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 แผนปฏิบัติงานส านักงาน กศน. จังหวัดเลย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเอกสารในการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงาน 
กศน.จังหวัดเลย ที่สนองตอบเจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ.2551 ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งนโยบายและ
จุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงาน กศน.
จังหวัดเลย ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาหน่วยงาน ค่านิยมองค์กร 
เป้าประสงค์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ จุดเน้นการด าเนินงาน และรายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงาน กศน.จังหวัดเลย จะเป็นแนวทางในการ
บริการ/โครงการ และงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
 
ประวัติจังหวัดเลย 
 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเลยเพ่ิงจะมีปรากฏแน่ชัดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม -เกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองเลยขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2396 ส่วนประวัติ
ความเป็นมาของจังหวัดก่อนหน้านี้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและการสร้างบ้านแปลงเมือง
ซึ่งเป็นเมืองโบราณในท้องที่จังหวัดเลย ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
หมู่บ้านและเมืองเหล่านี้ก็เป็นหลักฐานที่ได้จากค าบอกเล่าสืบต่อกันมา โดยอาจได้รับการบันทึกไว้ในรูปของ
สมุดข่อยคัมภีร์ใบลาน รวมทั้งพงศาวดาร ซึ่งย่อมจะมีสาระรายละเอียดที่ไม่ตรงกันนัก เพราะเป็นการบันทึก
จากค าบอกเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วคน ตลอดทั้งหลักฐานประเภทจารึก เช่น ศิลาจารึก จารึกที่ฐานพระเจดีย์ 
เป็นต้น ก็มักเป็นจารึกที่จัดท าข้ึนใหม่แทนของเก่าท่ีสูญหายไป 

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยำ 
ดินแดนที่เป็นที่ตั้งของประเทศไทยปัจจุบัน เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าพ้ืนเมืองหลายกลุ่มมี ละว้า มอญ 

ขอม เป็นต้น  ต่อมาจึงมีหลักฐานเกี่ยวกับการอพยพของชนเผ่าไทยเข้ามายังดินแดนนี้ ชนเผ่าพ้ืนเมืองและชน
เผ่าไทยได้ตั้งถิ่นฐานจนก่อตั้งเป็นอาณาจักรใหญ่กระจายอยู่ทั่วทุกทิศ เช่น อาณาจักรโยนกอาณาจักรทวาราวดี 
และอาณาจักรอิสานปุระเป็นต้น กลุ่มชนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในท้องที่ที่เป็นจังหวัดเลยจนสร้างบ้านแปลงเมือง
ได้เป็นกลุ่มแรกนั้นเชื่อกันว่า เป็นชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่ก่อตั้งอาณาจักรโยนก อาณาจักร
โยนกเป็นอาณาจักรใหญ่ครอบครองดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย ตลอดไปจนถึงดินแดน แคว้นตังเก๋ีย
ของประเทศจีนและรัฐฉานของพม่า มีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 – 18 ต านานสิงหนวัติกล่าวว่า ปฐม
กษัตริย์ของอาณาจักรนี้ทรงพระนามว่า พญาสิงหนวัติ เป็นเจ้าชายอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน อพยพผู้คนลง
มาสร้างอาณาจักรโยนก กษัตริย์ในราชวงศ์พระเจ้าสิงหนวัติปกครองโยนกนครสืบมาจนถึงสมัยพระองค์พังค -
ราช  พวกขอมด าซึ่งมีอ านาจอยู่ทางใต้ของอาณาจักรโยนกตีได้โยนกนคร  พระองค์พังคราชต้องอพยพผู้คนไป
ตั้งเมืองใหม่ที่เวียงสีทวง 19 ปี  พรหมกุมารราชโอรส  จึงปราบปรามขอมด า ขับไล่ออกไปจากอาณาจักรแล้ว
อัญเชิญพระองค์พังคราชกลับมาปกครองโยนกนครใหม่ ส่วนพรหมกุมารหรือพระเจ้าพรหมตามที่ขนานนามใน
ภายหลังได้สร้างเมืองชัยปราการที่ริมแม่น้ าฝาง ท าให้อาณาจักรโยนกเชียงแสนมีอ านาจยิ่งขึ้นพระเจ้าพรหม
ครองเมืองชัยปราการจนสวรรคตแล้ว  พระองค์ชัยศิริราชโอรสครองราชย์สืบต่อมา ในสมัยนี้พระเจ้าอนุรุทมหา
ราชกษัตริย์พม่ามีอ านาจยิ่งใหญ่ตีได้อาณาจักรโยนกและเมืองชัยปราการไว้ในอ านาจ พระองค์ชัยศิริก็อพยพ
ผู้คนลงใต้อันเป็นดินแดนของพวกมอญและขอม เมื่อ พ.ศ. 1547 

กำรตั้งเมืองด่ำนซำ้ย 

เมื่ออาณาจักรโยนกล่มสลายแล้ว  ชาวโยนกเชียงแสนที่รักอิสระต่างพากันอพยพไปหาถิ่นที่อยู่ใหม่ บางพวก
อพยพไปรวมก าลังกับพระองค์ชัยศิริ บางพวกก็อพยพไปหาที่อยู่อาศัยทางแคว้นพางค า พ่อขุนบางกลางหาว 
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และพ่อขุนผาเมือง (เชื่อถือกันว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์สิงหนวัติ) ได้น าผู้คนอพยพมุ่งลงไปทางทิศตะวันออก เมื่อ
เข้าสู่ดินแดนลานช้างแล้วจึงบ่ายหน้าลงไปทางทิศใต้ (สันนิษฐานว่าจะน าผู้คนอพยพผ่านไปตามหมู่บ้านห้วยไฮ 
ห้วยลึก นากอก บ้านเมืองฮ าและเมืองบ่อแตน ปัจจุบันอยู่ในแขวงไชยบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว) แล้วน าไพร่พลข้ามล าน้ าเหืองขึ้นไปทางฝั่งขวาของล าน้ าหมัน จนถึงบริเวณที่ราบจึงได้พากัน
หยุดพัก ส่วนพ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวาซึ่งยังมีซากวัดเก่าอยู่ใน
แปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย) และพ่อขุนบาง
กลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามล าน้ าหมันไปทางฝั่งซ้ายสร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าจะอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน
เก่า อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยในปัจจุบัน) แล้วต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามล าน้ าไปสร้างบ้านหนองคูซึ่ง
อยู่ทางทิศใต้  เมื่อมีก าลังคนมากขึ้นจึงคิดที่จะขยับขยายไปหาถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ ครั้นได้น าเอานามหมู่บ้านด่าน
ซ้ายมาขนานนามให้หมู่บ้านหนองคูเสียใหม่เป็น “เมืองด่านซ้าย” แล้วจึงน าไพร่พลอพยพไปเมืองบางยาง (เชื่อ
ว่าอยู่ในเขตอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) ส่วนพ่อขุนผาเมืองขณะที่พ่อขุนบางกลางหาวเลื่อนขึ้นไปตั้ ง
หมู่บ้านหนองคู พ่อขุนผาเมืองก็ได้น าผู้คนอพยพออกจากบ้านด่านขวาข้ามภูน้ ารินไปตั้งเมืองโปงถ้ าและอพยพ
ต่อไปตั้งเมืองภูครั่ง (โปงถ้ าสันนิษฐานว่าเป็นถ้ าเขียะในปัจจุบัน เป็นถ้ าเล็ก ๆ อยู่ข้างถนนสายเลย -ด่านซ้าย 
ห่างจากหมู่บ้านโคกงามไปทางด่านซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร และบริเวณที่หยุดพักไพร่พลตั้งเมืองเป็นการ
ชั่วคราวคงจะเป็นที่เนินด้านขวาของทางหลวงสายโคกงาม-ด่านซ้าย  อยู่ในความควบคุมของแขวงการทางด่าน
ซ้าย ต่อมาได้อพยพไปสร้างเมืองบนภูครั่งซึ่งเป็นที่ราบอยู่บนยอดเขาภูครั่ง ภูครั่งเป็นภูเขาลูกใหญ่มีพ้ืนที่ราบ
อันกว้างใหญ่อยู่บนยอดเขา อยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอ าเภอภูเรือ และอยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านหนองบัว ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย อนึ่งค าว่า “เขียะ” นั้นหมายถึงจักจั่นชนิดหนึ่งแต่ตัวเป็นสีเขียว) ครั้นพ่อ
ขุนบางกลางหาวได้พาผู้คนอพยพไปอยู่ที่เมืองบางยางแล้ว พ่อขุนผาเมืองจึงได้อพยพผู้คนติดตามไปจนไปตั้ง
หลักแหล่งได้ที่เมืองราด (เชื่อว่าเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องที่อ าเภอศรีเทพและอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์) โดยมีพ่อขุนบางกลางหาวเป็นผู้ปกครองเมืองบางยาง และพ่อขุนผาเมืองเป็นผู้ปกครองเมืองราด 
ขณะเมื่อพ่อขุนบางกลางหาวปกครองเมืองบางยาง ก็ได้ตั้งเมืองด่านซ้ายเป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออกตาม
ราชธานีสมัยโบราณด้วย 

