพพ์รรณ  ทองดารา 

โทรศัพท์ 038-981622 

 
 
 
 
 

กศน.-กผ-02/59 

 7.  เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  จ านวนเป้าหมาย 
พนักงานราชการ 
ครูศรช. 
ครูผู้สอนคนพิการ 
บรรณารักษ์อัตราจ้าง 

106 
32 
56 
10 

 

1.   หน่วยงาน              สถานศึกษา   กศน. อ าเภอ          ส านักงาน  กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 91 

 

8. งบประมาณ จ านวน 80,000 บาท 
     ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่  5    
        อื่น ๆ ...........................แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

   80,000 

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 3. ชื่องาน/โครงการ  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
2. เพื่อให้บุคลากรน าความรู้มาปรับใช้และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

 

6. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 90 ของผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ 
บทบาทภารกิจ กศน. 
2. ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้มาปรับใช้และ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การท างานร่วมกัน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ปฏิบัติงานตามฐานความรู้เพื่อน าประสบการณ์ไปพัฒนางานที่
เก่ียวข้องของแต่ละบุคคลต่อไป 

 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. สรุปผล/ปัญหาการปฏิบัติท างานของแต่ละคนใน
รอบปีที่ผ่านมา 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน 
3. ศึกษาดูงาน 
 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
สิงห์บุรี 

กศน.-กผ-02/59 

 7.  เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  จ านวนเป้าหมาย 

ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า 

2 
3 
17 
4 
26 

 

1.    หน่วยงาน              สถานศึกษา   กศน. อ าเภอ          ส านักงาน  กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. . สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่  ข้อ 2 (2.5) 
 

10. ผู้รับผิดชอบ   
นางสาวพิมพพ์รรณ  ทองดารา 

โทรศัพท์ 038-981622 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 92 

 

8. งบประมาณ จ านวน 19,000 บาท 
     ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่  5    
        อื่น ๆ ...........................แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

19,000 - - - 

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1.   หน่วยงาน              สถานศึกษา   กศน. อ าเภอ          ส านักงาน  กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ ข้อ 2 (2.5) 
 
3.  ช่ืองาน/โครงการ โครงการประชุมจัดท าตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
 

4.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อก าหนดตัวช้ีวัดผลงานและเกณฑ์การให้คะแนน
การประเมินพนักงานราชการทุกต าแหน่ง 
2. เพื่อจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการในกลุ่มศูนย์เบญจบูรพาในทุกต าแหน่ง
งาน 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ 
-แบบประเมินพนักงานราชการทีต่รงตามบทบาทหน้าที่และ
ความรับผดิชอบของบคุลากรทั้ง 3 ต าแหน่ง (ครู
อาสาสมัคร กศน. ,พนักงานราชการบนจงัหวดั และครู 
กศน.ต าบล) 
เชิงคุณภาพ 
-แบบประเมินผลการปฏบิัตงิานของพนักงานราชการที่มี
คุณภาพและเหมาะสมกับพนักงานราชการทุกต าแหน่ง 
 

 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ก าหนดตัวช้ีวัดผลงานและเกณฑ์การให้คะแนน 
2 จัดท าแบบประเมินพนักงานราชการที่มีคุณภาพ
และเหมาะสม   
 

พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
สิงห์บุรี 

กศน.-กผ-02/59 

  7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  จ านวนเป้าหมาย 
ศึกษานิเทศก์ 
พนักงานราชการ
ส านักงานจังหวัด 

9 
16 
 

25 
 

 

10. ผู้รับผิดชอบ   
นางสาวพิมพพ์รรณ  ทองดารา 

โทรศัพท์ 038-981622 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  หน้า 93 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ชื่องาน/โครงการ ประชุมช้ีแจงแนวทางการปฏิบัติงาน ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. วัตถุประสงค์ 
เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทราทราบและน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

   
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.  ประชุมวางแผนการประชุม 
2. จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการ 
3.  จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้อง 
4. ด าเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5.  ประเมินผล สรุปรายงานผล 

 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
-  ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
เชิงคุณภาพ 
-สนง.จ.ฉะเชิงเทรา สถานศึกษาและบุคลากรสังกัด 
สนง.กศน.จ.ฉะเชิงเทรา สามารถน าแนวทา 
การปฎิบัติงานการศึกานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สนง.จ.ฉะเชิงเทรา ปี 2559 ไปใช้ในการ
ปฎิบัติงานได้ 

 

 

 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 
            1. ผู้บริหาร           

2. ข้าราชการ          
3.ศึกษานิเทศก์  
4. ครู อาสาสมัคร      
5. ครูกศน.ต าบล      
6. ครู ศรช.       
7. ครู ปวช.        
8. ครูสอนผู้พิการ  
9.  เจ้าหน้าท่ีส านกังาน กศน.จังหวัด 

 
 
 
 

12    คน 
14    คน 
  3   คน 
65    คน 
33    คน 
   4    คน 
 52    คน 
 27    คน 

        16     คน 
  รวม 219 

 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส านักงาน กศน. จังหวัดเชิงเทรา 

8. งบประมาณ จ านวน 42,000 บาท 
       ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่  5    
      อื่น ๆระบุ ได้รับจัดสรรเงิน แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
42,000    

 
 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวบุษยา  หน่ายคอน 
นางสาวเกษณภา เกิดมณี 
โทรศัพท์ 038-981622 

 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ ข้อ 1(1.3) , 3 (3.5) , 5 (5.1,5.2,5.3) 
 

1. หน่วยงาน กลุ่มงานนิเทศ       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพื่อให้ผู้ตรวจราชการตรวจติดตามการปฏิบัติงานใน
พื้นที่เชิงประจักษ์ ตามนโยบายการตรวจราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

5. กิจกรรมหลัก 
1. หน่วยรับตรวจทุกแห่งรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ต่อผู้ตรวจราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ผู้ตรวจราชการให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ 
3. ผู้ตรวจราชการลงตรวจพื้นท่ีของสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4. สรุปผลการด าเนินงาน 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 

หน่วยรับตรวจทุกแห่ง มีการรายงานผลการด าเนินงาน
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เชิงคุณภาพ 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบข้อมูล
การด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนางานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 

1. บริหาร    เจ้าหน้าที่ กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา    
2. สพป. 1-2  
3. สพม. 6   
4. ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. สถาบันการอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
6. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
7. ส านักงานศึกษาธิการ ภาค ๕   
8. ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
  รวม 

                         
 
 
 

10 คน 
5 คน 
5 คน 
3 คน 
3 คน 
3 คน 
6 คน 
1 คน 
36คน 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส านักงาน กศน. จังหวัดเชิงเทรา 

8. งบประมาณ จ านวน ……20,000 ….บาท 
 ผลผลิตที่ 4      ผลผลิตที่ 5    
  อื่น ๆระบุ ได้รับจัดสรรเงิน แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส  2 ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 

 10,000  10,000 

 
 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวบุษยา  หน่ายคอน 
นางสาวเกษณภา เกิดมณี 

โทรศัพท์ 038-981622 
 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ ข้อ 1  

1. หน่วยงาน กลุ่มงานนิเทศ       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-02/59 
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8. งบประมาณ จ านวน 41,000 บาท 
      ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่ 5    
        อื่น ๆระบุ งบเงินอุดหนุน      แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

   41,000 

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ชื่องาน/โครงกา  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

   
4. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดท าสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
2.  เพื่อจัดท าสรปุผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

5. กิจกรรมหลัก 
 1. ด าเนินการประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท าสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ให้แก่ผูเ้ข้าร่วม
ประชุมทราบ 
2. ให้แต่ละกลุ่มงานด าเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางที่ก าหนด 
3. สะท้อนผล อปุสรรค ปัญหา ในการปฏิบัติงาน 
4. น าผลมาใช้ในการวางแผนปรับปรงุพัฒนางานต่อไป 
 6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ 

ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 มีความรู้ ความ
เ ข้ า ใจ ในแนวทา งก าร จั ดท าส รุ ป ผล กา ร
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เชิงคุณภาพ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรามีสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 

1. ผู้บริหาร 
2. ศึกษานิเทศก ์
3. เจ้าหน้าที่สถานศึกษา 
4. เจ้าหน้าที่ส านักงาน กศน.จงัหวัด 

รวม 
 

 
 
 

13 คน 
3 คน 
22 คน 
17 คน 
55 คน 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

10. ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวบุษยา  หน่ายคอน 
นางสาวเกษณภา เกิดมณี 

