
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ชีแ้จงนโยบายและจดุเน้นการด าเนินงาน ส านกังาน กศน.  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

เอกสารประกอบการประชมุ 



ก ำหนดกำรประชุม 
ชี้แจงนโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน. ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562 
ณ โรงแรมรำชศุภมิตร อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 

------------------------------------------------------------------- 
 
08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 - 09.15 น.   กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุม 
  โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์) 
09.15 - 09.30 น.   กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุม 
  โดย รองเลขาธิการ กศน. (นายนรา  เหล่าวิชยา) 
09.30 – 10.30 น.  เปิดการประชุมและชี้แจงร่างนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน  
  ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  โดย เลขาธิการ กศน. (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) 
10.45 - 12.00 น.  ชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  โดย รองเลขาธิการ กศน. (นายนรา เหล่าวิชชยา) 
  ชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนงาน กศน.ในจังหวัดชายแดนใต้  
  โดย รองเลขาธิการ กศน. (นายณัฐพงษ์ นวลมาก) 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น.  ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กศน. WOW) 
  โดย ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง 
14.45 – 15.45 น.  ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการส าคัญตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติ 
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  โดย ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง 
15.45 – 16.30 น.  มอบหมายภารกิจต่อเนื่อง และปิดการประชุม 
   โดย เลขาธิการ กศน. (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) 

 
--------------------------------------------------------- 

 
หมายเหตุ 1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
 2. ก าหนดการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  



สำรบญั 
 

 (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
         - โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่ 
            บนพื้นท่ีสูง ตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
            สยามบรมราชกุมารี 
         - โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
         - โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
         - โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
         - โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP) 
         - โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
           ส าหรับคนพิการ 
         - โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ 
           กระทรวงสาธารณสุข 
         - โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย 
           จิตและสมองของผู้สูงอายุ 
         - โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อม 
           ในทุกมิติ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ร่ำง) นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน  
ส ำนักงำน กศน. 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  



(ร่ำง) นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน. 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

วิสัยทัศน ์ 
 คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสม 
กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21  

พันธกิจ  
  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและ  
แหล่งการเรียนรู้อื่น ในรูปแบบต่าง ๆ  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล 
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
   5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและ 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

เป้ำประสงค์  
  1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง  และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
  2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ 
ความเป็นพลเมือง อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่
ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
  3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สามารถคิด วิเคราะห์  และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ไดอ้ย่างสร้างสรรค์ 
  4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มนีิสัยรักการอ่านเพ่ือการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 



  5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
  6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยี ดิจิทัล มาใช้ 
ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
  7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย  
  8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 
  1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม
สิทธิที่ก าหนดไว้ 
  2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ  
  3. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  4.  จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : 
สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา)  
  5.  จ านวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่สูง และชาวไทยมอแกน ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 11 อ าเภอ 
ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจากศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดส านักงาน กศน.  
  6.  จ านวนผู้รับบริการในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต  
  7.  จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  
  8.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถสร้างอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 
  9.  จ านวน ครู กศน. ต าบล จากพ้ืนที่ กศน.ภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน  
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 10. จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  
 11.  จ านวนผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 12.  จ านวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน  
 13. จ านวนศูนย์การเรียนชุมชน กศน. บนพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
การฟัง พูดภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ร่วมกันในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตชด. และกศน 
 14.  จ านวนบุคลากร กศน. ต าบลที่สามารถจัดท าคลังความรู้ได้ 



 15. จ านวนบทความเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับต าบลในหัวข้อต่าง ๆ 
 16. จ านวนหลักสูตรและสื่อออนไลน์ที่ให้บริการกับประชาชน ทั้งการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
  1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET)  
ทุกรายวิชาทุกระดับ  
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย  
  3.  ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย  
  4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน าความรู้ ไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
  5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ 
ด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้  
  6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง 
  7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/
ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่ก าหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย  
  9. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ 
เพ่ิมสูงขึ้น  
 10.  ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
  
  
  



 
 