กำรตั้งเมืองเซไล 

ชาวไทยที่มีผู้น าสืบเชื้อสายมาจากเจ้าผู้ครองอาณาจักรโยนกอีกกลุ่มหนึ่ง ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือน
ระหว่างชายแดนตอนใต้ของอาณาเขตลานนาไทยต่อแดนลานช้าง คนไทยกลุ่มนี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ สืบเชื้อ
สายต่อมาหลายชั่วอายุคน จนถึงสมัยที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 ลิไท ปกครองอาณาจักรสุโขทัย เนื่องจากการ
เสด็จขึ้นครองราชย์ของพญาลิไท ใน พ.ศ. 1890  นั้น มิได้เป็นไปอย่างราบรื่น ดังปรากฏในจารึกวัดป่ามะม่วง 
(หลักที่ 4) ว่าเมื่อพญาเลอไทสวรรคตแล้ว พญาลิไท ซึ่งเป็นอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย ต้องยกทัพมาล้อม
เมืองสุโขทัยและเอาขวานประหารศัตรูทั้งหลายแล้วจึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติกรุงสุโขทัย ในระยะแรก
ครองราชย์ พญาลิไทต้องปราบปรามพวกพ้องของผู้คิดชิงอ านาจ พร้อมกับการท านุบ ารุงบ้านเมือง ชาวไทยกลุ่ม
ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่เขตชายแดนอาณาจักรลาน-นาต่อแดนลานช้าง จึงเกรงว่าพญาลิไทอาจจะทรงคิดกอบกู้พระ
ราชอ านาจ ยกทัพมาปราบปรามหัวเมืองทางด้านนี้ และมีความเห็นว่าหมู่บ้านของตนเป็นทางผ่านและอยู่ใกล้
แดนลานช้าง ทั้งตนเองก็ได้ผูกสัมพันธไมตรีมีความสนิทสนมรักใคร่เป็นสหายต่อกันกับเจ้าชีวิตเมืองหลวงพระ
บางจึงคิดที่จะขจัดปัญหายุ่งยากซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นทั้งสองฝ่ายให้หมดสิ้นไป จึงน าผู้คนอพยพออก
เดินทางผ่านเข้าไปในแดนลานช้างของพระสหายซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก แล้วจึงมุ่งหน้าเดินลงไปทางทิศใต้ เมื่อ
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ข้ามล าแม่น้ าใหญ่ (แม่น้ าเหือง) ได้แล้วก็วกลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ครั้นไปถึงริมแม่น้ าสายใหญ่เห็นมี
ชัยภูมิเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐาน จึงได้พาผู้คนหยุดพักสร้างบ้านตั้งเมืองขึ้นโดยให้ชื่อว่า “เมืองเซไล” (ค าว่า 
“เซ” ในภาษาท้องถิ่นสมัยนั้น ใช้เรียกแม่น้ าขนาดย่อม หรือล าห้วยขนาดใหญ่  ซึ่งไปตรงกับค าว่า “แคว” ใน
ภาษาของภาคกลาง ส่วนค าว่า “ไล ไหล หรือเลอว” อันเป็นส าเนียงเสียงพูดของผู้คนในสมัยนั้น สันนิษฐานว่า 
คงจะหมายถึงลักษณะของน้ าที่ก าลังไหล หรือช าระล้างสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นค าว่า “เซไล” ก็คงจะหมายถึงน้ าที่ก าลัง
ไหลเชี่ยวหรือชะสิ่งต่าง ๆ นั่นเองผู้น าในการอพยพจนสร้างเมืองเซไลครั้งนั้น  แม้จะมีฐานะเป็นเพียงนายบ้าน
ผู้ปกครองหมู่บ้านแต่ก็คงจะเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สิงหนวัติเช่นกัน เพราะในยุคนั้นมีค าเรียกขาน
ผู้น าว่า “เจ้าฟ้าร่มขาว” ค าว่า “เจ้าฟ้า” แสดงฐานะความเป็นเจ้าผู้ครองนคร “ร่มขาว” ก็คือ ร่มหรือสัปทนที่
ท าด้วยผ้าขาว ซึ่งใช้กางกั้นเป็นเครื่องประกอบอิสริยยศของผู้มียศศักดิ์เท่านั้น 
              อย่างไรก็ตาม การอพยพลงไปจนตั้งเมืองเซไลโดยเจ้าฟ้าร่มขาวนั้น สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนายบ้าน 
ซึ่งเป็นบิดาของเจ้าฟ้าร่มขาว เป็นผู้น าในการอพยพ ทั้งนี้ จากหลักฐานการสร้างวัดกู่ ซึ่งเป็นวัดดั้งเดิมสร้างขึ้น
ในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหอโฮงการ และอยู่ริมฝั่งเซไล (ปัจจุบันยังพอมีซากอิฐหลงเหลือไว้ให้พบ
เห็น) ส าหรับชื่อเมืองว่าเซไลนั้น คงจะเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ท่ีได้มาพบอยู่สองฟากฝั่งเซไลและชื่อแม่น้ า
แห่งนี้ก็ไม่มีมาก่อน นอกจากค าว่าเซไลซึ่งเกิดมาจากค าอุทานที่ผู้คนอพยพทั้งหลายได้มาพบเห็นในการเดินทาง
มาแสนไกลแล้วได้มาหยุดพักลงอาบกิน  ท าให้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทั้งหลายที่มีมาเหือดหายไปจนหมดสิ้น 
ต่างเลยพากันถือเอาค าอุทานมาเป็นชื่อของเมืองและของแม่น้ าถือเป็นศิริมงคลแก่พวกของตนแต่นั้นเป็นต้นมา
เมืองเซไลที่ได้สร้างขึ้นในสมัยนั้นไม่มีก าแพง ป้อมปราการ หรือปราสาทราชมณเฑียรแต่อย่างใดคงมีแต่หอโฮง
การซึ่งเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ใช้เป็นทั้งที่พักและที่ว่าการเมืองของเจ้าผู้ครองเมืองเท่านั้น (หอโฮงที่ได้ก่อสร้าง
ในสมัยนั้น ถึงจะไม่มีซากปรากฏให้เห็นเป็นหลักฐานแต่ก็สันนิษฐานว่าคงจะอยู่ในบริเวณหอหลวง อันเป็น
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านทรายขาวในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ห่างจากวัดกู่ค า และพระธาตุกุดเรือค าไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ตามล าน้ าเลย 200 เมตรเศษ ในท้องที่หมู่บ้านทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอวังสะพุง 
จังหวัดเลย) ส าหรับบ้านเรือนของราษฎรให้ปลูกสร้างเรียงรายขึ้นไปทางทิศเหนือ จนไปจดชายเขตหนองน้ าเล็ก 
ๆ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ต่อมาเจ้าเมืองได้น าชาวเมืองสร้างวัดขึ้นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
หอโฮงการเมื่อปีพุทธศักราช 1900 ให้ชื่อว่า “วัดกู่” (วัดกู่ซึ่งได้สร้างขึ้นในสมัยโบราณนั้นปัจจุบันยังพอมีซากอิฐ
เหลืออยู่ริมฝั่งแม่น้ าเลย บางส่วนอยู่ในบริเวณหอหลวงของชาวบ้านทรายขาว) ระหว่างที่น าผู้คนบุกเบิกสร้าง
บ้านเมืองใหม่ริมฝั่งเซไล เจ้าเมืองคนแรกของเมืองเซไลก็ได้ไปมาหาสู่เจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบางพระสหายอยู่ไม่
ขาด หลังจากสร้างวัดกู่เสร็จเรียบร้อยลงไปได้หลายปี นายบ้านจึงมีบุตรชายซึ่งเกิดจากภรรยาผู้มีเชื้อสาย
เดียวกันหนึ่งคน ระหว่างนั้นเจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบางก็ได้ลงมาเยี่ยม ครั้นได้มารู้ว่านายบ้านได้บุตรชายทั้งเกิด
ในวันเวลาเดียวกันกับบุตรชายของตน ซึ่งเกิดจากมเหสีเอกก็ยินดีเป็นยิ่งนัก จึงให้ผูกสัมพันธ์กันไว้เช่นตนทั้งสอง 
นายบ้านได้เฝ้ารักษาเลี้ยงดูบุตรชายมิว่าจะไปมาในที่ใด ๆ นายบ้านผู้เป็นบิดาก็ให้ผู้คนคอยติดตามไปกางร่ม 
(สัปทน) สีขาวกันแดดบังฝนจนเป็นสมญาเรียกกันในหมู่ชาวเมืองเซไลว่า "เจ้าฟ้าร่มขาว" ครั้นเจ้าฟ้าร่มขาวเติบ
ใหญ่จนถึงวัยบวชเรียน บิดาก็ถึงแก่มรณกรรมด้วยโรคชราทั้งตรากตร าท างานหนักมากเกินไป เจ้าฟ้าร่มขาว
บุตรชายก็ได้ขึ้นครองเมืองเซไลแทนบิดาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา(ประมาณพ.ศ. 1935) ครั้นเจ้าฟ้าร่มขาวได้ขึ้น
ครองเมืองเซไล ได้น าชาวเมืองเซไลพัฒนาบ้านเมืองด้วยการขุดลอกหนองน้ าเล็กทางชายเมืองด้านตะวันตก
เฉียงเหนือ และน าดินส่วนใหญ่มาถมยกระดับที่ลุ่มทางด้านทิศใต้ใกล้ฝั่งน้ าให้เป็นสันคันคูกั้นน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
เมื่อการขุดลอกขยายหนองน้ าเล็ก ๆ ออกไปจนกว้างขวางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ชาวเมืองไปหาพันธุ์บัวหลวง
มาลงปลูกเอาไว้ แล้วขนานนามว่า "สระบัวหลวง" มาจนกระทั่งทุกวันนี้หลังจากนั้นก็ได้พิจารณาเห็นว่า "วัดกู่" 
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ที่บิดาสร้างเอาไว้ใกล้หอโฮงการด้านริมฝั่งเซไล ได้ถูกน้ าเซาะกัดเข้ามาจนจะถึงตัวพระอุโบสถ มิวันใดวันหนึ่งคง
ต้องพังทลายลงไปตามกระแสเซไล พอดีในระหว่างนั้นเจ้าฟ้าร่มขาวได้บุตรชาย ซึ่งก าเนิดจากนางเทวี หนึ่งคน
ในขณะที่อายุล่วงเลยวัยกลางคนไปแล้ว เลยให้ชื่อว่า "ท้าวหล้าน้ า" เจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบางก็ได้ลงมาเยี่ยม
และต่อจากนั้นมาอีกไม่นาน  เจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบางได้ทิวงคตในระยะที่เมืองเซไลได้ก่อสร้างวัดขึ้นบนสัน
คันคูด้านทิศใต้ของสระบัวหลวง  ก็ได้มีเหตุแปลกประหลาดเกิดขึ้นคือ มีเรือทองค าปราศจากฝีพายเป็นพาหนะ
น าอัฐิเจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบางมาถึงเมืองเซไล แล้วเรือได้พุ่งเข้าฝั่งเพ่ือจอดแต่ความแรงหัวเรือได้พุ่งเข้าหา
ตลิ่งไปโผล่ขึ้นบนฝั่งทางด้านหน้าวัดใหม่ที่ก าลังสร้าง เจ้าฟ้าร่มขาวเกรงชาวเมืองจะมาท าลายเลยให้ก่อสถูป
ครอบหัวเรือทองค าเอาไว้ ส่วนอัฐิของเจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบางพระสหายก็ให้น าไปเก็บไว้ในหอโฮงการ รวม
ไว้กับอัฐิบิดาของตน เมื่อการก่อสร้างวัดและสถูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ขนานนามวัดว่า "วัดกู่ค า" และขนาน
นามพระสถูปซึ่งสร้างครอบหัวเรือทองค าว่า "พระธาตุกุดเรือค า" ซึ่งสร้างเสร็จราว พ.ศ. 2000 แต่ตามหลักฐาน
ซึ่งได้จารึกเอาไว้ที่วัดกู่ค าว่าสร้างเมื่อ พ.ศ.1900 นั้น  สันนิษฐานว่า เจ้าฟ้าร่มขาวประสงค์ให้ชาวเมืองทั้งหลาย
ได้ร าลึกถึงคุณความดีของบิดา ซึ่งน าพาผู้คนอพยพลงมาบุกเบิกสร้างบ้านเมือง จนได้ตั้งเมืองเซไลและสร้างวัดกู่
ขึ้นไว้เป็นวัดแรก เมื่อปี พ.ศ.1900 ถึงวัดกู่จะพังทลายลงไปในกระแสแม่น้ าเลยตามกาลเวลา และเจ้าฟ้าร่มขาว
ก็ได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ โดยเจตนาจะน าชื่อวัดเก่ามาตั้งเป็นชื่อวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งพอดีกับเจ้าชีวิตเมืองหลวง
พระบางทิวงคต ด้วยความรักกันอย่างแน่นแฟ้น ถึงจะมีแต่เพียงกระดูกหรือเถ้าถ่านก็ยังมาถึงกัน  เจ้าฟ้าร่มขาว
ก็จึงน าเอาชื่อของทั้งสองมารวมเข้าด้วยกันแล้วตั้งเป็นชื่อวัดว่า "วัดกู่ค า" แต่น าเอา พ.ศ. 1900 ซึ่งเป็นปีที่ตั้งวัด
กู่ของบิดามาจารึกเอาไว้เป็นอนุสรณ์ ส่วนค าจารึกซึ่งติดไว้ที่ป้ายพระธาตุกุดเรือค า  ซึ่งได้มีการบูรณะปั้นด้วย
ปูนพอกสถูปองค์เดิมขึ้นใหม่จนผิดรูปผิดร่างเดิมไปด้วยฝีมือของหลวงพ่อเนียม ชาวบ้านนาโป่ง ต าบลนาโป่ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดกู่ค า ราวปี พ.ศ.2519 ต่อมาได้ถึงแก่มรณภาพที่วัดบ้านเกิด 
หลวงพ่อเนียมได้ท าการบูรณะด้วยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีความมั่นคงและสวยงาม จึงได้มีการเสริมรูปร่างของ
องค์พระสถูปให้แปลกตาออกไป ในค าจารึกที่แผ่นป้ายบอกไว้ว่า "สร้างเมื่อ พ.ศ.  1200" นั้น เป็นการจารึก
ผิดพลาดอย่างแน่นอน พระธาตุกุดเรือค าน่าจะสร้างราว พ.ศ.2000 มากกว่าบันทึกในสมุดข่อยที่นายห า อุทธตรี 
หรือ "พ่อตู้แพทย์" แห่งบ้านทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พบในขณะบรรพชา เมื่อ 
พ.ศ.2471 ที่วัดกู่ค า บ้านทรายขาว กล่าวถึงการปกครองเมืองเซไลโดยแบ่งออกเป็น 5 ยุค ดังนี้ 
  ยุคที่ 1 เจ้าฟ้าร่มขาว มีภรรยาชื่อนางเทวี เชื้อสายเดียวกัน มีบุตรชายหนึ่งคนชื่อ "ท้าวหล้าน้ า" มี
เหตุการณ์ที่ส าคัญคือ 
               1.1 ขุดลอกหนองน้ า น าบัวลงปลูกให้ชื่อว่า"สระบัวหลวง" 
              1.2สร้างพระธาตุกุดเรือค า 
             ยุคที่ 2 ท้าวหล้าน้ า มีภรรยาเป็นชาวเมืองเซไล ชื่อ นางหล้า และมีบุตรชาย หญิง 2 คน ชื่อ "ท้าว
ศิลา และนางชฎา" เล่ากันว่า นางหล้าเป็นลูกของนางสีดาซึ่งเกิดมาจากนางสีดา ได้ไปดื่มน้ าในรอยเท้าช้างชื่อ
มโนศิลา และรอยเท้ากวาง นางสีดาให้ก าเนิดบุตรีฝาแฝดผู้พ่ีชื่อนางหล้า ผู้น้องชื่อนางลุน และผู้น้องได้มา
เสียชีวิตลงในคราวเดินเสี่ยงทางไต่งวงงาของพญาช้าง เลยเหลือแต่นางหล้าซึ่งเป็นลูกของช้าง และต่อมานาง
หล้าก็คือนางผมหอมซึ่งมีนิวาสถานอยู่ที่ภูหอ สัญลักษณ์กิ่งอ าเภอภูหลวง ในปัจจุบันนี้ ในสมัยของท้าวหล้าน้ า
ได้มีเหตุการณ์ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
            2.1 สร้างวัดเทิง (ปัจจุบันเป็นวัดร้างมีเหลือซากอิฐและหุ่นพระประธานอยู่ข้างที่ท าการประปา
บาดาลบ้านทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย) 
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    2.2  เมืองเซไล มีชื่อเรียกเป็นสร้อยต่อว่า "เซไลไซ้ข่าว" ทั้งนี้เนื่องจากคล้ายเป็นเมืองหน้าด่านของ
เมืองลม (หล่มสักเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์) ซึ่งจะต้องสืบข่าวคราวหรือส่งข่าวไปยังเมืองลม 