โทรศัพท์ 038-981622 
 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ ข้อ 1(1.3) , 3 (3.5) , 5 (5.1,5.2,5.3) 
  

 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ช่ืองาน/โครงการ   โครงการประสานแผนปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อประสานแผนปฏิบัตกิาร ระหว่างส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา  และสถานศึกษา 
2.  เพื่อให้ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราและ
สถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีทิศทางการด าเนินงานไปในแนวทาง
เดียวกัน 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ประชุมช้ีแจงผู้บรหิารสถานศึกษา 
2.น าเสนอแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
ระหว่างส านักงาน กศน. จ. ฉะเชิงเทรา และ สถานศึกษา
เพื่อประสานท างานร่วมกัน 
 6. ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ 
1. ส านกังาน กศน.จงัหวัดฉะเชิงเทรา และสถานศึกษา มี
แผนปฎิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครบทุก
แห่ง และสามารถน าไปในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการและประชาชนในพื้นท่ี
ต่อไป 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมประชุม มีเข้าใจในแต่ละ
โครงการและกิจกรรม ของส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมประชุม มีความเข้าใจในแต่ละโครงการและ
กิจกรรม พร้อมท้ังมีการประสานแผน ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
   
- ตัวชี้วดัผลลัพธ ์
 สังกัดส านักงาน กศน. จ. ฉะเชิงเทรามีแผนการปฎิบัติการ

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 
1.ผู้บริหาร 
2.ศึกษานิเทศก ์
3.เจ้าหน้าที่แผน สถานศึกษา 
4.เจ้าหน้าที่ส านักงาน กศน.
จังหวัด 

 
 
 
 
 

12  คน 
3 คน 
11 คน 
16 คน 

 
           รวม 42 คน 

 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส านักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8. งบประมาณ จ านวน ……28,000.บาท 
     ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่  5    
     อื่น ๆระบุงบเงินอุดหนุน            แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

 28,000   

 
 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวบุษยา  หน่ายคอน 
นางสาวเกษณภา เกิดมณี 

โทรศัพท์ 038-981622 
 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ ข้อ 1(1.3) , 3 (3.5) , 5 (5.1,5.2,5.3) 
 
 

1. หน่วยงาน กลุ่มงานนิเทศ       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  หน่วยงาน        สถานศึกษา   กศน. อ าเภอ         ส านักงาน  กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.2),(1.3) 

3. ชื่องาน/โครงการ พัฒนางานสารบรรณออนไลน์ด้วยระบบ E-Filing  
 
4. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการ
ท างานของระบบสารบรรณออนไลน์ด้วยระบบ E-Filing 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานระบบสาร
บรรณออนไลน์ด้วยระบบ E-Filing ได ้

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปรมาณ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารบัการอบรมสามารถใช้งาน
ระบบสารบรรณออนไลน์ด้วยระบบ E-Filing  
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้ารีบการอบรมน าความรู้ที่ได้รบัไปใช้งานระบบสาร
บรรณออนไลน์ด้วยระบบ E-Filing 
 

 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ก าหนดหลักสูตรการอบรม 
2.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
3.จัดท า/พัฒนาคู่มือการอบรม 
4.ด าเนินการอบรม   
5.มอบหมายภารกิจ 
6.ติดตามประเมินผล 
 

8. งบประมาณ   จ านวน    9,000      บาท 
  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอื่น   งบอุดหนุน 
  อื่นๆ ระบุ ........................ แบ่งเป็น  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 9,000      

 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
สิงห์บุรี 
10 ผู้รับผิดชอบ 

นางชณาภา  และไหม 
นางนรีกานต์  นิ่มอนงค์ 
โทรศัพท์ 038-981622 

 

 
 
 
 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 

1.  เจ้าหน้าที่งานสาร
บรรณกศน.อ าเภอ 
2 เจ้าหน้าทีง่านจงัหวัด 
                      รวม 

22 คน 
16 คน 
 
40 คน 

 

 

กผ-ฉช-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  หน่วยงาน        สถานศึกษา   กศน. อ าเภอ         ส านักงาน  กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.4) 

 
3. ชื่องาน/โครงการ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ด้วยโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา (ITW51) 
 
4. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาด้วยโปรแกรมทะเบียน
นักศึกษา (ITW51) 
2.เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาด้วยโปรแกรมทะเบียน
นักศึกษา (ITW51) ได ้

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารบัการอบรมสามารถออกแบบ
และจัดท าข้อมูลสารสนเทศการศึกษาด้วยโปรแกรม
ทะเบียนนกัศึกษา (ITW51)ได ้

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าเข้ารับการอบรมสามารถออกแบบ/จัดท าข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาด้วยโปรแกรมนักศึกษา 
ITW51 

 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ก าหนดหลักสูตรการอบรม 
2.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
3.จัดท า/พัฒนาคู่มือการอบรม 
4.ด าเนินการอบรม  (25 คน) 
5.มอบหมายภารกจิ 
6.ติดตามประเมินผล 
 

8. งบประมาณ   จ านวน    6,000      บาท 
  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอื่น   งบอุดหนุน 
  อื่นๆ ระบุ ........................ แบ่งเป็น  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 6,000      

 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
สิงห์บุรี 
10. ผู้รับผิดชอบ 

นางชณาภา  และไหม    
โทรศัพท์ 038-981622 

 
 
 
 
 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน

เป้าหมาย 
-เจ้าหน้าทีท่ี่ดูแลโปรแกรม
ทะเบียนนกัศึกษา (ITW51) ของ 
กศน.อ าเภอ อ าเภอละ 2 คน 
- เจ้าหน้าที่ สนง.กศน.จังหวัด  
                        รวม        
รวม 

22 คน 
 
 
3 คน 
25  คน 
 

 

กผ-ฉช-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
1.  
 2.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.2) , (1.3) 
 

  3. ช่ืองาน/โครงการ  พัฒนาบุคลากรการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ 
 
  4. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการ
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ได ้

 
6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสรา้งแบบสอบถาม
ออนไลน์ได ้

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้ 

 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ก าหนดหลักสูตรการอบรม 
2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
3. จัดท า/พัฒนา คู่มือการอบรม 
4. ด าเนินการอบรม 
5. มอบหมายภารกิจ 
6. ติดตามประเมินผล 

8. งบประมาณ   จ านวน    10,000      บาท 
  งบด า เนินงาน      งบรายจ่ายอื่น    
งบอุดหนุน 
  อื่นๆ ระบุ ........................ แบ่งเป็น  
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 10,000         

 พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
สิงห์บุรี ผู้รับผิดชอบ   

น.ส.อารยา  ศิริบรรจง 
นางชณาภา  และไหม 
โทรศัพท์ 038-981622 

 
 
 
 

กศน.-กผ-02/59 

 7. เป้าหมาย 
ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวนเป้าหมาย 

ครู กศน.ต าบล 35  คน 
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แผนปฏิบตักิารประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  หน่วยงาน        สถานศึกษา   กศน. อ าเภอ         ส านักงาน  กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.2),(1.3) 

3. ชื่องาน/โครงการ  จัดท าสารสนเทศการศึกษาเพื่อคนพิการผ่านเว็บไซต์ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเพื่อคนพิการผ่านเว็บไซต์ 
2.เพื่อให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาออกแบบ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเพื่อคนพิการผ่าน
เว็บไซต์ได ้

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบ
และจัดท าข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเพื่อคนพิการผ่าน
เว็บไซต์ได ้
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้ารับอบรมสามารถน าความรูไปจัดท าสารสนเทศ
การศึกษาเพื่อคนพิการผ่านเว๊บไชต์ได้ 
 

 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ก าหนดหลักสูตรการอบรม 
2.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
3.จัดท า/พัฒนาคู่มือการอบรม 
4.ด าเนินการอบรม  ครูผู้สอนคนพิการ 
30 คน 
5.มอบหมายภารกิจ 
6.ติดตามประเมินผล 
 

8. งบประมาณ   จ านวน    7,000      บาท 
  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอื่น   งบอุดหนุน 
  อื่นๆ ระบุ ........................ แบ่งเป็น  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  7,000        

 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
สิงห์บุรี 10. ผู้รับผิดชอบ 

นางชณาภา  และไหม          
โทรศัพท์ 038-981622 

 
 
 
 
 

กศน.-กผ-02/59 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน

เป้าหมาย 
ครูผูส้อนคนพิการ 30 คน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กศน.-กผ-02/59 