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 1.1 พัฒนำและเสริมสร้ ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ  โดยปลูกฝังและ 
สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ 
 1.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และกำรมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องกับกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ
และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์  
 1.3 ส่ง เสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหำภัยคุกคำม 
ในรูปแบบใหม่ ทั้งยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 
 1.4 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและสร้ำงเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ การพัฒนา
ทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และพ้ืนที่ชายแดนอื่น ๆ 
 1.5 สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน 
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ 
พหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 2.1 เร่งปรับหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำอำชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะด้ำนอำชีพของประชำชน
ให้เป็นอำชีพที่รองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) โดยบูรณา
การความร่วมมือในการพัฒนาและเสริมทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Upskill & Reskill) รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาส 
ในการสร้างงาน สร้างรายได้ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและ 
การบริการ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
ส าหรับพื้นที่ปกติให้พัฒนาอาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2.2 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพื้นที่ภำคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนให้จบ
การศึกษาอย่างน้อยการศึกษาภาคบังคับ สามารถน าคุณวุฒิที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของประชาชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตอบสนองต่อ
บริบทของสังคมและชุมชน รวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  
 
 

นโยบำยเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 



 2.3 พัฒนำและส่งเสริมประชำชนเพื่อต่อยอดกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ 
   1) เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างช่องทาง
จ าหน่าย) รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
   2) พัฒนาและคัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับสถานีบริการน้ ามันในการเป็นช่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน.  
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 3.1 พัฒนำครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมและกำรเรียนรู้ เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
และเป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ที่สามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการเรียนรู้ที่ดี 
   1) เพ่ิมอัตราข้าราชการครูให้กับ กศน. อ าเภอทุกแห่ง โดยเร่งด าเนินการเรื่องการหาอัตราต าแหน่ง 
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ข้าราชการครู  
   2) พัฒนาข้าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ  
   3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   4) พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและ
ภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
 3.2 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  มีความพร้อม 
ในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม  
มีชีวิต ที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 
   1) เร่งยกระดับ กศน.ต าบลน าร่อง 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม  
ที่ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์ 
   2) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ ใน 6 ภูมิภาค เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ 
(Co – Learning Space) ที่ทันสมัยส าหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ อาทิ พ้ืนที่ส าหรับการท างาน/
การเรียนรู้ พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ มีห้องประชุมขนาดเล็ก รวมทั้งท างานร่วมกับห้องสมุดประชาชนในการ
ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ต สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือรองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning 
   3) พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library โดยให้มีบริการหนังสือ 
ในรูปแบบ e – Book บริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง Free Wi-fi เพ่ือการสืบค้นข้อมูล 



 3.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับทุกคน สามารถ
เรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
การเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู้การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
   1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ 
ต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิตอาสา ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
   2) จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. จัดตั้งกองลูกเสือ 
ที่ลูกเสือมีความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพ่ือส่งเสริมลูกเสือจิต
อาสาพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 
 3.4 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
   1) เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน 
   2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
   3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 
 3.5 พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพื่อประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำและกลุ่มเป้ำหมำย  
   1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ทั้งในรูปแบบของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ 
   2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
   3) ส่งเสริมให้มีการใช้การวิจัยอย่างง่ายเพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ 
 3.6 พัฒนำศักยภำพคนด้ำนทักษะและควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
   1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
   2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจและ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้  



 3.7 พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำรของประชำชนในรูปแบบต่ำง  ๆ  
อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้ง
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ  
 3.8 เตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุที่เหมำะสมและมีคุณภำพ  
   1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
   2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
   3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
   4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง ในทุกระดับ  
 3.9 กำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ  
   1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก และเน้นให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายกับประชาชนในชุมชน  
ทั้งวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
   2) พัฒนาสื่อนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย  
 3.10 ส่งเสริมกำรรู้ภำษำไทยให้กับประชำชนในรูปแบบต่ำง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนที่สูง 
ให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 4.1 จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ส ำหรับทุกช่วงวัย ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละวัย  
และเป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพ่ือให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 
   1) เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลโรงเรียน 
ที่ถูกยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 
   2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งที่อยู่ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวม  ประสานขอใช้
พ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 



 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยผู้พิกำร  
   1) จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษา 
ตามอัธยาศัย โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์ 
   2) ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ท าความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ า
จังหวัด ในการใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
 4.3 ยกระดับกำรศึกษำให้กับกลุ่มเป้ำหมำยทหำรกองประจ ำกำร รวมทั้งกลุ่มเป้ำหมำย 
พิเศษอ่ืน ๆ อาทิ ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  
ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
 4.4 พัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำอำชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.1 ส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้กับประชำชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย 
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 5.2 สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การก าจัดขยะ และการน ากลับมาใช้ซ้ า เพ่ือลดปริมาณและต้นทุนในการ
จัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 
 5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 6.1 พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส  
 6.2 น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำงำน 
สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ ที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
และให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันที ทุกทีแ่ละทุกเวลา  
 6.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง  ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต้องการของบุคลากร 