ยุคที่ 3 ท้าวศิลา มีภรรยาชื่อนางสุขุม มีเชื้อสายเป็นชาวเมืองหลวงพระบาง มีลูกชายหนึ่งคนชื่อ  
"ท้าวสายเดือน"มีเหตุการณ์ท่ีส าคัญดังต่อไปนี้ 
               3.1  สร้างวัดทุ่ง หรือในปัจจุบันนี้เรียก "ทุ่งนาคันทง" แต่เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่หลักฐาน
อันส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่พอจะมีเหลือไว้ให้ได้เห็นคือต้นโพธิ์ อยู่ในบริเวณสวนกล้วยของเอกชนลึกเข้าไป
ทางซ้ายของทางหลวงจังหวัด สายวังสะพุง-ทรายขาว ประมาณ 15 เมตร และอยู่ห่างจากหมู่บ้านทรายขาว 
ต าบลทรายขาว อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประมาณ  500 เมตร 
            3.2 ในยุคนี้เมืองเซไลมีสร้อยเรียกต่อไปใหม่ "เซไลส่วยขาว" เนื่องจากชาวเมืองเซไลแต่ละ
ครัวเรือนจะต้องส่งส่วยด้วยผ้าขาวเรือนละ 1 วา (ประมาณ 2 เมตร) ส่วนการส่งส่วยผา้ขาวจะได้ส่งไปทางกรุง
ศรีอยุธยาหรือเมืองหลวงพระบางยังไม่มีหลักฐานระบุให้แน่ชัด 
         ยุคที่ 4 ท้าวสายเดือน มีภรรยาเชื้อสายเดียวกันกับมารดาชื่อ นางบัวเซีย มีบุตรชายหนึ่งคนชื่อ  
"ท้าวเดือนสุข"และมีเหตุการณ์ท่ีส าคัญคือ 
                  4.1  สร้างวัดตาล (ปัจจุบันคือวัดโพธิ์เย็นซึ่งอยู่ด้านหลังวัดกู่ค า ห่างประมาณ 200 เมตร) 
                  4.2  ชาวเมืองเซไลยังต้องส่งส่วยผ้าขาวอยู่เป็นประจ า 
            ยุคที่ 5 ท้าวเตือนสุขมีภรรยาเชื้อสายเดียวกันกับมารดาชื่อ นางบัวลม (ไม่ปรากฏว่ามีบุตร) มี
เหตุการณ์ที่ส าคัญคือ 
                 5.1 ท้าวเตือนสุขได้ครองเมืองเซไลด้วยความสงบร่มเย็นมาจนอายุล่วงเลยวัยกลางคน เมืองเซไล
ก็เกิดทุพภิกขภัยข้าวยากหมากแพงฝนฟ้าไม่ตกชาวเมืองไม่ได้ท านามาหลายปี  ทั้งมีโรคระบาดเกิดขึ้นโดยทั่วไป 
ชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พากันไปเรียนท้าวเตือนสุขให้พิจารณาหาทางแก้ไข ท้าวเตือน
สุขได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเมืองเซไลได้มาถึงกาลเวลาดับสิ้น จึงได้เกิดเหตุอาเพศขึ้นมาเช่นนี้จึงได้พาผู้คนอพยพ
ออกจากเมืองเซไลเพ่ือแสวงหาที่อยู่ใหม่ โดยได้พากันเดินทางลงไปตามล าแม่เซไล ครั้นไปถึงบริเวณที่ราบแห่ง
หนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างปากล าห้วยไหลตกแม่เซไล เห็นมีชัยภูมิเหมาะสมในการตั้งบ้านเรือนประกอบกับท้องน้ าของ
ล าห้วยก็อุดมไปด้วยสารแร่ทองค า  จึงให้ผู้คนที่อพยพมาตั้งหลักฐานสร้างบ้านเรือนขึ้นอยู่อาศัย เสร็จแล้วได้
ขนานนามหมู่บ้านใหม่ตามสภาพที่ตนได้พาผู้คนมาอยู่อาศัยว่า "บ้านแห่" ส่วนล าห้วยก็ให้ชื่อว่า "ห้วยหมาน" 
(ค าว่า "แห่" ภาษาและส าเนียงเสียงพูดของชาวอีสานนั้น บางค าที่ใช้พยัญชนะ "ห" น า จะเป็นตัว "ฮ" ค าว่า 
"แห่" จึงเป็น "แฮ่" ด้วย ซึ่งมีความหมายเดียวกัน แต่นายแพทย์อุเทือง ทิพรส นายแพทย์สาธารณสุขคนแรกของ
จังหวัดเลย ได้เขียนไว้ในเรื่องบ้าน "แฮ่" ว่า เนื่องจากในท้องน้ าหมานมีสารแร่ทองค า จึงได้ ตั้งชื่อหมู่บ้านของ
พวกตนว่า "บ้านแฮ่" ทั้งนี้เพราะตัว "ร" ของชาวอีสานนั้นคือตัว "ฮ" นั่นเอง ซึ่งก็ถูกด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่ในการ
ตั้งชื่อลงทะเบียนหมู่บ้าน ผู้จัดท าฟังส าเนียงชาวอีสานไม่เข้าใจ "บ้านแห่" จึงกลายเป็น "บ้านแฮ่" มาจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ ส่วนค าว่า "หมาน" ความหมายในภาษาอีสานนั้นหมายถึงความมีโชคดีเป็นต้น) 
                    5.2  ครั้นพาผู้คนสร้างบ้านตั้งถิ่นฐานได้มั่นคงพอสมควร  ท้าวเตือนสุขจึงน าชาวบ้านสร้างวัด 
เสร็จแล้วขนานนามวัดที่สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นศิริมงคลแก่หมู่บ้านของตนว่า "วัดศรีภูมิ" (สร้างปีพุท ธ-ศักราช 
2220) เมื่อได้พากันสร้างวัดเสร็จแล้ว ต่อมาราว 2 ปี จึงได้พากันหล่อพระประธานด้วยโลหะขึ้นอีกองค์หนึ่งด้วย
ฝีมือช่างจากทางเหนือ (ซึ่งจะเห็นได้จากฝีมือช่างสกุลลานนากับลานช้างผสมกัน โดยถือเอาแบบเชียงแสนยุค
ปลายสังฆาฏิยาวพระพักตร์กลมค่อนข้างแป้นและสั้น   เปลวรัศมียอดพระเศียรยาว  พระวรกายไม่สง่าดัง
พระพุทธรูปแบบเชียงแสนทั่วไป และโลหะที่ใช้หล่อคงจะไม่พอ ดังจะเห็นได้จากสีของโลหะที่องค์พระจากฐาน
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ถึงพระศอจะเป็นนาก ซึ่งเป็นการหล่อชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งต่างหาก ส่วนพระพักตร์และพระรัศมีนั้น สีของนากจะ
อ่อนไปจึงเป็นสีค่อนข้างเหลืองมองด้วยตาเปล่าเห็นได้เด่นชัด ซึ่งก็เป็นการหล่อที่แปลก แต่ก็เป็นวัตถุโบราณที่มี
คุณค่าสูงสุดชิ้นหนึ่งของชาวเมืองเลยที่ได้มีการสร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธสักราช 2222 เป็นของคู่บ้านคู่เมืองมีชื่อ
เรียกกันมาจนทุกวันนี้ว่า "พระพุทธรูปมิ่งเมือง" ซึ่งประดิษฐานอยู่บนกุฏิเจ้าอาวาสวัดศรีภูมิ จะน าออกมาให้
ประชาชนได้สรงน้ าเฉพาะวันสงกรานต์เท่านั้น อนึ่งส าหรับพระประธานซึ่งปั้นด้วยปูนในพระอุโบสถเดิมพอกปูน
ขาวผสมยางบงและหนังเน่า คลุกเคล้าเข้าด้วยกัน และได้มาบูรณะขึ้นใหม่ในคราวรื้อพระอุโบสถ เพ่ือสร้างใหม่ 
รูปพระพักตร์ตลอดจนทรวดทรงช่างได้ถือเอาแบบพระพุทธรูปมิ่งเมืองมาเป็นหลัก เลยท าให้ผู้พบเห็น
พระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีภูมิปัจจุบันนี้ว่า เอาแบบมาจากพระพุทธรูปมิ่งเมือง) 
                      5.3  หลังจากชาวเมืองเซไลได้อพยพลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านแฮ่ ก็มีชาวเมืองเซไลบางส่วนที่
ยังรักในถิ่นฐานเดิม จึงได้พากันอพยพกลับไปเมืองเซไลส่วยขาว ครั้นได้พากันบูรณะที่อยู่อาศัยให้ดีแล้วเห็นว่า
เมืองเซไลได้หมดสภาพความเป็นเมือง ทั้งได้เลิกยกเลิกส่งส่วยผ้าขาวไปเป็นเวลานาน จึงได้พากันขนานนามให้
หมู่บ้านของตนเสียใหม่ในถ่ินเดิมว่า "บ้านทรายขาว" แล้วพากันอยู่กินด้วยปกติสุขมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
 