1.   หน่วยงาน        สถานศึกษา   กศน. อ าเภอ       ส านักงาน  กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.4) 

 
3. ชื่องาน/โครงการ  การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2559 

 
4. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับรู้  ให้
ความส าคัญต่อการใช้สื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
2.เพื่อเป็นการสร้างก าลังใจให้กับผู้ที่ท าหน้าที่ดูแล
เว็บไซต์ ผลักดันให้เห็นความส าคัญของเว็บไซต์ เพื่อจะ
ได้น าไปด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง ดูแลเว็บไซต์ ให้ดี
ยิ่งขึ้น 

6. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
มีเว๊ปไชต์เข้าประกวด 72 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัดเห็นความส าคัญต่อการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว๊ปไซต์ เพื่อพัฒนาการปรับปรุง
เว็บไซต์ให้ดีข้ึน 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ก าหนดเกณฑ์ในการประกวด 
2.แบ่งประเภทของการประกวด 
3.ช่วงระยะเวลาในการพัฒนา 
4.ประเมินโดยคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญ  
/เพื่อนร่วมงาน 
5.ตัดสิน 
6.สรุปผล 
 

8. งบประมาณ   จ านวน    1,000      บาท 
  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอื่น   งบอุดหนุน 
  อื่นๆ ระบุ ........................ แบ่งเป็น  

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 1,000      

 
9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
สิงห์บุรี 
10 ผู้รับผิดชอบ 

นางชณาภา  และไหม 
นางสาวอารยา  ศิริบรรจง 
โทรศัพท์ 038-981622 

 
 
 
 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเปา้หมาย  จ านวนเป้าหมาย 

1. เว็บไซต์ กศน.ต าบล 
2. เว็บไซต์ กศน.
อ าเภอ 
3. เว็บไซต์ห้องสมุด
ประชาชน 
                           
รวม 

50 เว็บไซต์ 
11 เว็บไซต์ 
11 เว็บไซต์ 
72 เว็บไซต์ 
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ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

1.   หน่วยงาน              สถานศึกษา   กศน. อ าเภอ           ส านักงาน  กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.2) 
 

 
  3. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูผู้สอนคนพิการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
4. วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา(ครูผู้สอนคนพิการ) มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร กศน. 2551 การจัดท าแผนเปลี่ยนผ่าน
และส่งต่อ (Transition Plan)  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยแบบกึ่งโฮมสคูลเพื่อคนพิการ การจัดท าแผน IEP , IIP  และการจัดท า
แผน-รายงานผลการปฏิบัติงาน   
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา(ครูผู้สอนคนพิการ) สามารถจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตร กศน. 2551  การจัดท าแผนเปลี่ยนผ่านและส่งต่อ 
การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP , IIP  และการจัดท าแผน-
รายงานผลการปฏิบัติงาน   

 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนคนพิการ ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร กศน.2551  การจัดท าแผนเปลี่ยนผ่านและส่งต่อ 

(Transition Plan)  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยแบบก่ึงโฮมสคูลเพ่ือคนพิการ การจัดท าแผน IEP และ IIP 
2. ครูผู้สอนคนพิการ ร้อยละ 90 สามารถจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้หลักสูตร กศน. 2551  การจัดท าแผนเปลี่ยนผ่านและส่งต่อ การ

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และ IIP 
3. ครูผู้สอนคนพิการ รอยละ 90 มีความพึงพอใจ ในระดับมากขั้นไป 
เชิงคุณภาพ 
- ครูผุ้สอนคนพิการสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบก่ึงโฮมสกูล 
 
 
 
 

5. กจิกรรมหลกั 
1. ด าเนินการจัดพัฒนา(ครูผู้สอนคนพิการ วันที่ 
6,12,19 ตุลาคม 58 
2. ติดตามผลการน าความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติการ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนคนพิการ แต่
ละสถานศึกษา โดยคณะนิเทศจาก ส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะผู้นิเทศภายในของแต่ละ
สถานศึกษา ช่วง พ.ย.58 – มี.ค.59 
 
 
 

8. งบประมาณ   จ านวน    18,000      บาท 

  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอ่ืน   งบอุดหนุน 

  อ่ืนๆ ระบุ ........................ แบ่งเป็น  
 
 

ไตรมาส  
1 

ไตรมาส 
 2 

ไตรมาส 
 3 

ไตรมาส 
 4 

17,000.- 11,000.-   

 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 สถานศึกษาทุกแห่ง  11 แห่ง 
 
สิงห์บุรี 

10. ผู้รับผิดชอบ   
นางสาวชลธิชา เอี่ยมศิริ 
 โทรศัพท์  0-3898-1622 

 

 
 
 

กศน.-กผ-02/59 

 7.  เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  จ านวนเป้าหมาย 

ครูผูส้อนคนพิการ 56 คน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 1.   หน่วยงาน               สถานศึกษา   กศน. อ าเภอ          ส านักงาน  กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.3) 
 
 3.  ช่ืองาน/โครงการ  จัดท าข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิรายวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจในการออก

ข้อสอบรายวิชาเลือก 
2. เพื่อจัดต้นฉบับข้อสอบรายวิชาเลือก 
3. เพื่อผลิตข้อสอบในการสอบปลายภาคเรียนที่  2  

ภาคเรียนที่  2558  ตามความต้องการของ
สถานศึกษา 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ 
  - ครู กศน. ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในการออก

ข้อสอบ 
- ต้นฉบับข้อสอบจ านวน  20  รายวิชา  

เชิงคุณภาพ 
- ข้อสอบตรงตามผลการเรี ยนรู้ที่ ค าดหวังตาม

หลักสูตรรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดท าข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิรายวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 
2.ด าเนินการจัดท าต้นฉบับข้อสอบ 
3. จัดจ้างผลิตข้อสอบรายวิชาเลือก 
 

8. งบประมาณ   จ านวน    42,000      บาท 
  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอื่น   งบอุดหนุน 
  อื่นๆ ระบุ ........................ แบ่งเป็น  
 
 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
 42,000         

 
9. พืน้ที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมประยูรศุข ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
สิงห์บุรี 10. ผู้รับผดิชอบ   

ดร.จรัสศรี  หัวใจ 
นางสาวฐิตารีย์   สุโอ๊ะ 
โทรศัพท์ 038-981622 

 

 
 
 

กศน.-กผ-02/59 

  7. เป้าหมาย 
ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวนเป้าหมาย 

ครู กศน.ต าบล 
เจ้าหน้าที่ กศน. 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

20 
7 
 

รวม 27 คน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  1.   หน่วยงาน               สถานศึกษา   กศน. อ าเภอ           ส านักงาน  กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
  2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.3) 

ข้ันพื้นฐาน 
 
  3.  ชื่องาน/โครงการ  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
 
  4. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดต้ังเว็บไซต์ศูนย์กระจายสือ่ทางการศึกษาที่
เช่ือมโยงกับเว็บไซต์ กศน.ต าบล 

2. อบรมให้ความรู้ในการใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

6. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ 80 ของครู และผู้เรียน เข้าไปใช้เว็บไชต์ในการจัดการเรียน
การสอนและศึกษาหาความรู้ 
- ร้อยละ 60 ของครูท่ีได้รับการพัฒนาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาสูงข้ึน 
เชิงปริมาณ 
-เว็บไซต์ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา 2 เว็บไซต์ 

ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์กระจายสื่อส าหรับครู และเว็บไซต์ศูนย์
กระจายสื่อส าหรับนักศึกษา กศน. 
-ครู กศน.ได้รับการพัฒนาเร่ืองการใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  จ านวน 65 คน 

 

 
 

 

5. กจิกรรมหลกั 
1. จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา 
2. รวบรวมสื่อทางการศึกษา แยกหมวดหมู่ สื่อการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเน่ือง การศึกษาตามอัธยาศัย 
3. จัดอบรมให้ความรู้การใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 
4. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

8. งบประมาณ   จ านวน    35,000      บาท 

  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอ่ืน    งบอุดหนุน 
 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  35,000        

 

พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมประยูรศุข ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
สิงห์บุรี 
ผู้รับผิดชอบ   

ดร.จรัสศรี  หัวใจ 
นางสาวฐิตารีย์   สุโอ๊ะ 
โทรศัพท์ 038-981622 

 
 
 
 

กศน.-กผ-02/59 

7.  เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  จ านวนเป้าหมาย 
เว็บไซต์ศูนย์กระจายสื่อ 
ครู กศน. 