 



 
 
 
 
 

แนวทำงกำรขับเคลื่อนโครงกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 



โครงกำรส่งเสรมิพัฒนำทกัษะกำรฟัง กำรพูดภำษำไทย เพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 
ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี
 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 1. ส านักงาน กศน. จัดพัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินการ
การส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
 2. พัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เพ่ือน าไปต่อยอดสู่การขับเคลื่อนได้  
อย่างเหมาะสม 
 
แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 1. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารโครงการ 
 2. การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด
ภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง  
 3. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
 4. การจัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
 5. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
 6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการฟัง การพูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพ้ืนที่สูง 
 7. กิจกรรม มหกรรม “ช่วยกันท าให้ชาวไทยบนพื้นที่สูงฟังพูดภาษาไทยได้” 
 
ผู้ติดต่อประสานงาน 
 ชื่อ – นามสกุล  นางสาววิภารัตน์ วรรณเวช     
 หน่วยงาน      กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 เบอร์โทรศัพท์  0 2282 6180 
 อีเมล์      wiparat.ta@hotmail.com 
 



โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ าที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของประเทศ 
ที่ยังไม่เข้มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาสที่จะเติบโต
เป็นชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพท าให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ 
เพ่ือสร้างรายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ด้านเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างงานและผลผลิต 
ที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและทุกระดับชั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส และ 
ความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมเสมอภาค 
และเป็นธรรม  ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในระดับอ าเภอ/เขต  
จ านวน 928 แห่ง และ กศน. ต าบล จ านวน 7,424 แห่ง ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพ่ือพัฒนา
ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพได้แก่ กลุ่มอาชีพ 
ด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม กลุ่มอาชีพด้านพาณิชยกรรมและบริการ กลุ่มอาชีพ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมแอร์ ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้ประชาชน 
ที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์/บริการ ให้มีคุณภาพ 
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม มีส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคที่หลากหลาย  
ภายใต้  Brand กศน. ในอนาคต  

แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 

  การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการฝึกอาชีพ ให้แก่ประชาชน จ าแนก
รายละเอียด ดังนี้ 

1. กศน.ต าบล จ านวน 7,424 แห่ง ให้บริการประชาชนแห่งละ 70 คน รวมทั้งสิ้น 519,680 คน  
2. ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์  

รวม 10 แห่ง ให้บริการประชาชนแห่งละ  350 คน รวมทั้งสิ้น  3,500  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มเป้ำหมำย/งบประมำณ  
 จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น  523,180 คน  
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ  900  บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 470,862,000  บาท  
 การเบิก-จ่าย ส าหรับการจัดฝึกอาชีพใน  2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. รูปแบบกลุ่มสนใจ  

หลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากร
ได้ชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกได้ในกรณีที่มีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม  

2. รูปแบบช้ันเรียนวิชำชีพ   
หลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแต่ 31 ชั่วโมงขึ้นไป  จ านวนผู้เรียน

ตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน  5,000 บาท ทั้งนี้ 
หากรายวิชาชีพใด มีความจ าเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จั งหวัด/กทม. โดยผ่ านคณะกรรมการที่ ส านักงาน กศน.จั งหวั ด/กทม. แต่ งตั้ ง เพ่ือพิจารณา 
ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและเป้าหมายที่จังหวัดได้รับจัดสรร 

  
ผู้ติดต่อประสำนงำน 

ชื่อ-นำมสกุล    นางสาวอุษณี  โพธเดชขจร  
หน่วยงำน  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ  ส านักงาน กศน.  
เบอร์โทรศัพท.์   0 2281 7042          
อีเมล์    usanee_po@hotmail.com 



โครงกำรภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เพ่ือน าไปจัดสรรให้

สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดก าหนด โดยหลักสูตรละไม่ต่ ากว่า 15 คน ตามที่ได้ส ารวจความ
ต้องการจัดอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทั้งนี้ ในกรณีที่เป้าหมายไม่เพียงพอ ส านักงาน กศน .จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวนเป้าหมายให้
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