สมัยกรุงศรีอยุธยำ 
ประวัติของจังหวัดเลยในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสงครามมากเท่าใด 

คงมีเหตุการณ์ที่น่าจะกล่าวถึงอยู่เรื่องหนึ่ง คือ เมื่อพ.ศ.2091  ปีแรกที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสวยราชย์ 
พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ กษัตริย์พม่าผู้ครองกรุงหงสาวดี ได้ยกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิได้ยกกองทัพออกรบกับพม่า เพ่ือป้องกันพระนครและได้ชนช้างกับพระเจ้าแปร แม่ทัพหน้าของพม่า 
จนต้องเสียสมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระมเหสีเพราะถูกพระเจ้าแปรฟันสิ้นพระชนม์ซบกับคอช้าง การรบครั้งนั้น
พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้ และเมื่อกลับไปถึงกรุงหงสาวดีแล้วไม่นานก็สวรรคต พระเจ้า
บุเรงนองขึ้นครองราชสมบัติที่กรุงหงสาวดีแทน บุเรงนองเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งในการสงคราม จึงได้หาสาเหตุ
มาตีกรุงศรีอยุธยาอีก โดยแต่งพระราชสาส์นมาขอช้างเผือกของไทย ฝ่ายไทยไม่ยอมให้ พระเจ้าบุเรงนองจึงถือ
สาเหตุยกกองทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยาและตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทยได้หลายหัวเมือง รวมทั้งเมืองพิษณุโลก
ด้วยนอกจากยกกองทัพมารุกรานไทยแล้ว พม่ายังได้ยกกองทัพไปตีกรุงศรีสัตนาคนหุต ฝ่ายกรุงศรีสัตนาคนหุต
สู้พม่าไม่ได้ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชต้องพากองทัพหนีไปอยู่ในป่า ทัพพม่าเข้ากรุงศรีสัตนาคนหุตได้จึงเก็บ
ทรัพย์สินและกวาดต้อนประชาชน รวมทั้งมเหสีและสนมก านัลของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชไปเมืองพม่า เมื่อ
พม่าเลิกทัพกลับไปแล้ว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงได้พาทหารกลับเข้ามาอยู่กรุงศรีสัตนาคนหุต และได้แต่งทูต
มาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับทูลขอพระเทพกษัตริย์ พระราชธิดาของสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิ ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริโยทัยผู้เป็นวีรกษัตริย์ไปเป็นมเหสี เพ่ือเห็นแก่ความเป็นไมตรีของ
สองพระนครที่จะให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน และจะได้เป็นก าลังในการต่อสู้ข้าศึก สมเด็จพระมหา
จักรพรรดิก็ตกลงรับยินดีเป็นไมตรีกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชตามที่ทูลขอมา แต่เป็นที่น่าเสียดายขณะที่
พระเทพกษัตริย์เดินทางไปกรุงศรีสัตนาคนหุตนั้น ได้ถูกกองทัพพม่าเข้าแย่งชิงและกวาดต้อนไปกรุงหงสาวดีเสีย
ก่อนที่จะไปถึงกรุงศรีสัตนาคนหุต เพ่ือเป็นสักขีพยานและแสดงออกซึ่งไมตรีจิตมิตรภาพ ระหว่างกษัตริย์ทั้งสอง
พระนคร สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช จึงได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งขึ้น เมื่อปี 
พ.ศ.2103 ในบริเวณที่ล าน้ าอู้ไหลมาบรรจบกับล าน้ าหมัน ซึ่งอยู่ใกล้ที่ตั้งเมืองด่านซ้าย ไว้เป็นอนุสรณ์โดยได้
โปรดให้อ ามาตย์ราชครู และพระราชาคณะเป็นตัวแทนของสองพระนครมาด าเนินการสร้าง แต่ก่อนที่จะสร้าง
พระธาตุศรีสองรัก ผู้แทนทั้งสองพระนครได้มีการท าพิธีตั้งสัตยาธิษฐานว่า ทั้งสองพระนครจะรักใคร่กลมเกลียว
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เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดุจเป็นราชอาณาจักรเดียวกันตลอดไปชั่วกัปกัลป์ (โปรดศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติมในประวัติพระธาตุศรีสองรัก) 
สมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

ในสมัยกรุงธนบุรีไม่ปรากฏหลักฐานว่า มีเหตุการณ์ส าคัญเกิดขึ้นในท้องที่จังหวัดเลย ส าหรับ
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีเหตุการณ์ที่ส าคัญเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้ เพราะ
สมัยนั้นประเทศที่มีอ านาจทางตะวันตกก าลังล่าเมืองขึ้น เพ่ือให้เป็นอาณานิคมของตนเหตุการณ์ที่ส าคัญที่
ปรากฏขึ้นมีดังนี้ 
เหตุกำรณ์สงครำม 

กำรอพยพหนีภัยทำงกำรเมือง ในพ.ศ.2436 (ร.ศ.112) ไทยต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง
ให้แก่ฝรั่งเศสไปทั้งหมด เมืองเชียงคานซึ่งตั้ง อยู่บนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงดังกล่าวมาแล้ว ก็ต้องตกไปเป็นของฝรั่งเศส
ด้วย ปรากฏว่า ชาวเมืองเชียงคานไม่พอใจและด้วยความรักอิสระเสรี รักความเป็นไทย จึงพร้อมใจกันอพยพ
ข้ามมาตั้งเมืองที่ฝั่งขวาแม่น้ าโขงเยื้องกับเมืองเดิมไปทางเหนือเล็กน้อย เมืองที่ตั้งใหม่เรียกว่า เมืองใหม่เชียง
คาน คือที่ตั้งอ าเภอเชียงคานปัจจุบัน ราษฎรที่อพยพข้ามมาครั้งนั้นไม่มีผู้ใดเกลี้ยกล่อมหรือบังคับ ทุกคนข้าม
มายังดินแดนที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยด้วยความเต็มใจ ไม่พอใจที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของ
คนต่างชาติ ประมาณว่าผู้คนอพยพมาครั้งนั้นประมาณ 4 ใน 5 ของเมืองเชียงคานเดิม ต่อมาฝรั่งเศสได้เปลี่ยน
ชื่อเมืองเชียงคานเดิมเป็น เมืองสา-นะคามจนทุกวันนี้ การอพยพหนีภัยการเมืองของชาวเมืองเชียงคานยุคนั้น 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการอพยพข้ามฝั่งโขงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดเลย หรือพอจะกล่าวได้ว่าชาวเมืองเชียงคาน 
เป็นกลุ่มชนที่อพยพหนีภัยการเมืองรุ่นแรกของจังหวัดก็พอจะได้ หัวหน้าผู้อพยพครั้งนั้นได้แก่ พระอนุพินาศเจ้า
เมืองเชียงคานนั่นเอง  
                      ศึกบ้ำนนำอ้อ พ.ศ.2440 เมื่อฝรั่งได้ครอบครองดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง ในพ.ศ.2436 แล้ว 
แม้จะได้ครอบครองเมืองสานะคาม (เชียงคาน) แล้วก็คงได้แต่เมืองที่เกือบร้าง เพราะผู้คนอพยพเข้าสู่พระ
ราชอาณาจักรไทยข้ามฝั่งโขงมาตั้งเมืองเชียงคานขึ้นใหม่ที่ฝั่งตรงข้ามดังกล่าวแล้ว ฝรั่งเศสก็หาทางที่จะยึด
ดินแดนไทยอีก คือ เมืองเชียงคานที่ตั้งขึ้นใหม่ ถึงกับข้ามแม่น้ าโขงมาขู่เข็ญเจ้าเมืองเชียงคานใหม่ โดยหลอกว่า
ทางบางกอกได้ยกเมืองเชียงคานให้แก่ฝรั่งเศสแล้ว เจ้าเมืองเชียงคานได้ออกอุบายให้ฝรั่งเศสไปยึดเมือง เลยให้
ได้เสียก่อน เมื่อได้เมืองเลยแล้ว เมืองเชียงคานก็ไม่มีปัญหาอะไร ทั้งนี้ เพราะเจ้าเมืองเชียงคานทราบดีว่าทาง
เมืองเลยมีกองทหารเตรียมมาแต่สมัย ร.ศ.112  แล้ว ซึ่งฝรั่งเศสก็คงพ่ายแพ้แล้วจะได้หาทางซ้ าเติมทีหลังและ
ได้ส่งข่าวให้ทางเมืองเลยทราบล่วงหน้า ฝรั่งเศสหลงกลได้ยกก าลังพลโดยมีฝรั่งเศสหนึ่งนายเป็นหัวหน้าและมี
ลูกน้องเป็นลาวเพียงไม่กี่คน ยึดบ้านนาอ้อ ยุยงให้ชาวบ้านแข็งเมืองต่อรัฐบาลไทย โดยสัญญาว่าจะปลดปล่อย
บ้านนาอ้อให้เป็นเมืองนครหงส์ มีเจ้าเมืองกรมการเมืองเช่นเดียวกับเมืองเลย ซึ่งจะแต่งตั้งจากผู้ร่วมมือทั้งสิ้น ก็
ปรากฏว่ามีชาวบ้านหลงเชื่ออยู่ไม่ก่ีคน สุดท้ายกองทหารจากเมืองเลยเข้าปราบปรามไม่กี่วันฝรั่งเศสก็แตกพ่าย
หนีไปทางเวียงจันทน์ ประเทศลาว (เวลานี้ยังมีซากสนามเพลาะของทหารไทยอยู่ที่บ้านโพน ห่างจากบ้านนาอ้อ
ราว 2 กิโลเมตร) 
                     ศึกด่ำนซ้ำยและท่ำลี่ ฝรั่งเศสได้ใช้อ านาจเดินทัพเข้ายึดอ าเภอด่านซ้ายในปี พ.ศ.2446 และ
ได้น าศิลาจารึกต านานพระธาตุศรีสองรักล่องแม่น้ าโขง หวังว่าจะน าไปยังนครเวียงจันทน์ แต่เรื อที่บรรทุกศิลา
จารึกล่มที่แก่งฟ้า เขตอ าเภอปากชม จังหวัดเลย ศิลาจารึกจมน้ าหายไป (แต่ภายหลังทราบว่าในปีที่แล้งที่สุดน้ า
ในแม่น้ าโขงแห้งขอดมาก มีผู้ไปพบศิลาจารึกนี้ที่แม่น้ าโขง และฝรั่งเศสได้น าไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟ นครปารีส 
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ประเทศฝรั่งเศส แต่ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริง) ขณะนั้น พระมหาเถระชาวอ าเภอด่านซ้ายผู้หนึ่งชื่อพระคูลุน
แห่งวัดบ้านหนามแท่ง ต าบลด่านซ้าย พร้อมพระแก้วอาสา (กองแสง) เจ้าเมืองด่านซ้ายและเพียศรีวิเศษ ได้ขอ
คัดลอกไว้ก่อนที่ฝรั่งเศสจะน าไปเวียงจันทน์ แล้วเขียนลงในศิลาจารึกมีข้อความอย่างเดียวกันเวลานี้ก็ยังเก็บ
รักษาไว้ที่บริเวณวัดธาตุศรีสองรัก  ฉะนั้น ศิลาจารึกที่เห็นอยู่ทุกวันนี้จึงเป็นศิลาจารึกฉบับคัดลอก ต่อมาในปี
พ.ศ.2449 ฝรั่งเศสได้คืนเมืองด่านซ้ายให้ โดยแลกกับดินแดนเขมรที่เป็นของไทยบางส่วน ในระยะที่ฝรั่งเศส
ครอบครองเมืองด่านซ้าย 3 ปีเศษนั้น ไทยได้อพยพอ าเภอไปตั้งที่บ้านนาขามป้อม ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย 
เสร็จเรื่องแล้วจึงกลับคืนไปตั้งอ าเภอที่เดิมในระยะเวลาใกล้ ๆ กับที่ฝรั่งเศสยึดอ าเภอด่านซ้ายนั้น ก าลังทหาร
ฝรั่งเศสตั้งอยู่ที่บ้านหาดแดงแม่น้ าเหือง ได้ยกพลจะยึดอ าเภอท่าลี่ เพราะเห็นว่าเคยเข้ายึดอ าเภอด่านซ้าย
ส าเร็จอย่างง่ายดายมาแล้ว แต่คราวนี้ฝ่ายไทยหลอกล่อให้ฝรั่งเศสเดินทัพมาอย่างสะดวก  พอจวนถึงท่ีตั้งอ าเภอ
ก็ถูกหน่วยกล้าตายของชาวอ าเภอท่าลี่ ซุ่มโจมตีถึงตะลุมบอน (ท่ีตั้งโรงเรียนบ้านท่าลี่) ฝรั่งเศสประสบกับความ
พ่ายแพ้และนับแต่นั้นมาไม่ปรากฏฝรั่งเศสได้ข้ามแม่น้ าเหืองมาก่อกวนอีกเลย 