2   เว็บไซต์ 
          65  คน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 1.   หน่วยงาน               สถานศึกษา   กศน. อ าเภอ           ส านักงาน  กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.3) 
 
 3. ช่ืองาน/โครงการ  อบรมพัฒนาครู กศน.ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และปรัชญาคิดเป็น 
 
 4. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ครู กศน. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิด
เป็น 

2. เพื่อให้ครู กศน.สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไป 
บูรณาการจัดการเรียนรูส้ าหรับผู้เรียนได ้
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของครูที่ได้รับการอบรมสามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ปรัชญาคิดเป็นได้ 
เชิงคุณภาพ 
 ครู กศน. จ านวน 50  คน ความรู้ความเข้าใจในเรื่องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น   

 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. จัดอบให้ความรู้ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และปรัชญาคิดเป็น 
2. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน 
3. สรุปรายงานผล 
 
 

งบประมาณ   จ านวน     15,000       บาท 
  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอื่น    งบอุดหนุน 
 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

พืน้ที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมประยูรศุข ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
สิงห์บุรี 
ผู้รับผดิชอบ   

ดร.จรัสศรี  หัวใจ 
นางสาวฐิตารีย์   สุโอ๊ะ 
โทรศัพท์ 038-981622 

 
 
 
 

  เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  จ  านวนเป้าหมาย 
 
ครู กศน. 

 

 
50  คน 

 

 

กศน.-กผ-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

  2. . สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.2) , (1.3) 
 
  3. ชื่องาน/โครงการ การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบโดยการ Coaching บูรณาการร่วมกับการนิเทศติดตามผล 

 
  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบให้กับ
สถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อดูแลช่วยเหลือให้ค าแนะน าในการจัดกระบวนการศึกษา
นอกระบบให้กับสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
3. เพื่อนิเทศติดตามผลการด าเนินงานการจัดการศึกษานอก
ระบบของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ส านักงาน กศน.
ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่
ส านักงาน กศน.ก าหนด      

เชิงคุณภาพ 
- สถานศึกษาทุกแห่ งในสัง กัดส า นักงาน กศน. จั งห วัด
ฉะเชิงเทรา ได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน และ
นิเทศติดตาม การจัดกระบวนการศึกษานอกระบบให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

กิจกรรมหลัก 
1. ประสานหน่วยศึกษานิเทศก์และสถานศึกษา
ในสังกัดในการวางแผนการด าเนินงานโครงการ 

- ตารางแผนการ Coaching 
- ตารางแผนการนิเทศติดตามผล 

2. เสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบ 
3. ด าเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ 
4. จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
เพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 

งบประมาณ   จ านวน             -    บาท 

  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอ่ืน   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

    

 

พ้ืนท่ีด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ 11 แห่ง 

 

ผู้รับผิดชอบ   
นางสาวอัจฉรา  ธัญยาธีรพงษ์ 
นางสาวทิวารัตน์  ตุ่มไทยสาคร 

                โทรศัพท์ 038-981622 
 
 
 
 
 

  เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนเป้าหมาย 

กศน.อ าเภอ 11 แห่ง 
 

 

กศน.-กผ-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
 
 2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.2) , (1.3) 

 3.  ชื่องาน/โครงการ  มหกรรมอาชีพ กศน.แปดริ้ว 
 
 4.วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
2.  เพื่ อน า เ สนอผลการด า เนินงานการจั ด
การศึกษาต่อเนื่องของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

6.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1.สถานศึกษาทุกแห่งน าเสนอผลการด าเนินงานการจัด
การศึกษาต่อเน่ืองที่ประสบความส าเร็จ 

2.ร้อยละ 80 ของผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมากขึ้นไป     
 เชิงคุณภาพ 
-  สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและสร้าง
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาต่อเน่ือง 

-  สถานศึกษาทุกแห่งได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ
น าเสนอผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง  

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาต่อเน่ืองของ
สถานศึกษาสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยใช้ 
- การสาธิตอาชีพ (กลุ่มสนใจ, หลักสูตรระยะสั้น, 
หลักสูตรพัฒนาอาชีพ) 
- เวทีประชาสัมพันธ์ 
- การจัดนิทรรศการผลการด าเนินงาน 
2. มอบเกียรติบัตรเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมการศึกษา
ต่อเน่ือง 
 

8.งบประมาณ   จ านวน             120,000            บาท 
  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอื่น   งบอุดหนุน 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   120,000 

 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

10. ผู้รับผิดชอบ   
นางสาวอัจฉรา  ธัญยาธีรพงษ์ 
นางสาวทิวารัตน์  ตุ่มไทยสาคร 

โทรศัพท์ 038-981622 
 
 
 
 

กศน.-กผ-02/59 

  7. เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 

กศน.อ าเภอ 
(ครู ,  เ จ้าห น้าที่  ,  ผู้ส า เร็ จ
หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง, 
ประชาชนทั่วไป) 

11 แห่ง 
200 คน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ชื่องาน/โครงการ   พัฒนาหนังสือเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรูปแบบการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้วโมเดล) 

4. วัตถุประสงค์ 
     1) เพื่อพัฒนาหนังสือเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ส าหรับประชาชนและนักศึกษา กศน. 
    2) เพื่อให้ประชาชนและนักศึกษา กศน.ได้เรียนรู้
เก่ียวกับภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

5. กิจกรรมหลัก 
 - เชิญคณะท างานยกร่างหนังสือเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา 
           -  น าร่างหนังสือเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือการท่องเทีย่ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางภาษาโดยเฉพาะแปลภาษา ตรวจ
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของภาษา 
 - น าร่างหนังสือที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครั้ง และจัดรูปแบบหนังสือเพ่ือด าเนินการพิมพ์4สี เพ่ือน าส่งให้
สถานศึกษาอ าเภอ 11 แห่ง และน าขึ้นไว้บนหน้าเว็บไซต์ของส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจสามารถเรียนรู้และน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได ้
 
  

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
- หนังสือเสริมความรู้ภาษาอังกฤษและภาษจีนเพื่อ
การท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามรูปแบบการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา (แปดริ้วโมเดล) 
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนและนักศึกษา กศน.ได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย(คน) 
- ข้าราชการ และ ครู กศน.ต าบลท่ีมีความรู้
ความสามารถด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ   
- เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
- ศึกษานิเทศก์ 
- อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯลฯ 

 
 
 
 

20 
 
 

 
                          
 
5 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8. งบประมาณ จ านวน  .......150,000.............  บาท 

  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอ่ืน   งบอุดหนุน 
อ่ืน ๆระบุ....................      แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

 
 

   

 
 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
    นางสาวทิวารัตน์ ตุ่มไทยสาคร 

โทรศัพท์ 038-981622 

 

2. สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเนน้การด าเนนิงาน กศน.    ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.4) 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 

3. ชื่องาน/โครงการ   การประกวดศูนย์อาเซียนศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สนง.กศน.จ.ฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2559 

 
4. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อประกวดศูนย์อาเซียนศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงาน กศน.จ.ฉะเชิงเทรา  
2.  เพื่อเป็นการสร้างก าลังใจให้กับสถานศึกษา ผลักดัน
ให้เห็นความส าคัญของการด าเนินงานศูนย์อาเซียน
ศึกษา เพื่อจะได้น าไปด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง 
เพื่อให้มีความพร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
 1. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประกวด 

2. ก าหนดช่วงระยะเวลาในการประกวด เพื่อให้
สถานศึกษาเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าประกวด 

3. ตัดสินและประกวดโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 
(ศึกษานิเทศก์)   

4. มอบเกียรติบัตรให้กับศูนย์อาเซียนศึกษาที่ได้รับ
รางวัล 

 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาเข้าร่วม
ประกวดเห็นความส าคัญของการด าเนินงานศูนย์
อาเซียนศึกษา 
เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมประกวด มีขวัญ 
ก าลังใจ เห็นความส าคัญของการด าเนินงานศูนย์
อาเซียนศึกษา และพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้มีความ
พร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย(คน) 

ศูนย์อาเซียนศึกษา 
  
   
 
 
 
 
 
 

11 แห่ง 
เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 
กศน.อ าเภอ 11 คน 

 
                          
 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8. งบประมาณ จ านวน  .......5,000...........  บาท 
     ผลผลิตที่  4     ผลผลิตที่  5    
     อื่น ๆระบุ....................      แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

    
5,000 

 
 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
    นางสาวทิวารัตน์ ตุ่มไทยสาคร 