2. ให้สถานศึกษาในสังกัดที่ต้องการจัดอบรมด าเนินการ ดังนี้  
2.1 จัดท าโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสูตรบรรจุ 

ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (กรณีมี
การเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 

2.2 การจัดท าหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถใช้เอกสารทางวิชาการ
ของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 

2.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
2.4 จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และตามหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา   
2.5 ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหลังการฝึกอบรม และ

มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ โดยผู้เข้ารับการ
อบรมจะต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร 

2.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ส่งไป
ยังส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่อไป ทั้งนี้ การรายงานผลให้รายงานในระบบ DMIS 
พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 

3. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ที่ต้องการจัดอบรมด าเนินการสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ ของสถานศึกษาในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ของส านักงาน กศน.
จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เท่านั้น เป็นผู้กรอกข้อมูลใน Google form หรือสแกน QR code ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง
แนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ไปยังส านักงาน กศน. ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2563  

4. คณะท างานลงพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 



แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 1. แนวทำงกำรจัดสรร  

ส านักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม.เพ่ือน าไปจัดสรร
ให้สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดก าหนด หลักสูตรละไม่ต่ ากว่า 15 คน ตามที่ได้ส ารวจ 
ความตอ้งการจัดอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ในกรณีที่เป้าหมายไม่เพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวน
เป้าหมายให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
 2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  

ให้ใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงาน กศน. พ.ศ. 2561 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.04/8021 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 

 
ผู้ติดต่อประสำนงำน 
 ชื่อ-นำมสกุล  นายสุบิน ไชยยะ   

หน่วยงำน  กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน. 
 เบอร์โทรศัพท์  08 1288 0625   

อีเมล์   subinchaiya@hotmail.com 



โครงกำรพัฒนำทักษะครู กศน. ต้นแบบกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 1. ส านักงาน กศน. ก าหนดกรอบการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 
 3. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากเกณฑ์การคัดเลือก 
 4. คัดเลือกสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรการอบรมเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ 
 5. ด าเนินการอบรม 
 6. ติดตาม ประเมินผล 
 
แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 
 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมก าหนดกรอบในการด าเนินงานเพ่ือการจัดอบรมครู กศน.ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรม 
ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือก าหนดรูปแบบในการจัดอบรมครู กศน. ฯ 
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจัดท าเกณฑ์คัดเลือกครู กศน. 
 4. ค่าใช้จ่ายในการค่าลงทะเบียนโครงการอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับ
สถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรมครู กศน.ฯ (โอน งปม. ไปที่ ส านักงาน กศน.
จังหวัด ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ) 
 5. ลงพ้ืนที่ด าเนินการจัดประชุมติดตามประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร จ านวน 5 ภาค 

 
ผู้ติดต่อประสานงาน 
 ชื่อ – นามสกุล  นางสาวสุจริยา  พุ่มไสล     
 หน่วยงาน      กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 เบอร์โทรศัพท์  0 2282 6180 
 อีเมล์      Phumsalai254@gmail.com 

 



โครงกำรคลังควำมรู้ กศน. เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
(Thailand Knowledge Portal : TKP)  

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน  
1) การประสานแผนการด าเนินงานกับสถาบัน กศน.ภาคท้ัง 5 ภาค และส านักงาน กศน.

กรุงเทพมหานคร  
2) กลุ่มแผนงานโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับสถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค และส านักงาน กศน.

กรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วนครู กศน.ต าบลในภาคนั้น ๆ ในอัตรา 1,000 บาทต่อหัว  
3) สถาบัน กศน. ภาคและส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร จัดตั้งคณะท างานร่วมกับส านักงาน 

กศน.จังหวัด ด าเนินการพัฒนาบุคลากร  
4) คณะท างานสถาบัน กศน. ภาค และสานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ด าเนินการประชุม

ปฏิบัติการบุคลากร กศน.ต าบล จ านวน 7,400 คน ทั่วประเทศ (ตามรายภาค)  
5) จัดประชุมเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่ได้มาจากชุมชน ผ่านระบบ API ของ Google มาพัฒนาเป็น 

Knowledge Bank 
 

แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 
ที ่ กำรจัดสรร จ ำนวน หมำยเหตุ 

1. จัดสรรให้สถาบัน กศน. ภาค เพ่ือจัดประชุมปฏิบัติการ
ครู กศน. ต าบล คิดเป็นรายหัวละ 1,000 บาท  
จ านวน 7,400 คน 