ผีบุญที่บ้านหนองหมากแก้ว 

เมื่อปีพ.ศ.2467 ได้เกิดมีผีบุญขึ้นมาคณะหนึ่ง จ านวน 4 คน อ้างว่า คณะของตนได้รับบัญชา
จากสวรรค์ให้ลงมาบ าบัดทุกข์บ ารุงบ ารุงสุขแก่มวลมนุษย์ซึ่งยากไร้และเต็มไปด้วยกิเลส ได้ก าหนดสถานที่อัน
บริสุทธิ์ไว้ด าเนินการเพ่ือแสดงอภินิหารประกอบพิธีกรรม  อบรมสั่งสอนผู้คนที่วัดบ้านหนองหมากแก้วใน
หมู่บ้านหนองหมากแก้ว (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ต าบลปวนพุ อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย) บุคคลในคณะของผีบุญ 
4 คน ต่างมีหน้าที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

1.  นายบุญมา จัตุรัส  อุปสมบทได้หลายพรรษาเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิ ได้ขนานนาม
ของตนเองเป็น พระประเสริฐ มีต าแหน่งเป็นหัวหน้าคณะ มีหน้าที่ท าน้ ามนต์อันศักดิ์สิทธิ์ใส่ตุ่มไว้ให้ผู้คนได้ดื่ม
กินและอาบเป็นการสะเดาะเคราะห์ แล้วท าพิธีปลุกเสกลงเลขยันต์ในตะกรุด ซึ่งใช้ตะกั่วลูกแหมาตีแผ่ออกเป็น
แผ่นบาง ๆ เสร็จแล้วมัวนออกแจกจ่ายให้ผู้คนร้อยเชือกผูกสะเอวติดตัวไว้ เป็นเครื่องรางของขลังชั้นยอดของ
พระประเสริฐในทางคงกระพันชาตรีป้องกันผีร้าย 

2. ทิดเถิก  บุคคลผู้คงแก่เรียนชาวบ้านหนองหมากแก้ว ได้ขนานนามตนเองเป็น เจ้าฝ่าตีน
แดงมีต าแหน่งเป็นรองหัวหน้า มีหน้าที่ท าผ้าประเจียดกันภัยอันทรงประสิทธิภาพเป็นมหา-อุตม์แม้ปืนผาหน้าไม้
ตลอดจนมีดพร้ากะท้าขวานก็ไม่สามารถท่ีจะท าอะไรแก่ผู้ที่มีผ้าประเจียดอันทรงฤทธิ์ของเจ้าฝ่าตีนแดงได้ วิธีท า
ผ้าประเจียด ไม่ว่าบุคคลใดที่มีความประสงค์ก็ให้บุคคลเหล่านั้นไปจัดหาผ้าฝ้ายสีขาวขนาดกว้างยาว 
ด้านละหนึ่งศอกของตนมาหนึ่งผืน เมื่อมาพร้อมหน้ากันครั้นได้เวลาสานุศิษย์ก็ให้ผู้ประสงค์รอคอยอยู่ข้างล่าง
ศาลาแล้วเรียกขึ้นไปทีละคน ผู้ที่ขึ้นไปแต่ละคนจะต้องคลานเข้าไปหาเจ้าฝ่าตีนแดงและห้ามมองหน้า เมื่อคลาน
เข้าไปถึงที่ที่เจ้าฝ่าตีนแดงนั่งอยู่จึงคลี่ผ้าขาวที่จะมาท าผ้าประเจียดปูออกแล้วพนมหมอบก้มหน้านิ่งจนกว่าเจ้าฝ่า
ตีนแดงจะท าผ้าประเจียดเสร็จ ฝ่ายเจ้าฝ่าตีนแดงเมื่อเห็นผู้ที่ประสงค์อยากได้ผ้าประเจียดได้กระท าตามกฎซึ่งตน
วางไว้ด้วยความเคารพก็ลุกขึ้นยกเท้าขวาหรือซ้ายย่ าลงไปในบม (บมคือภาชนะที่ท าด้วยไม้ มีลักษณะทรงกลม
แบนและลึกคล้ายถาดซึ่งชาวอีสานใช้เป็นภาชนะส าหรับใส่ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกดีแล้ว เพ่ือให้ไอน้ าออกก่อนที่จะ
น าไปเก็บไว้ในกระติบ) ที่มีขมิ้นกับปูนต าผสมกันไว้อย่างดี แล้วจึงยกเท้าข้างที่ย่ าลงไปในบมเหยียบผ้าขาวก็จะ
ปรากฏรอยเท้าของเจ้าฝ่าตีนแดงอย่างชัดเจนเป็นอันเสร็จพิธีท าผ้าประเจียดน าไปใช้ได้ทันที   แต่ถ้าหากเหยียบ
ผ้าขาวแล้วปรากฏรอยไม่ชัดเจน หรือไม่สบอารมณ์ของเจ้าฝ่าตีนแดง ผู้ที่ต้องการก็ต้องไปหาผ้าขาวมาท าใหม่



 

9 

 