โทรศัพท์ 038-981622 

 

2. สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.    ยุทธศาสตร์ที่ 3 (3.4) 
 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

3. ชื่องาน/โครงการ   กีฬา กศน.แปดริ้ว เกมส ์ 
 
4. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นการสรา้งมนุษย์สมัพันธ์ในการท างานที่
มุ่งพัฒนาทีมงานให้ เกิดความสามัคคีและ
พัฒนาความร่วมมือในการด าเนินงานให้เพิ่ม
มากขึ้น   
  
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. การแข่งขันกีฬา กศน.แปดริ้ว เกมส ์
  -  แข่งขันกีฬาสากล       - ประกวดกองเชียร ์
  -  แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
  - ประกวดขบวนพาเหรด 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
ร้อยละ  80  ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
กศน.  มีความพึงพอใจและเกิดความรัก
สามัคคี 
เชิงคุณภาพ 
มีนักกีฬา กองเชียร์  ขบวนพาเหรด ผ่าน
เข้ารอบ เข้าร่วมกีฬากศน.ภาคตะวันออก
เกมส์ และระดับประเทศ 

 
 
 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 
ผู้บริหาร  ครู  นักศึกษา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 

จ านวน  5,000  คน 

 
 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

8. งบประมาณ จ านวน ……100,000….บาท 
    ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่  5    
     อื่น ๆระบุ...อุดหนุน....   แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

  100,000  

 
 

 

 

10. ผู้รับผดิชอบ 
กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ 

โทรศัพท ์ 038-981622 

2. สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.    ยุทธศาสตร์ 2 (2.3) 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ชื่องาน/โครงการ   สนับสนุนการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเฉลิมพระเ กียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
2.  เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานและเยาวชนให้
สามารถท าหน้าที่ เผยแพร่กิจกรรม ยุวกาชาดสู่
เยาวชนที่รับผิดชอบได้ 
3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มี
ทัศนคติที่ดีต่อกิจการยุวกาชาด 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.  ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
2.  ประชุมคณะกรรมการเพือ่เตรียมความพรอ้มในการ
ด าเนินโครงการ 
3.  ด าเนินการจัดโครงการตามวัน เวลา  ที่ก าหนด 
4.  วัดผล / ประเมินผลโครงการ 

6. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1.  ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ  80  สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ได้ 
2.  ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ  80  มีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทัศนคติท่ีดีต่อกิจการยุวกาชาด 
เชิงคุณภาพ 
-มีวิทยากรยุวกชาดท่ีมีความรู้ความสามรถ มีทักษะความ
ช านาญในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโดยเฉพาะ 
- สามารถจัดอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุว
กาชาดได้โดยใช้รูปแบบกระบวนการของยุวกาชาดเข้าบูร
ราการกับงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   
 
 
 
 
 

จ านวน  50  คน 

 
 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8. งบประมาณ จ านวน ……80,000….บาท 
    ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่  5    
    อื่น ๆระบุ...อุดหนุน....   แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

  80,000  

 
 

 

 

10. ผู้รับผดิชอบ 
กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ 

                โทรศัพท์  038-981622 

2. สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.    ยุทธศาสตร์ 2 (2.3) 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
 
2. สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.    ยุทธศาสตร์ 3 (3.1) 
 
3.  ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบ้านหนังสือชุมชน 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาบ้าน
หนังสือชุมชนให้มีความพร้อมในการบริการประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้จากการอ่านหนังสือ
และจากการเข้าร่วมกิจกรรมในบ้านหนังสือชุมชน 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
 1.ร้อยละ 80 ของบ้านหนังสือชุมชนความพร้อมในการบริการ
ประชาชน 

2. ร้อยละ80 ของผู้รับบริการมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับดีขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 

1.บรรณารักษ์มีความรู้ความเข้าใจด้านงานเทคนิคการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

2.บรรณารักษ์มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 

 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. จัดหาหนังสือสื่อเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานบ้าน
หนังสือ 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเน่ือง 
3. ก ากับติดตาม การส่งหนังสือและสื่อต่างๆให้ทัน
ตามก าหนดเวลา 
4. ประเมินผลการด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชน 
5. สรุปผล 

 
 

8. งบประมาณ   จ านวน    20,000  บาท 
  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอ่ืน   งบอุดหนุน 
  อ่ืนๆ ระบุ ........................ แบ่งเป็น  

 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

 
20,000 

  

 
9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
สิงห์บุรี 10. ผู้รับผิดชอบ   

นางสาวภัทริมณ  เฟื่องทอง 
โทรศัพท์  038-981622 

 
 
 
 
 

กศน.-กผ-02/59 

 7.  เป้าหมาย 
ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวนเป้าหมาย 

บ้านหนังสือชุมชน 100 % 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กศน.-กผ-02/59 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
 2. สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.    ยุทธศาสตร์ 3 (3.1) 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่สู่ชุมชน 
 
 4. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษาสามารถรับบริการการ
ส่งเสริมการอ่านจากหนังสือและเทคโนโลยีได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น 
2. เพื่อสร้างเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็กและ
ประชาชนในชุมชน 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและงานกศน. ให้ประชาชนได้ทราบ 
มากขึ้น 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินความ   
พึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

2.ผู้รับบริการได้รับข่าวสารข้อมูลการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของ กศน. 
เชิงคุณภาพ 

-ผู้เข้ารับการอบรมโครงการได้รับความรู้จากกิจกรรรมส่งเสริม

การอ่าน 

5. กิจกรรมหลัก 
1. จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ /หนังสือ ประเภท
ต่างๆส าหรับบริการบนรถเคลื่อนที่ 
2. จัดซื้อวัสดุส าหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
และสาธิตอาชีพ เช่น 
3. จัดปฏิทินการจัดกิจกรรม 
4. ด าเนินการประสานงานหน่วยงานเครือข่าย
ที่จะด าเนินการให้บริการ 
5. จัดท าปฏิทินการให้บริการ 
6. ด าเนินการจัดกิจกรรม ตามปฏิทินที่ก าหนด 
 

8. งบประมาณ   จ านวน    260,000     บาท 
  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอื่น  
  งบอุดหนุน ระบุ.........แบ่งเป็น 
 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

65,000 65,000 65,000 65,000 

 
9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
สิงห์บุรี 
10. ผู้รับผิดชอบ   

นางสาวภัทริมณ  เฟื่องทอง 
โทรศัพท์  038-981622 

 
 
 

 7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  จ านวนเป้าหมาย 
รถโมบายจ านวน 1 คัน 

ผู้รบับริการ 
ประชาชนทั่วไป, 
นักเรียนนกัศึกษา  
7,000   คน 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กศน.-กผ-02/59 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
 
2. สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.    ยุทธศาสตร์ 3 (3.1) 
 
 3. ช่ืองาน/โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการงานเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
 4. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนและ
ครูกศน.ต าบลมีความรู้ความเข้าใจด้านงานเทคนิคการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3. เพื่อให้บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน 
สามารถน ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปใช้ในบ้านหนังสือชุมชน 
และภายในชุมชน ได้ 

 
6. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละ 80 บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนและครูกศน.

ต าบลทุกคนมีความรู้ความเข้าใจด้านงานเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 
2.ร้อยละ 80 ของบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนครูกศน.
ต าบล  มีความพึงพอใจในการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ ในระดับดีมากขึ้น
ไป 
เชิงคุณภาพ 
1.บรรณารักษ์มีความรู้ความเข้าใจด้านงานเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 
2.บรรณารักษ์มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ประชุม/ วางแผน การด าเนินงาน 

-   เขียนโครงการ -   เสนออนุมัติโครงการ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานเทคนิคการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน 

2.1 บรรยาย ให้ความรู้เร่ืองงานเทคนิคการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
2.2 ผู้เข้ารับการอบรม จัดท าแผนการด าเนินงานการ
ส่งเสริมการอ่าน 

   3. ก ากับ/ติดตาม - ประเมินผล 

8. งบประมาณ   จ านวน   50,000     บาท 
  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอ่ืน  งบอุดหนุน 
 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  25,000 25,000 

 

9. พืน้ที่ด าเนินการ 
- 
 
 
สิงห์บุรี 

10.ผู้รับผิดชอบ   
นางสาวภัทริมณ  เฟื่องทอง 

โทรศัพท์  038-981622 

 
 
 
 

7.  เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  จ านวนเป้าหมาย 

- บรรณารักษ์  
- ครูกศน.ต าบล 

- ศึกษานิเทศก์ 

- เจ้าหน้าที่ 
  

 

120 คน 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

กศน.-กผ-02/59 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
1.  

2. สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.    ยุทธศาสตร์ 3 (3.1) 
 3.  ชื่องาน/โครงการ  ประชุมสัญจรติดตามผลการด าเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2559 
  4. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางในการปฏิบัติงานการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
ถูกต้อง ชัดเจน 
2. เพื่อติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยและน ามาปรับปรุงพัฒนา 
 
6. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 

1.ร้อยละ 80 ของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่มีความสามารถ
ด าเนินการได้ชัดเจนในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.ร้อยละ 80 ของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการ
รายงานผลการด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 

1. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนทุกคนมีแนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจนในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 2. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบทุกแห่งที่เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ประชุม/ วางแผน การด าเนินงาน 

-   เขียนโครงการ -   เสนออนุมัติโครงการ 

2. จัดประชุมสัญจร เดือนละ 1 ครั้ง โดยหมุนเวียน

ครบทุกห้องสมุดประชาชน 

3.  ชี้แจง แนวทางการจัดกิจกรรม การศึกษาตาม
อัธยาศัยตามนโยบาย  
4. ให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนทุกคน 

 

8. งบประมาณ   จ านวน   29,000   บาท 
  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอื่น  งบอุดหนุน 
 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

  29,000  

 
9. พืน้ที่ด าเนินการ 
ห้องสมุดประชาชน 11 แห่ง 

 
 
สิงห์บุรี 10. ผู้รับผิดชอบ   
 นางสาวภัทริมณ  เฟื่องทอง  
 โทรศัพท์  038-981622 

 
 
 
 

 7.  เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเปา้หมาย  จ านวนเป้าหมาย 

- บรรณารักษ์  
- ศึกษานิเทศก์ 

- ผอ.สนง.กศน.จ. 
- ผอ.กศน.อ. 

  
 

32 คน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
 
 2. สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.    ยุทธศาสตร์ 3 (3.1) 
 
 3. ชื่องาน/โครงการ  ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน 
 
 4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บรรณารักษ์ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
2.เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการ
พัฒนางาน 

6.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 

1.  ร้อยละ80 ของผู้ เข้ าร่วมโครงการได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการดูงาน 

 2. ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนางาน 
3.  ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินความ   
พึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้ 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนและแหล่ง
เรียนรู้อื่น นอกสถานที่  
2. เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางในการ
ด าเนินงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยที่
หลากหลาย 
3. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. น ารูปแบบและวิธีการมาปรับใช้กับงาน 
5. สรุปรายงานผล 
 

8. งบประมาณ   จ านวน    70,000     บาท 
  งบด าเนินงาน      งบรายจ่ายอื่น  งบอุดหนุน 
 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

   70,000 

 
9. พืน้ที่ด าเนินการ 
- 
 
 
สิงห์บุรี 10.ผู้รับผิดชอบ   
 นางสาวภัทริมณ  เฟื่องทอง 
 โทรศัพท์  038-981622 

 
 
 
 

7.  เป้าหมาย 
ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวนเป้าหมาย 

บรรณารักษ์และ
ผู้เกี่ยวข้อง  

20 คน 

 

กศน.-กผ-02/59 
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8. งบประมาณ จ านวน …..8,000...........บาท 
   ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่  5    
        อื่น ๆ ...........................แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

2000 2000 2000 2000 

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. ชื่องาน/โครงการ  สนับสนุนสื่อส่งเสริมการอ่าน ส านักงาน กศน.จังหวัด 

4. วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้นักศึกษาประชาชนและบุคลกร ส านักงาน 
กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าถึงแหล่งการอ่าน 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.  ส ารวจวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้พร้อมบริการ 
2. จัดหาหนังสือพิมพ์ ส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไปบุคลากร 
กศน.นักศึกษา 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ 80 % ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีนิสัยรกั
การอ่าน เพิม่มากข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ มีนิสัยรักการอ่าน เพิ่มมากขึ้น 
 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 
บุคลากร ส านักงาน กศน.
จังหวัด นักศึกษา กศน. 
ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 

 29   คน 
500   คน 
1000  คน 

 
 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ส านักงาน กศน.จังหวัด 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวพัชราภรณ์  คงประสิทธ์ิ 
 นางนรีกานต์  นิ่มอนงค์ 
        โทรศัพท์  038-981622 

2. สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.    ยุทธศาสตร์ 3 (3.1) 
 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กศน.-กผ-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป 
 
 

3. ชื่องาน/โครงการ  จัดนิทรรศการในงานนมัสการพระพทุธโสธรและงานประจ าปีจงัหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.
2559 

4. วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อส่งเสริมและให้บริการด้านการส่งเสริมอาชีพ
และด้านการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนที่เข้า
มาร่วมงานนมัสการพระพุทธ 
โสธรและงานประจ าปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2559 
2.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาประชาชน มีโอกาสเข้าถึง
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ที่เคลื่อนที่มาจัดให้บริการ 

5. กิจกรรมหลัก 
1. แสดงนิทรรศการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมงีานท า/ จัดมมุ
ส่งเสริมการอ่าน 
2. ร้านค้า/ผลิตภันฑ์ จากกลุม่ศูนย์ฝึกอาชีพ กศน. 
 

6. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  80  มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพและด้านการศึกษา
ตามอัธยาศัย สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
และมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาและประชาชน มีโอกาสเข้าถึงสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ ที่เคลื่อนที่มาจัดให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 
นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป 
 
 
 
 
 

500  คน 

 
 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

8. งบประมาณ จ านวน ……100,000.-….บาท 
    ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่  5    
     อื่น ๆระบุ เงินอุดหนุน.      แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
100,000    

 

 
 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวเกษณภา เกิดมณี  
โทรศัพท ์  038-981622 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที ่1. (1.3) , 2.(2.5)  
 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-02/59 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(งาน/ โครงการในภาพรวม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1.  หน่วยงาน.................................................       สถานศึกษา .......................................................    ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 
 
  2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1( 1.3 ) 

 3.  ช่ืองาน/โครงการ  นิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
  4.  วตัถุประสงค์ 

1. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัด กศน.ได้ตาม 
มาตรฐานคุณภาพ 

2. พัฒนาการจัดกจิกรรม กศน. ตามเป้าหมาย 
และนโยบาย ส านักงาน กศน. 

6. ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาสังกัดสนง.กศน.จ.ฉะชิงเทรา  
จ านวน 11 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสนง.กศน.จ.ฉะชิงเทรา
สามารถจัดกิจกรรมกศน.ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ 
2.กิจกรรม กศน.ที่จัดในปีงบประมาณ พ.ศ2559บรรลุผลตาม
เป้าหมายของนโยบายสนง.กศน.จ.ฉะชิงเทรา 
 

 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ประชุมวางแผนกรอบการนิเทศงาน กศน. แต่ละ
งานตามาตรฐานคุณภาพ 
2.ปฏิบัติการนิเทศตามกรอบนิเทศและแผนการ
นิเทศ 
3. ติดตามประเมินผลตรวจสอบการด าเนินงานการ
จัดกิจกรรม กศน. 
4. สะท้อนผลสรุปผลและรายงานผลร่วมกับ
คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
หน่วยจัดกิจกรรมของ กศน. อ าเภอ 11 อ าเภอ 

 
 
สิงห์บุรี 10. ผู้รับผิดชอบ   

ศึกษานิเทศก ์
โทรศัพท์ 038-981622 

 
 
 
 
 

กศน.-กผ-02/59 

  7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  จ านวนเป้าหมาย 

สถานศึกษา สังกัด 
ส านักงาน กศน.จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
 

11 แห่ง 

 

8. งบประมาณ จ านวน ……  45,000   .-….บาท 
    ผลผลิตที่  4      ผลผลิตที่  5    
     อื่น ๆระบุ เงินอุดหนุน.      แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

5,000 5,000 5,000 30, 000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน / โครงการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ชื่องาน/โครงการ   โครงการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด ปีงบประมาณ 2559 

 
 

 
 

 
 
 

4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาในการพัฒนาการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. เพื่อให้ข้อมูลแก่ต้นสังกัดในการวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 

 
 

 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1. การประชุมสร้างความเข้าใจและร่วมวางแผนการ
ประเมิน 
2. การประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด ปงีบประมาณ 2559 
3. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด
จ านวน 6 แห่ง 
เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษาที่ได้รับประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัดมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

7. เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 

สถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  

6 แห่ง 
 

 
 
 

9. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- กศน.อ าเภอบางคล้า -กศน.อ าเภอพนมสารคาม 
-กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  –กศน.อ าเภอเมือง 
-กศน.อ าเภอบางปะกง  –กศน.อ าเภอราชสาส์น 
 

 
 
 

 

8. งบประมาณ จ านวน  54,000 บาท  
    (สถานศึกษาละ 9,000 บาท * 6แห่ง) 
    ผลผลิตที่ 4    ผลผลิตที่ 5    
   อื่น ๆระบุ...ส านักงาน กศน ...แบ่งเป็น 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

- 54,000 - - 

 
 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ  
 นางสาวชลธิชา เอี่ยมศิร ิ

โทรศัพท ์ 0-3898-1622 
 

2.  2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.3) , 2(2.5) 

1.  หน่วยงาน.................................................         สถานศึกษา .......................................................      ส านักงาน กศน. จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

กผ-ฉช-02/59 



รายช่ือผูบ้รหิารและสถานศึกษาสังกดัส านกังาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ท่ี ผู้บริหาร กศน.อ าเภอ ท่ีอยู่ 

1 นายบรรลือศักดิ์  สิตตานนท ์
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 

283/1  ถนนศุขประยูร ต าบลหน้าเมือง   
อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพท ์0-3882-2984  โทรสาร  0-3898-1624 

2 นายนครชัย โพธ์ิขาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอบางปะกง 

ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต าบลบางปะกง 
อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 
โทรศัพท ์0-3883-2093  โทรสาร  0-3883-2093   

3 นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห ์
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอบ้านโพธ์ิ 
 

ถนนฉะเชิงเทรา - พนัสนิคม  ต าบลบ้านโพธ์ิ   
อ าเภอบ้านโพธ์ิ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 
โทรศัพท์ 0-3858-8202  โทรสาร 0-3858-8202 

4 นายสมหมาย  มั่งค่ัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

ถนนฉะเชิงเทรา-ตลาดคลอง16 ต าบลโพรงอากาศ   
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150 
โทรศัพท ์0-3858-1333  โทรสาร  0-3858-1333   

5 นางบังอร  ฝ่ายสจัจา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอพนมสารคาม 

หมู่ 1 ต าบลพนมสารคาม  อ าเภอพนมสารคาม   
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 
โทรศัพท ์0-3855-1829  โทรสาร 0-3855-1829  
 
 



ท่ี ผู้บริหาร กศน.อ าเภอ ท่ีอยู่ 

6 นางสาวทองสุก  ถาวรวงษ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอราชสาส์น 

191/1 หมู่ที่  1  ต าบลดงน้อย   อ าเภอราชสาส์น   
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120 
โทรศัพท ์ 0-3856-3044  โทรสาร 0-3856-3120 

7 นางสุทิศา ซุ่นคง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอบางคล้า 

ถนนเทศบาลพัฒนา1  ต าบลบางคล้า   
อ าเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24110    
โทรศัพท ์ 0-3854-2763  โทรสาร 0-3854-1400 

8 นางอุบล  ดีรัศมี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอสนามชัยเขต 

99/1  หมู่ที่ 4  ต าบลคู้ยายหม ี  
อ าเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24160 
โทรศัพท ์0-3859-7011    โทรสาร  0-3859-7011 

9 นายอนันต์  ตันไล้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอแปลงยาว 

ต าบลวังเยน็  อ าเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 
โทรศัพท ์ 0-3858-9592   
โทรสาร 0-3858-9384 

10 
 

นายสมหมาย  มั่งค่ัง 
(รักษาการ ผอ.กศน. อ าเภอคลองเข่ือน) 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอคลองเข่ือน 

115/47 หมู่ที2่ ต าบลคลองเข่ือน  
อ าเภอคลองเข่ือน  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000   
โทรศัพท์ 0-3850-9082  โทรสาร  0-3850-9082 

11 นางสาวพัชยา  ทับทิม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอท่าตะเกียบ 

181 หมู่ 4 ต าบลท่าตะเกียบ  อ าเภอท่าตะเกียบ   
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24160 
โทรศัพท์ 0-3850-8121  โทรสาร 0-3850-8121 



 



 

ประธานคณะผู้จัดท า 
 นายวสันต์            รัชชวงษ์   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  นายสมิง  เสมียนรัมย์   รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้สนับสุนนข้อมูล 
        ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทุกแห่ง 
 นายอนันท์   เฟื่องทอง   ศึกษานิเทศก์ 
 นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์   ศึกษานิเทศก์ 
 ดร.จรัสศรี    หัวใจ   ศึกษานิเทศก์ 
 น.ส.ชลธิชา   เอ่ียมศิริ   นักวิชาการศึกษา 
 น.ส.อัจฉรา   ธัญยาธีรพงษ์  นักวิชาการศึกษา 
 น.ส.ทิวารัตน์ ตุ่มไทยสาคร  นักวิชาการศึกษา 
 น.ส.ฐิตารีย์   สุโอ๊ะ   นักวิชาการศึกษา 
  น.ส.ภัทริมณ เฟื่องทอง   นักวิชาการศึกษา 
 น.ส.พัชราภรณ์  คงประสิทธ์ิ    นักจัดการงานทั่วไป 
  น.ส.พิมพ์พรรณ  ทองดารา   นักจัดการงานทั่วไป 
 น.ส.อารยา  ศิริบรรจง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 นางชณาภา  และไหม    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 นางพรทิพย์  เพ็ชร์รื่น   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 น.ส.วันทนา  ดษิฐาพร   นักวิชาการเงินและบัญชี 
  น.ส.อรอุมา   หน่ายคอน   นักวิชาการเงินและบัญชี 
  น.ส.พิชยา  วุฒฑวิภาต   นักวิชาการเงินและบัญชี 
  น.ส.บุษยา  หน่ายคอน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 น.ส.เกษณภา เกิดมณี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
บรรณาธิการ 
 นายอนันท์ เฟื่องทอง  ศึกษานิเทศก์ 
 นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์   ศึกษานิเทศก์ 
 ดร.จรัสศรี   หัวใจ  ศึกษานิเทศก์ 
  น.ส.บุษยา  หน่ายคอน    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 น.ส.เกษณภา เกิดมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รวบรวม/เรียบเรียง/ออกแบบ/รูปเล่ม 

 น.ส.เกษณภา เกิดมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 น.ส.บุษยา หน่ายคอน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                       น.ส.ฐิตารีย์  สุโอ๊ะ  นักวิชาการศึกษา 
 

คณะผู้จัดท า 
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1 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ผู้ไม่รู้หนังสือ 240  132,000  240 92 148 81 44,550 81 44,550 54 29,700 24 13,200

ประถมศึกษา 734 1,394,600   732 2 294 245 119 76 734 697,300 734 697,300

มัธยมศึกษาตอนต้น 4,369 10,048,700   4,342 27 162 2,660 567 980 4,369 5,024,350 4,369 5,024,350

มัธยมศึกษาตอนปลาย 6,305 14,501,500   6,254 51 126 3,592 890 1,697 6,305 7,250,750 6,305 7,250,750

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 215 1,182,500   215 135 80 215 591,250 215 591,250

รวม 11,863 27,127,300 132,000 11,783 80 0 0 582 6,589 1,711 2,981 11,704 13,608,200 0 0 81 44,550 0 0 11,677 13,593,350 0 0 24 13,200 0 0 0
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แผนและผลการจัดบริการกลุ่มเป้าหมายและการใช้จ่ายงบประมาณ

ผล ผล

ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559

ที่ โครงการ/กิจกรรม/งาน
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ของ นายวสันต์ รชัชวงษ์  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

และนายวสันต์ รชัชวงษ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการปฏบิตัิราชการ โดยใหผู้้รบัค ารบัรองจะใหค้ าแนะน า ก ากับ ตรวจสอบการปฏบิตัิราชการ

ค ารบัรองน้ีเปน็ค ารบัรองระหว่าง เลขาธิการ กศน.