7,400,000 บาท  

2. จัดสรรให้สถาบันการศึกษาทางไกล 
   - ค่าใช้จ่ายส าหรับคณะวิทยากร 
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพ่ือจัดระบบข้อมูล 
ที่ได้มาจากชุมชน ผ่านระบบ API ของ Google  
มาพัฒนาเป็น Knowledge Bank จ านวน 6 ครั้ง 
   - จัดท าคู่มือการด าเนินงานคลังความรู้ กศน.  
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7,400 เล่ม ๆ ละ 50 บาท 

 
307,200 บาท 

1,450,800 บาท 
 
 

370,000 บาท 

 

รวมทั้งสิ้น 9,528,000 บำท  
 
ผู้ติดต่อประสำนงำน 

ชื่อ-นำมสกุล   นางสาวพิมพ์ใจ  ศิริสาคร       หน่วยงำน  สถาบันการศึกษาทางไกล 
เบอร์โทรศัพท์   0891647116     อีเมล ์  pimchai@dei.ac.th 

 



โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยส ำหรับคนพิกำร  
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมเขิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 300 คน จากครูผู้สอนคนพิการที่ยังไม่ผ่านการ
อบรม        

การใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้มีความรู้และสามารถท าหน้าที่คัดกรองบุคคลของสถานศึกษาว่า 
เป็นคนพิการประเภทต่าง ๆ และน าผลการรับรองพร้อมข้อมูลจากการคัดกรองมาประกอบการพิจารณาจัดท า
แผน    จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

3. สรุปและติดตามผลการด าเนินงาน  

แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 
แนวทางการจัดสรร 

รำยกำร  จ ำนวนเงิน/บำท คิดเป็น 
ร้อยละ ไตรมำส 1-2 ไตรมำส 3-4 รวมท้ังสิ้น 

 งปม. ท่ีได้รับ รวมทั้งสิ้น   2,525,900  

 แผนการใช้เงิน :-     

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ครูผู้สอนคนพิการ/สรุปและ
ติดตามผลการด าเนินงาน 

- 2,525,900  100 

 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
 

ผู้ติดต่อประสำนงำน 
ชื่อ - นำมสกุล   นางสาวณัฐิรา  ปานเอ่ียม      
หน่วยงำน  ศกพ. 
เบอร์โทรศัพท์ 081 875 1489     
อีเมล์   nuttira_511@hotmail.com 



โครงกำรควำมร่วมมือกำรผลิตผู้ดูแลผู้สูงอำยุ  
ระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงสำธำรณสุข  

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
2. ส ารวจและให้พ้ืนที่ยืนยันความพร้อมความต้องการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของกรมอนามัย  
3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้ส านักงาน กศน. จังหวัด ตามจ านวน กศน. อ าเภอ ที่ยืนยันความพร้อม  
4. ส านักงาน กศน. จังหวัด จัดท าและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้ส านักงาน กศน.  
5. ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 
แนวทางการจัดสรร 

รำยกำร  จ ำนวนเงิน/บำท คิดเป็น 
ร้อยละ 

จัดสรรให้แก่ 
ไตรมำส 1-2 ไตรมำส 3-4 รวมท้ังสิ้น 

 งปม. ท่ีได้รับ รวมทั้งสิ้น 6,720,000 6,720,000 13,440,000   

 แผนการใช้เงิน :-      

- จัดอบรม 6,000,000 6,000,000 12,000,000 89.29  ส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม.  

- บริหารจัดการ 720,000 720,000 1,440,000 10.71  ศกพ.  

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. กรอบวงเงินงบประมาณการจัดอบรม 

 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
หลักสูตร/บำท 

70 ชั่วโมง 420 ชั่วโมง 

 ค่าตอบแทนวิทยากร (ช่ัวโมงละ 200 บาท) 14,000 84,000 

 ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม 11,700 57,000 

รวมท้ังสิ้น 25,700 141,000 

 
 
 
 
 
 
 



2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการจัดอบรม 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กศน. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.121/5351 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 

ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายในอัตราชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท 
2. ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุ  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด   

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเมื่อหักค่าตอบแทนวิทยากร  
3. ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง 
4. ให้ยืมเงินราชการจากโครงการมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรได้เท่าที่จ าเป็น 
 

ผู้ติดต่อประสำนงำน 
ชื่อ - นำมสกุล   นางสาววาสนา  โกสีย์วัฒนา     
หน่วยงำน  ศกพ. 
เบอร์โทรศัพท์ 089 985 2259     
อีเมล์   w_gosriwathana@nfe.go.th



โครงกำรกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 
เพ่ือคงพัฒนำกำรทำงกำยจิตและสมองของผู้สูงอำยุ  

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. พัฒนาการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง 
ของผู้สูงอายุ 

2. ส ารวจและให้สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร้อมความต้องการจัดกิจกรรมคงพัฒนาการ 
ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและศักยภาพ
ของบุคลากร ที่เป็นกิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ การศึกษาตามอัธยาศัยผ่านห้องสมุดประชาชน 
บ้านหนังสือชุมชม รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ ที่มีในชุมชน เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ศาลา
อเนกประสงค์ ฯลฯ 

3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ตามข้อมูลที่ยืนยันความต้องการจัดกิจกรรม  
4. หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดท าและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้ส านักงาน กศน.  
5. ก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 

แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 
แนวทางการจัดสรร 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน/บำท 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จัดสรรให้แก่ ไตรมำส  
1-2 

ไตรมำส  
3-4 

รวมท้ังสิ้น 

 งปม. ท่ีได้รับ รวมทั้งสิ้น 50,492,900 50,492,900 100,985,800   

 แผนการใช้เงิน :-      

- จัดกิจกรรมในพื้นที่ 50,000,000 50,000,000 100,000,000 99.02  สถานศึกษาท่ีมีความต้องการ 

- พัฒนาและบริหารจัดการ 492,900 492,900 985,800 0.98  ศกพ. 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินการจัดสรร : จัดสรรให้เป็นรายหัว  100 บาท ต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
2. จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะใด ให้เบิกจ่ายตามระเบียบในเรื่องนั้น ๆ   

 
ผู้ติดต่อประสำนงำน 

ชื่อ - นำมสกุล   นางสาววาสนา  โกสีย์วัฒนา     
หน่วยงำน  ศกพ. 
เบอร์โทรศัพท์ 089 985 2259     
อีเมล์   w_gosriwathana@nfe.go.th



โครงกำรเพ่ิมพูนศักยภำพและสำนพลังกำรสร้ำงควำมรอบรู้  
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมควำมพร้อมในทุกมิติ  

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. สร้างแผนการด าเนินงาน 2 ระดับ ได้แก่ แผนการด าเนินงานระดับส่วนกลาง และระดับพ้ืนที่   
2. พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินการบูรณาการ (ระบบข้อมูล ระบบคลังปัญญา ระบบการจัดท า

และใช้แผนสู่การปฏิบัติ ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของกลไกขับเคลื่อนบูรณาการฯ) 
3. จดัท าแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการแต่ละประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญและ 

ทีมวิชาการ 
4. จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนการออกแบบการท างาน 

สร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ แบบบูรณาการ  5 ภาค 
5. เติมเต็มศักยภาพทีมน าบูรณาการ เก็บข้อมูลเพ่ือเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  

ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
5.1 ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบ Social Media  
5.2 ผ่านการลงพื้นที่อย่างน้อย 19 จังหวัด  

6. จัดเวทวีิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค ภายใต้กลไกสร้างการเรียนรู้และเครือข่ายบูรณาการ 
 

แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน/บำท คิดเป็น 

ร้อยละ 
จัดสรรให้แก่ 

ไตรมำส 1-2 ไตรมำส 3-4 รวมท้ังสิ้น 
 งปม. ท่ีได้รับ รวมทั้งสิ้น 4,000,000 6,000,000 10,000,000   
 แผนการใช้เงิน :-      

1) สร้างแผนการด าเนินงาน 500,000  500,000 5.00  ศกพ. 
2) พัฒนาเครื่องมือสนับสนุน 150,000  150,000 1.50  
3) จัดท าแนวทาง 150,000  150,000 1.50  
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 5 ภาค 3,000,000  3,000,000 30.00  
5) เติมเต็มศักยภาพทีมน า 200,000 1,000,000 1,200,000 12.00  
6) จัดเวทวีิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค  5,000,000 5,000,000 50.00  

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนา 
 

ผู้ติดต่อประสำนงำน 
ชื่อ - นำมสกุล   นางสาววาสนา  โกสีย์วัฒนา       หน่วยงำน  ศกพ. 
เบอร์โทรศัพท์ 089 985 2259   อีเมล์   w_gosriwathana@nfe.go.th 