จนกว่าจะได้ผ้าประเจียดชั้นดีไปไว้ใช้ต่อไป ครั้นได้ผ้าประเจียดไปแล้วจะต้องน าไปเก็บบูชาเอาไว้บนหิ้งพระ หรือ
เมื่อออกเดินทางจะต้องพับชายผูกคอไปเป็นเครื่องรางของขลังประจ าตัวทุกครั้งจะลืมไม่ได้เป็นอันขาด 
   3. นายสายทอง อินทองไชยศรี ขนานนามตนเองเป็น เจ้าหน่อเลไลย์ อ้างว่า ได้รับบัญชาจาก
สวรรค์ให้มาปราบยุคเข็ญโดยเฉพาะ มีวาจาสิทธิ์สามารถท่ีจะสาปผู้ละเมิดกฎสวรรค์ให้เป็นไปตามโทษานุโทษที่
ตนพิจารณาเห็นตามสมควรได้ทันที ครั้งนั้นได้เกิดมีการขโมยเกิดขึ้นในหมู่บ้านหนองหมากแก้ว แล้วจับขโมยได้ 
ชาวบ้านจึงควบคุมตัวไปให้เจ้าหน่อเลไลย์เป็นผู้ตัดสิน ผลของการตัดสินปรากฏว่า ขโมยได้ละเมิดกฎของสวรรค์
ในข้อบังเบียดเครื่องยังชีพของมวลมนุษย์อย่างสุดที่จะอภัยให้ได้ โทษที่ขโมยพึงได้รับในครั้งนี้ก็คือ ต้องถูกสาป
ให้ธรณีสูบลงไปทั้งเป็น ครั้นได้พิพากษาโทษให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้เห็นทั่วไปแล้ว พิธีสาปก็เริ่มขึ้นโดยเจ้าหน่อ
เลไลย์มีบัญชาให้สานุศิษย์ขุดหลุมขนาดพอฝังศพได้ในสถานที่ที่ได้ก าหนดไว้ ครั้นแล้วให้ไปน าตัวขโมยซึ่งได้
ผูกมัดข้อมือเอาไว้อย่างแน่นหนา พาไปยืนที่ปากหลุม แล้วเจ้าหน่อเลไลย์ก็เริ่มอ่านโองการอัญเชิญเทวทูตให้ลง
มาจากสรวง-สวรรค์ มาเป็นสักขีพยานในการที่ตนได้ด าเนินการสาปให้ขโมยต้องถูกธรณีสูบลงไปทั้งเป็นตาม
โทษานุโทษ พอเจ้าหน่อเลไลย์กล่าวค าสาปสิ้นสุดลงก็บัญชาให้สานุศิษย์ผลักขโมยลงไปในหลุม พร้อมกับ
ช่วยกันรีบขุดคุ้ยโกยดินลงกลบฝังขโมยที่ต้องค าสาปให้ธรณีสูบลงไปทั้งเป็น ท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริด
สยดสยองของผู้คนที่ไปร่วมชมพิธีกรรมเป็นอย่างยิ่ง เมื่อคณะผีบุญคล้อยหลังลับไป บรรดาญาติพ่ีน้องของขโมย
ก็รีบพากันขุดคุ้ยโกยดินน าขโมยที่ถูกฝังทั้งเป็นอาการร่อแร่ปางตายขึ้นมาปฐมพยาบาล แล้วรีบพากันอพยพ
หลบหนีบัญชาจากสวรรค์ของคณะผีบุญไปในคืนนั้นทันที และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น เป็นผลให้ไม่มีการ
ลักขโมยใด ๆ เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนองหมากแก้วต่อไปอีกเลย ทั้งนี้ ด้วยทุกคนได้ประจักษ์แก่ตาในประกาศิตจาก
สวรรค์ของเจ้าหน่อเลไลย์เป็นอย่างยิ่ง 
                    4.  นายก้อนทอง พลซา ชาวบ้านวังสะพุงซึ่งเป็นบุคคลที่ 4 ขณะนั้นรับราชการในหน้าที่
สารวัตร อ าเภอวังสะพุง ได้ไปพบเห็นพิธีการต่าง ๆ ของคณะผีบุญจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จนถึงกับได้ขอ
อนุญาตลาบวชจากทางราชการมีก าหนด 10 วัน ในระหว่างที่ทางราชการได้อนุญาตให้ลาบวชได้ นายก้อนทอง 
ฯ ได้ถือโอกาสหลบไปสมทบกับคณะผีบุญที่บ้านหนองหมากแก้ว แล้วก็รีบท าความเพียรแต่ยังไม่ทันจะได้รับ
ความส าเร็จจนถึงขั้นได้รับการขนานนาม ก็มาถูกทางบ้านเมืองเข้าท าการปราบปรามและจับตัวได้เสียก่อน
คณะผีบุญซึ่งถือว่าตนเป็นผู้วิเศษได้ก าหนดพิธีกรรมให้ชาวบ้านปฏิบัติ โดยถือเอาศาลาการเปรียญวัดบ้าน
หนองหมากแก้วเป็นศูนย์กลางทุกวันในเวลาเช้าและเย็น  ชาวบ้านทุกคนจะต้องมาร่วมเข้าพิธีสวดมนต์ไหว้
พระเป็นประจ าขาดไม่ได้ และในเวลากลางคืนทุกคืน บรรดาสาว ๆ หรือภรรยาของผู้ใดก็ตามที่มีใบหน้าและ
รูปร่างสวยงาม จะต้องอาบน้ าแต่งตัวให้สะอาดสดสวย แล้วน าพวงมาลัยดอกไม้สดและน้ าหอมผลัดกันเข้าไป
มอบให้คณะผีบุญ  ต่อจากนั้นก็จะเริ่มพิธีฟ้อนร าบวงสรวงเวียนพรมน้ าอบน้ าหอมไปรอบๆ ตัวของผีบุญ หากผี
บุญเกิดพึงพอใจอิสตรีนางใดในวงฟ้อนบวงสรวง ก็จะใช้พวงมาลัยดอกไม้สดเกี่ยวปลายไม้แล้วยื่นไปคล้องคอ
เอาไว้ เป็นเครื่องหมายให้ทุกคนได้ทราบว่า อิสตรีนางนั้นได้รับโปรดปรานจากผีบุญเป็นพิเศษ และนับเป็น
วาสนาเป็นอย่างยิ่งที่ในคืนนั้นจะต้องเข้าเวรปรนนิบัติ ปรากฏว่าบรรดาสาวและไม่สาวต่างแย่งกันปรนนิบัติผี
บุญเหล่านี้เป็นพิเศษทุกคืน คณะผีบุญชุดนี้ได้บัญญัติกฎข้อบังคับเอาไว้ 3 ประการ ที่ชาวบ้านจะต้องถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัด จะหลงลืมไม่ได้นั้น มีดังต่อไปนี้ 

1. จะต้องสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจ าทุกเช้าเย็น ขาดไม่ได้ 
2. จะต้องฟ้อนร าบวงสรวงคณะผู้มีบุญเป็นประจ าทุกคืน ขาดไม่ได้ 

  3. จะต้องหมั่นท าบุญให้ทานอยู่เป็นนิจ และจะต้องร าลึกถึงพระคุณของบิดา -มารดาอยู่เสมอทั้งนี้ใน
การเรียกพ่อ-แม่ดังที่เคยเรียกกันมาเฉย ๆ นั้นเป็นการไม่เคารพ จะต้องพากันเรียกเสียใหม่ว่า คุณพ่อคุณแม่ด้วย
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พิธีกรรมที่คณะผีบุญได้น าชาวบ้านปฏิบัติต่อเนื่องกันมามิได้ขาด ครั้นนานวันเข้า กิตติศัพท์ก็ได้เลื่องลือไปไกล 
ท าให้มีผู้คนสนใจหลั่งไหลเข้าไปอย่างมากมาย บ้างที่สนใจเครื่องรางของขลัง ก็ต้องตระเตรียมสิ่งของเข้าไป
จัดท าเอง อาทิเช่นต้องการตะกรุดก็ต้องหาตะกั่วลูกแหไปหลอมแล้วตีแผ่ออกให้พระประเสริฐท าตะกรุด ที่ป่วย
เจ็บได้ไข้ก็ไปอาบน้ ามนต์สะเดาะเคราะห์ ที่ต้องการผ้าประเจียดก็ต้องหาผ้าฝ้ายสีขาวไปให้เจ้าฝ่าตีนแดง ครั้น
คณะผีบุญได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาและเพ่ิมจ านวนมากยิ่งขึ้น เลยเกิดความเคลิบเคลิ้มหลงตนลืมตัว หนัก
เข้าเลยพากันริอ่านหันไปทางการบ้านการเมือง ฝันเฟ่ืองที่จะเป็นเจ้าเข้าครองแผ่นดิน โดยประกาศอย่าง
อหังการว่า จะยกก าลังเข้าตีเอาเมืองเลยได้แล้วจึงจะยกก าลังเลยไปตีเอาเมืองเวียงจันทน์ เพ่ือตั้งตนเป็นเอกราช 
เมื่อได้ประกาศเจตนารมณ์แล้วก็เรียกอาสาสมัครมาท าการคัดเลือก ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าตนได้รับบัญชามาจาก
สวรรค์ ไม่ต้องมีผู้คนมากก็สามารถที่จะกระท าการใหญ่ได้ เมื่อเลือกผู้คนรวมได้ 23 คน พร้อมด้วยปืนแก๊บ      
1 กระบอก ปืนคาบศิลา 2 กระบอก พร้อมด้วยหอกดาบแหลนหลาวครบครัน ครั้นได้ฤกษ์พิชัยสงคราม คณะผี
บุญก็ยกพลจ านวน 23 คน ออกเดินทางจากบ้านหนองหมากแก้วแล้วมุ่งหน้าขึ้นสู่ทิศเหนืออ้อมผ่านหมู่บ้านนา
หลักแล้วไปตั้งมั่นอยู่ริมล าห้วยทางด้านทิศเหนือของอ าเภอวังสะพุง (บริเวณหมู่บ้านห้วยอีเลิศ ห่างจากที่ตั้ ง
อ าเภอวังสะพุง ประมาณ 3 กม.) ระหว่างนั้น หลวงพิศาลสารกิจ นายอ าเภอวังสะพุงได้ติดตามความเคลื่อนไหว
ของคณะผีบุญโดยส่งนายบุญเลิศ เหตุเกตุ สารวัตรศึกษา (อดีตก านันต าบลวังสะพุง ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่) 
ออกไปสอดแนมพฤติการณ์ดูความเหิมเกริมของคณะผีบุญอย่างใกล้ชิดแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็หลายครั้ง แล้ว
ให้ท ารายงานเข้ามายังอ าเภอทุกระยะ หลวงพิศาลสารกิจได้ท ารายงานความเคลื่อนไหวของคณะผีบุญเข้า
จังหวัดทุกระยะ ซึ่งในขณะนั้นก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ประจ าอยู่ในตัวจังหวัดเลยมีน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนผู้คน
ที่เข้าไปกราบไหว้คณะผีบุญ ดังนั้น ทางจังหวัดเลยจึงได้ท ารายงานไปยังกองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
อุดรธานี พร้อมกันนั้นก็ได้รายงานขอก าลังไปยังฝ่ายทหารที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคมอีกด้วย   ถ้าหากว่าก าลังทาง
ฝ่ายต ารวจที่อุดรมีไม่เพียงพอ ขณะนั้น พ.ต.อ.พระปราบภัยพาล ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีในสมัย
นั้น ได้น าก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจรีบรุดมาจากจังหวัดอุดรธานีเข้าสมทบกับก าลังของจังหวัดเลย   ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ของอ าเภอวังสะพุง รีบวางแผนปราบปรามโดยด่วน ครั้นได้ทราบก าลังของคณะผีบุญพร้อมด้วยอาวุธ
จากนายบุญเลิศ เหตุเกตุ เป็นที่แน่นอนแล้ว กองก าลังต ารวจจากอุดรร่วมกับจังหวัดเลยและเจ้าหน้าที่อ าเภอ
วังสะพุงก็เคลื่อนเข้าโอบล้อมคณะผีบุญทุกทิศทุกทาง ได้มีการปะทะกันเพียงเล็กน้อย คณะผีบุญก็แตกกระจัด
กระจายจับผีบุญได้ทั้งคณะ แล้วควบคุมตัวขึ้นส่งฟ้องศาลฐานก่อการจลาจลสอบถามได้ความว่า พวกเขาทั้ง    
4 คนที่ตั้งตนเป็นผีบุญ เกิดความเคลิบเคลิ้มหลงใหลในนิยายพ้ืนเมืองของชาวอีสานเรื่อง สังข์ศิลปชัย และจ าปา
สี่ต้น จนหลงตนลืมตัวไป ส่วนความรู้สึกที่แท้จริงนั้น ยังมีความรักในถิ่นฐานหาได้มีความคิดเป็นกบฏต่อแผ่นดิน
ก าเนิดก็หาไม่ คณะตุลาการได้รับฟังเรื่องราวจากผู้ที่ได้ตั้งตนเป็นผีบุญทั้ง 4 คน ได้เกิดความเห็นใจ จึงพิพากษา
ให้จ าคุกผีบุญทั้ง 4 คน คนละ 3 ปี ส่วนบริวารให้ปล่อยตัวไป 
 