ของนายนายวสันต์ รชัชวงษ์  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปน็ผู้ท าค ารบัรอง และผู้ท าค ารบัรอง ขอรบัรองว่า จะมุ่งมั่น

ปฏิบัตริาชการให้เกิดผลงานทีด่ตีามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในระดบัสูง ตามรายละเอียด ดงัน้ี
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แผน ผล แผน แผนผล
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2 การศึกษาตอ่เน่ือง

(1) หลักสูตรอาชีพระยะส้ัน (ไม่เกิน 30 ชม.) 1,860  213,900  1,860    462 30 40 1,328 0 991 113,965 869 99,935 0

(2) หลักสูตรช่างพื้นฐาน 3,030   2,727,000 363 1,997 670 132 43 101 2,193 0 1,675 1,507,500 1,355 1,219,500 0

(3) หลักสูตรพฒันาอาชีพ (ต่อยอดอาชีพเดิม) 3,108   2,797,200 261 2,065 782 212 55 91 2,631 0 1,252 1,126,800 1,840 1,656,000 16 14,400

(4) อื่นๆ ระบ.ุ................. 0  0

รวม 7,998 0 213,900 5,524,200 2,484 4,062 0 1,452 806 128 232 6,152 0 0 0 0 3,918 2,748,265 0 0 4,064 2,975,435 0 0 16 14,400 0 0 0

2.2 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทกัษะชีวิต

(1) กิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติ 2,557  294,055  589 42 1,926 276 10 20 2,251 0 1,356 155,940 1,186 136,390 15 1,725

(2) โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 10  1,150  10 10 10 1,150

(3) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ 223  25,645  223 223 80 9,200 118 13,570 25 2,875

(4) อื่นๆ ระบ.ุ................. 0 0

รวม 2,790 0 294,055 0 822 0 42 1,926 276 10 20 2,484 0 0 0 0 1,436 165,140 0 0 1,314 151,110 0 0 40 4,600 0 0 0
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2.3 การศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
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(1)โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1,488  595,200  352 1,136 106 20 14 1,348 10 4,000 750 300,000 652 260,800 76 30,400

พอเพยีงด้วยกระบวนการบญัชึครัวเรือน

รวม 1,488 595,200 352 0 0 1,136 106 20 14 1,348 10 4,000 0 0 750 300,000 0 0 652 260,800 0 0 76 30,400 0 0 0

2.4 การศึกษาเพ่ือพัฒนาสงัคมและชมุชน

(1) โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยคุลบาท 1,784  713,600  262 1,522 7 30 30 1,717 0 711 284,400 1,058 423,200 15 6,000

รวม 1,784 713,600 262 0 0 1,522 7 30 30 1,717 0 0 0 0 711 284,400 0 0 1,058 423,200 0 0 15 6,000 0 0 0

2.5 การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

(1) กจิกรรมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยทีี่เหมาะสม 1,860  744,000  600 1,260 62 7 17 1,774 0 875 350,000 985 394,000 0

รวม 1,860 744,000 600 0 0 1,260 62 7 17 1,774 0 0 0 0 875 350,000 0 0 985 394,000 0 0 0 0 0 0 0

3 การศึกษาตามอัธยาศัย
(1)โครงการจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ชุมชนในต าบล 1,529  3,000  1,529 1,529 339 475 3,000 376 339

(2) โครงการจดัต้ังศูนยก์ารเรียนชุมชน (ในวดั 28  0  28 28 1 2 21 4

 ในสถานประกอบการ) 
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3 การศึกษาตามอัธยาศัย (ตอ่)

(3) โครงการส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน 1,834  10,000  1,834 1,834 485 2,500 449 2,500 438 2,500 462 2,500
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(4) โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage II) 2,889  5,000  2,889 2,889 394 1,090 5,000 640 765

(5) โครงการชุมชนรักการอ่าน 3,462  10,000  3,462 3,462 723 2,500 959 2,500 867 2,500 913 2,500

(6) โครงการจดัท าฐานข้อมูล กศน.ต าบล 63  0  63 63 39 9 10 5

(7) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 27,352  115,512  140 27,212 300 570 200 26,282 5,901 26,065 7,902 32,135 7,976 31,135 5,573 26,177

(8) อื่นๆ ระบุ 6,994 33,000 6,994 20 6,974 1,576 10,000 2,546 17,000 1,338 3,000 1,534 3,000

รวม 42,622 173,512 140 0 0 42,482 320 570 200 41,532 9,119 41,065 0 0 12,957 59,135 0 0 11,290 39,135 0 0 9,256 34,177 0 0 0

4 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

(1)  โครงการ “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์” 0   0

(2) โครงการสร้างปา่ สร้างรายได้ 117  0  117 7 20 20 70 1 1 112 3
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4

(3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ 0   0

ปญัหาพื้นที่ปลูกฝ่ินอย่างยั่งยืน 0

(4) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น 0   0

ทรุกันดาร 0

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ตอ่)
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(5) โครงการทนุการศึกษาเด็กสภาวะ 0  0 

ยากล าบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 0

(6) อื่นๆ ระบ.ุ................ 50 50 50 50

รวม 167 0 0 0 0 0 167 7 20 20 120 1 0 0 0 1 0 0 0 112 0 0 0 53 0 0 0 0

5 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

(1) โครงการส่งเสริมภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้  

(2) โครงการเยาวชนสานสัมพันธ ์สร้างสรรค์คนดี  

(3) โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สถาบัน  

ศึกษาปอเนาะ
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5 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ต่อ)

(4) โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของ  

เศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถาบนัศึกษาปอเนาะ

(5) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพนัธ์ชายแดนใต้  

(6) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
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(7) โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่เสริมสร้าง  

สมรรถนะครู กศน.ในจังหวัดชายแดนใต้

(8) โครงการติดตามและประสานแผน  

การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ

แก้ปญัหาในพื้นที่จังหวดัชายแดนใต้

(9) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้  
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6 โครงการตามยทุธศาสตร์และจุดเน้น

(1) โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 99    2 7 90 2 22 3 72 63 36

ส าหรับเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน

(2) โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา 18    18 10 8 2 16

และมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.

(3) โครงการกีฬา 3,239    3,239 2,125 1,114 380 2,859 343,000

(4) โครงการติวเข้มเต็มความรู้ 3,695   150,000 113 652 2,930 2,425 5 1,265 280 10,400 2,045 69,600 910 28,400 460 41,600
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(5) โครงการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 1,515   162,900 73 652 790 610 905 1,070 23,400 195 45,000 250 94,500

(6) โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลด้านอาเซียนศึกษา 39  121,000  39 39 26 76,000 13 45,000

(7) โครงการลูกเสือ กศน. 460 172   460 288 172 60 200 124,000 100 53,500 100

(8) โครงการอาสายุวกาชาด กศน. 530 300   30 500 225 5 300 355 246,800 115 43,800 60 35,450

(9)  โครงการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 170   0 170 50 120 170

ในจังหวดัที่มีพื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ
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(10) อื่นๆ ระบ.ุ... 10,754 2,179,310 10,754 710 460 9,584 1,456 220,550 3,225 955,470 5,101 696,740 972 306,550

รวม 20,519 2,179,782 121,000 312,900 218 7 1,304 18,990 2 6,465 473 13,579 1,859 230,950 0 0 7,473 1,495,270 0 0 9,345 1,255,440 0 0 1,842 478,100 0 0 0

91,091 29,307,082 2,987,267 5,837,100 16,661 4,149 1,346 68,935 2,168 13,839 2,717 71,687 22,693 13,884,215 0 0 28,202 5,446,760 0 0 40,497 19,092,470 0 0 11,322 580,877 0 0 0



โครงการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น (ตอ่)

                                                                                                      ลงชื่อ .................................................................ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวดัฉะเชิงเทรา  ผู้ท าค ารับรอง

                                                                                                      ลงชื่อ .................................................................ต าแหน่ง เลขาธกิาร กศน. ผู้รับค ารับรอง

หมายเหต ุ: รายละเอียดโครงการให้ท าเป็นเอกสารแนบท้าย  หมายถึง ไมใ่หเ้ติมข้อมลูในช่องนี้

รวมทั้งสิ้น
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                                                                                                      ลงชื่อ .................................................................ต าแหน่ง ...................................................................................................... พยาน
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ส่วนที่ 2 

สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2559 
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ส ำนกังำนสง่เสรมิกำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยัจงัหวดัฉะเชงิเทรำ 
283 ถนนศขุประยรู  ต ำบลหนำ้เมอืง  อ ำเภอเมอืงฉะเชงิเทรำ  จงัหวดัฉะเชงิเทรำ 24000 

โทร.0-3898-1619 , 0-3898-1622 , โทรสำร 0-3898-1620 
 เวบ็ไซต ์www.padrew.net  

 