กำรตั้งเมืองเลย 
    เมื่อ พ.ศ.2396 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์
ทรงพิจารณาเห็นว่าผู้คนในแขวงนี้มีปริมาณเพ่ิมขึ้นมากกว่าแต่ก่อน สมควรจะได้ตั้งเป็นเมือง เพ่ือประโยชน์ใน
การปกครองอย่างใกล้ชิด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาท้ายน้ าออกมาส ารวจเขตแขวงต่าง ๆ แล้วได้
พิจารณาเห็นว่า หมู่บ้านแฮ่ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยน้ าหมานและอยู่ใกล้กับแม่น้ าเลย มีภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่
การสร้างป้อมด้วย เพราะมีภูเขาล้อมรอบและพลเมืองหนาแน่น พอจะตั้งเป็นเมืองได้ จึงน าความข้ึนถวายบังคม
ทูลเพ่ือทรงทราบ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นเมือง 
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เรียกชื่อตามนามของแม่น้ าเลยว่า "เมืองเลย" ต่อมา พ.ศ.2440 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปกครอง
ท้องที่ ร.ศ.116 ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมมาเป็นแบบเทศาภิบาล โดยแบ่งเป็นมณฑลเมือง อ าเภอ 
ต าบล หมู่บ้าน เมืองเลยจึงแบ่งการปกครองอีกเป็น 4 อ าเภอ อ าเภอที่ตั้งตัวเมืองเรียกชื่อว่า "อ าเภอกุดป่อง" 
ต่อมาใน พ.ศ.2442-2449 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็น "บริเวณล าน้ าเลย" ใน พ.ศ.2449-2450  ได้เปลี่ยนชื่อ
บริเวณล าน้ าเลย เป็นบริเวณล าน้ าเหือง และใน พ.ศ.2450 จึงได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 
มกราคม 2450 ยกเลิกบริเวณล าน้ าเหืองให้คงเหลือไว้เฉพาะ "เมืองเลย" โดยให้เปลี่ยนชื่ออ าเภอกุดป่อง เป็น
อ าเภอเมืองเลยด้วยส าหรับอ าเภอกุดป่อง ซึ่งเป็นที่ตั้งตัวเมืองเลยนั้น เรียกตามต าบลซึ่งเป็นที่ตั้งอ าเภอในครั้ง
นั้น เหตุที่เรียกต าบลแห่งนี้ว่า "กุดป่อง" ก็เนื่องจากมีหนองน้ าอยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ว่าการอ าเภอ
เมืองเลย ปัจจุบันนี้ เกิดจากการเปลี่ยนทางเดินของแม่น้ าเลย  มีลักษณะเป็นล าห้วยมีรูปโค้งเป็นรูป
พระจันทร์ครึ่งซีก มีปากน้ าแยกออกจากล าแม่น้ าเลยทั้งสองด้าน มีน้ าขังอยู่ตลอดปี ตรงกลางเป็นเกาะมีเนื้อที่
ประมาณ 90 ไร่ ปัจจุบัน เป็นที่ ตั้ งของที่ ว่าการอ าเภอเมืองเลย ศาลาเทศบาลเมืองเลย และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย 
 
กำรจัดรูปกำรปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
กำรจัดรูปกำรปกครองก่อนจัดระบบมณฑลเทศำภิบำล 

ใช้วิธีซึ่งเรียกในกฎหมายเก่าว่า "กินเมือง" อันเป็นแบบเดิม ค าว่า "กินเมือง" มาถึงชั้นหลังเรียก
เปลี่ยนเป็น "ว่าราชการเมือง" ส่วนค าว่า "กินเมือง" ก็ยังใช้กันในค าพูดอยู่บ้าง วิธีการปกครองที่เรียกว่า "กิน
เมือง" นั้น หลักเดิมมาคงถือว่าผู้เป็นเจ้าเมืองต้องทิ้งกิจธุระของตนมาประจ าท าการปกครองบ้านเมืองให้ราษฎร
อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากภยันตราย ราษฎรก็ต้องตอบแทนคุณเจ้าเมืองด้วยการออกแรงช่วยท างานให้บ้าง หรือ
แบ่งสิ่งของซึ่งท ามาหาได้ เช่น ข้าวปลาอาหาร เป็นต้น อันมีเหลือใช้มอบให้เจ้าเมืองคนละเล็กละน้อย ท าให้เจ้า
เมืองด ารงตนอยู่ได้โดยรัฐบาลในราชธานีไม่ต้องรับภาระ  จึงให้ค่าธรรมเนียมในการต่าง ๆ แทนตัวเงินส าหรับใช้
สอย กรมการซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าเมืองก็ได้รับผลประโยชน์ท านองเดียวกันเป็นแต่ลดลงตามศักดิ์ ต่อมาบ้านเมือง
เปลี่ยนแปลง ท าให้การเลี้ยงชีพต้องอาศัยเงินตรามากข้ึน ผลประโยชน์ที่เจ้าเมืองกรมการได้รับอย่างโบราณไม่
พอเลี้ยงชีพ จึงมีการหาผลประโยชน์เพิ่มพูนอย่างอ่ืน เช่น ท าไร่นา ค้าขาย  เป็นต้น การเป็นเจ้าเมืองก็มักจะมี
การสืบเชื้อสายวงศ์ตระกูลที่เคยเป็นเจ้าเมือง หรือเคยรับราชการงานเมืองมาแล้ว เชน่ อาจเป็นบุตรชายเจ้า
เมืองหรือถ้าไม่มีบุตรชายก็อาจให้บุตรเขยผู้ซึ่งเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถพอปกครองบ้านเมืองได้ ท าหน้าที่
เจ้าเมืองแทน การแต่งตั้งเจ้าเมืองส าหรับเมืองเอก คงได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ส่วนเมืองเล็ก ๆ กรมการ
เมืองคงมีใบบอกหัวเมืองเอก และด้วยความเห็นชอบของเจ้าเมืองเอก ส าหรับที่ท าการเจ้าเมืองก็เอาบ้านเรือน
เป็นที่ว่าราชการด้วย บ้านเจ้าเมืองนิยมเรียกว่า "จวน" และมีศาลาโถงปลูกไว้หน้าบ้านหลังหนึ่งเรียกว่า " ศาลา
กลาง" ส าหรับประชุมปรึกษาราชการ เป็นศาลาส าหรับช าระความหรือตัดสินความ ทั้งจวนและศาลากลางนี้
สร้างข้ึนด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวรวมทั้งที่ดินก็เป็นของส่วนตัวด้วย เมื่อสิ้นสมัย เจ้าเมืองคนหนึ่งอาจเป็นด้วยเจ้า
เมืองถึงแก่อนิจกรรมหรือเปลี่ยนเจ้าเมือง "จวน" เจ้าเมืองและศาลากลางเดิมก็ตกเป็นมรดกแก่ลูกหลาน  ใครได้
เป็นเจ้าเมืองคนใหม่ถ้ามิได้เป็นผู้รับมรดกของเจ้าเมืองเก่า ก็ต้องหาที่สร้างจวนและศาลากลางใหม่ตามล าดับที่
จะสร้างได้ บางทีก็สร้างห่างไกลจากที่เดิม แม้จนต่างต าบลก็มี จวนเจ้าเมืองไปอยู่ที่ไหนก็ย้ายที่ท าการไปอยู่ที่
ใหม่ ตามสมัยของเจ้าเมืองคนนั้น ส่วนกรมการนั้นเพราะมักเป็นคหบดีในเมืองนั้น ซึ่งเมื่อตั้งบ้านเรือนอยู่ไหนก็
คงอยู่ที่นั่น เป็นแต่เวลามีการงานจะต้องท าตามหน้าที่ จวนเจ้าเมืองอยู่ไหนก็ไปฟังค าสั่งที่นั่น บางคนตั้ง
บ้านเรือนอยู่ห่างไกลก็มี โดยถือหลักเห็นเป็นผู้เหมาะสมที่จะรักษาสันติสุขของท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ และมุ่งให้
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ประชาชน "อยู่เย็นเป็นสุข" ปราศจากภัยต่างๆ เช่นโจรผู้ร้าย ปราบปรามนักการพนัน การเสพของมึนเมาเป็น
ส าคัญ มิได้พัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าเหมือนในการด าเนินการปกครองในสมัยปัจจุบันการบริหารงาน
ปกครองส าหรับเมืองเล็กมิได้เป็นประเทศราช เช่น จังหวัดเลย คงมีการปกครองท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในแต่ละ
เมืองจะมีเจ้าเมืองปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่สืบตระกูลกันเรื่อยมาดังกล่าวข้างต้น อ านาจการปกครองมีอย่างเต็มท่ี
ตั้งแต่ระดับสูงสุดถึงระดับต่ าสุด และเนื่องจากเขตจังหวัดเลยอยู่ใกล้ชิดกับลาวมาก การจัดการปกครอง
บ้านเมืองบางอย่างคงได้รับอิทธิพลลาวอยู่มาก การบริหารบ้านเมืองได้แบ่งท าเนียบข้าราชการ ออกเป็น 5 ขั้น 
คือ 
1. ต ำแหน่งอำชญำสี่ เป็นต าแหน่งบังคับบัญชาสูงสุดของเมือง มี 4 ต าแหน่ง คือ 
              เจ้าเมือง เป็นผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาดในกิจการบ้านเมืองทั้งปวง 
              อุปฮาด ท าการแทนเจ้าเมืองในกรณีเจ้าเมืองไม่อยู่หรือไม่สามารถว่าราชการ   ได้ และช่วยราชการ
ทั่วไป  
             ราชวงศ ์มีหน้าที่เกี่ยวกับอรรถคดี ตัดสินช าระความ และการปกครอง 
             ราชบุตร มีหน้าที่ควบคุมเก็บรักษาผลประโยชน์ของเมือง 
(เกี่ยวกับต าแหน่งรองเจ้าเมือง คืออุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตรนี้ มีหลักฐานพอสืบได้จากคนเฒ่าคนแก่ ปรากฏให้
ทราบว่าการปกครองสมัยก่อน จัดระบอบมณฑลเทศาภิบาล เช่น ในสมัยพระแก้วอาสา (กองแสง) ปกครอง
เมืองด่านซ้ายก็ดี และพระยาศรีอัครฮาด (ทองดี) ปกครองเมืองเชียงคานก็ดี มีต าแหน่งรองเจ้าเมืองดังกล่าว คือ 
อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร อยู่ด้วย) 
2. ต ำแหน่งผู้ช่วยอำชญำสี่ ได้แก่ต าแหน่งท้าวสุริยะ ท้าวสุริโย ท้าวโพธิสาร และท้าวสุทธิสารมีหน้าที่ในการ
พิจารณาคดีพิพากษาและการปกครองแผนกต่าง ๆ ของเมือง 
3. ต ำแหน่งขื่อบ้ำนขำงเมือง มีทั้งหมด 17 ต าแหน่ง เช่น เมืองแสน ก ากับฝ่ายทหารเมืองจันทน์ ก ากับฝ่ายพล
เรือน เมืองขวา เมืองซ้าย เมืองกลาง มีหน้าที่ดูแลการพัสดุต่าง ๆ เช่น การปฏิสังขรณ์จัดและก ากับการสักเลก 
เป็นต้น 
4. ต ำแหน่งเพียหรือเพี้ย เป็นองครักษ์เจ้าเมือง เป็นพนักงานติดตามเจ้าเมือง เป็นต้น 
5. ต ำแหน่งประจ ำหมู่บ้ำน มี 4 ต าแหน่ง ได้แก่ท้าวฝ้าย ตาแสง นายบ้าน และจ่าเมืองเทียบได้กับต าแหน่งทาง
ปกครองในปัจจุบันคือ นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรหมู่บ้านตามล าดับส าหรับต าแหน่งขื่อบ้านขาง
เมือง 17 ต าแหน่ง ดูชื่อแล้วคล้ายกับต าแหน่งข้าเฝ้า เมื่อมีวิญญาณเจ้าเข้าทรงเกี่ยวกับศาลเทพารักษ์ หรืออา
ฮักหลักเมืองของเมืองด่านซ้ายมาก ต าแหน่งข้าเฝ้าดังกล่าว มีถึง 19 ต าแหน่ง โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่าย
หนึ่ง ข้าเฝ้าฝ่ายเจ้าเมืองจัง คือ "เจ้ากวน" (ผู้ชายซึ่งมีหน้าที่ให้วิญญาณเจ้าเข้าทรง) มี 10 คน ได้แก่ แสนด่าน 
แสนหอม แสนฮอง แสนหนูรินทร์ แสนศรีสองฮัก แสนตางใจ แสนกลาง แสนศรีฮักษา แสนศรีสมบัติ และแสน
ก ากับ ข้าเฝ้าฝ่ายเจ้าเมืองกลาง คือ "นางเทียม" (ผู้หญิงซึ่งมีหน้าที่ให้วิญญาณเจ้าเข้าทรง) มี 9 คน ได้แก่ แสน
เขื่อน แสนค าบุญยอ แสนจันทน์ แสนแก้วอุ่นเมือง แสนบัวโฮม แสนกลางโฮง แสนสุข เมืองแสน และเมือง
จันทน์ ซึ่งต าแหน่งเหล่านี้อาจเป็นต าแหน่งผู้มีหน้าที่ต่าง ๆ ในการด าเนินกิจการบ้านเมืองในสมัยโบราณก็ได้ แต่
ไม่ทราบว่าผู้ใดมีหน้าที่อะไรแน่ชัด ที่พอทราบก็มีแสนด่าน และแสนเขื่อน เป็นหัวหน้าของแสนแต่ละฝ่ายเท่านั้น 
แม้ในทุกวันนี้การเข้าทรงก็ดี ต าแหน่งเจ้ากวนนางเทียม และแสนต่าง ๆ ก็ดีที่อ าเภอด่านซ้าย ก็ยังคงมีอยู่เช่น
สมัยก่อนในแต่ละเมืองจะมีอ านาจเต็มที่ในการปกครอง การศาลและการเก็บส่วยสาอากร เช่น ในด้านการศาล 
คงให้มีการช าระความกันเอง โดยเจ้าเมืองและกรมการเมืองท าหน้าที่ลูกขุนพิจารณาคดี ส่วนการเก็บภาษีอากร
ก็คงให้อยู่ในอ านาจของแต่ละเมือง ส าหรับเมืองซึ่งอยู่ในท้องที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นเมืองเล็กจะข้ึนตรงต่อเมืองเอก 



 

13 

 

หรือเมืองใหญ่อีกต่อหนึ่ง การส่วยสาอากรก็ต้องส่งต่อเมืองเอกทุกปี และเจ้าเมืองตลอดข้าราชการมีการท าพิธี
รับพระราชทานน้ าพิพัฒน์สัตยาปีละ 2 ครั้ง หรือปีละครั้งเป็นอย่างน้อย 
 
กำรจัดรูปกำรปกครองตำมระบบมณฑลเทศำภิบำล 
ลักษณะกำรเทศำภิบำล เป็นการปกครองซึ่งเปลี่ยนแปลงให้มีขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว กำรเทศำภิบำล คือ การปกครองโดยลักษณะที่จัดให้มีหน่วยบริหารราชการอันประกอบด้วย 
ต าแหน่งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นที่ไว้วางใจของรัฐบาลใน
พระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึ่งประจ าอยู่แต่เฉพาะในราชธานีนั้น ออกไปด าเนินการในส่วนภูมิภาค
อันเป็นที่ใกล้ชิดต่ออาณาประชากร เพ่ือให้ได้รับความ  ร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญทั่วถึงกัน โดยมีระเบียบ
แบบแผนอันเป็นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจักรด้วย ฯลฯ จึงแบ่งส่วนการปกครองแว่นแคว้นออกโดยล าดับชั้น 
เป็นมณฑล จังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน และแบ่งหน้าที่ราชการเป็นส่วนสัด เป็นแผนกพนักงาน ท านอง
การแบ่งงานของกระทรวงในราชการ อันเป็นวิถีน ามาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวดเร็วและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระงับทุกข์บ ารุงสุขด้วยความเท่ียงธรรมแก่อาณาประชาชนและได้มีการแก้ไขลักษณะปกครอง ให้เป็นไป
ตามพระราช-บัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.116 นั่นคือ ให้ตั้งท าเนียบข้าราชการเสียใหม่ ยกเลิกต าแหน่ง
ทางการปกครอง คือ อาชญาสี่ ได้แก่ เจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ในตอนแรกคงใช้แบบเดิมอยู่ ต่อมาจึง
ค่อยยุบเลิกหมดใน พ.ศ.2450 โดยให้เรียกใหม่เป็น ผู้ว่าราชการเมือง ปลัดเมือง ยกกระบัตรเมือง และผู้ช่วย
ราชการเมืองตามล าดับแทน ต าแหน่งอ่ืน ๆ ก็ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมด้วย ส าหรับส่วนราชการตามระบอบ
มณฑลเทศาภิบาลแบ่งออกดังต่อไปนี้ 
มณฑล คือรวมเขตจังหวัดตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป มากบ้างน้อยบ้าง สุดแต่ให้ความสะดวกในการปกครอง ตรวจ
ตราบัญชาการของสมุหเทศาภิบาล จัดเป็นมณฑลหนึ่ง มีข้าราชการชั้นสูงเป็นผู้บัญชาการเป็นประธาน
ข้าราชการมณฑลหนึ่ง นอกจากต าแหน่งสมุหเทศาภิบาล ยังมีข้าหลวงรอง เป็นเจ้าหน้าที่แผนกการต่าง ๆ ของ
มณฑล และมีข้าราชการเจ้าพนักงานส าหรับช่วยปฏิบัติราชการตามสมควรแก่หน้าที่ สมุหเทศาภิบาลมีอ านาจ
หน้าที่ปกครองบัญชาการและตรวจตราภาวะการณ์ทั้งปวง และราชการในมณฑล ซึ่งมีบทบัญญัติของรัฐบาล
มอบให้เป็นหน้าที่ของเทศาภิบาล รับข้อเสนอและสั่งราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด อันเป็นผลส าเร็จเร็วกว่าที่
จังหวัดจะบอกเข้ามายังกระทรวง และคอยฟังค าสั่งจากกรุงเทพ ฯ ดังแต่ก่อน นับเป็นผลดีแก่ทางราชการและ
ประชาชน จังหวัด แต่ก่อนเรียกว่า "เมือง" รวมเขตอ าเภอ (เมือง) ตั้งแต่สองอ าเภอ (เมือง)  ขึ้นไป ถึงหลาย
อ าเภอ (เมือง) ก็มี จัดเป็นจังหวัดหนึ่ง รองถัดจากมณฑลลงมาให้มีอาณาเขตพอควรแก่ความเจริญและความ
สะดวกในการตรวจตราปกครองจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีข้าราชการผู้ใหญ่ เป็นต าแหน่งผู้ว่า -ราชการเมือง เรียกว่า 
"ข้าหลวงประจ าจังหวัด" และต่อมาเรียกว่า "ผู้ว่าราชการจังหวัด" เป็นหัวหน้ าและมีกรมการจังหวัดคณะหนึ่ง
ช่วยบริหารราชการ 
อ ำเภอ กิ่งอ ำเภอ ต ำบล และหมู่บ้ำน เป็นส่วนรองถัดจากจังหวัดลงมาโดยล าดับชั้นทั้งท้องที่และเจ้าพนักงานมี
หน้าที่ปกครองใกล้ชิดกับประชาราษฎร ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค อ าเภอหนึ่งมีนายอ าเภอเป็นหัวหน้า กิ่งอ าเภอมีปลัดอ าเภอ
ผู้เป็นหัวหน้า ต าบลและหมู่บ้านมีก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครองดูแลตามล าดับ 
กำรตั้งมณฑลเทศำภิบำล  
มณฑลที่ตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2435 คือก่อน พ.ศ.2437 มี 6 มณฑล ได้แก่มณฑลลาวเฉียง ภายหลังเปลี่ยน
ชื่อเป็นมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวน ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอุดร (เมืองเลยขึ้นอยู่ในเขตมณฑลนี้) 
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มณฑลลาวกาว ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอีสาน มณฑลเขมร ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลบูรพา มณฑล
ลาวกลาง ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลนครราชสีมา และมณฑลภูเก็ต มณฑลที่ตั้งครั้งแรกนี้ยังมิได้จัดเป็น
ลักษณะเทศาภิบาล 
พ.ศ.2437 ได้จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นใหม่ 4 มณฑล คือมณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีน มณฑลราชบุรี และ
มณฑลนครราชสีมา 
พ.ศ.2438 ได้จัดตั้งมณฑลขึ้นใหม่ 3 มณฑล และแก้ไขให้เป็น 
ลักษณะเทศาภิบาล 1 มณฑล รวม 4 มณฑล คือ มณฑลนครชัยศรี มณฑลนครสวรรค์ มณฑลกรุงเก่า และ
มณฑลภูเก็ต 
พ.ศ.2439 ได้จัดตั้งมณฑลขึ้นใหม่ 2 มณฑล และแก้ไขให้เป็นลักษณะเทศาภิบาล 1 มณฑล รวม 3 มณฑล คือ 
มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชุมพร และมณฑลบูรพา 
พ.ศ.2440 ได้จัดตั้งมณฑลขึ้นใหม่ 1 มณฑล คือ มณฑลไทรบุรี 
พ.ศ.2442 ได้จัดตั้งมณฑลขึ้นใหม่ 1 มณฑล คือ มณฑลเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.2443 ได้แก้ไขการปกครองมณฑลที่มีอยู่ก่อน พ.ศ.2436 ให้เป็นลักษณะเทศาภิบาล 3 มณฑล คือ มณฑล
พายัพ มณฑลอีสาน (เคยเรียกว่ามณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ) และมณฑลอุดร (แบ่งเมืองออกเป็นบริเวณซึ่งมี
บริเวณน้ าเหืองตั้งบริเวณท่ีเมืองเลย รวมอยู่ด้วย) 
พ.ศ.2449 ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.2449 ได้จัดตั้งมณฑลขึ้นอีก 2 มณฑล คือ มณฑลจันทบุรี และมณฑลปัตตานี 
พ.ศ.2450 ตั้งมณฑลเพชรบูรณ์ข้ึนอีกครั้งหนึ่ง 
พ.ศ.2451 จ านวนมณฑลลดลง 1 มณฑล เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรีให้แก่อังกฤษ 
พ.ศ.2455 แยกมณฑลอีสานออกเป็น 2 มณฑล มีชื่อใหม่ว่า มณฑลอุบลและมณฑลร้อยเอ็ด 
พ.ศ.2458 จัดตั้งมณฑลขึ้นอีก 1 มณฑล คือ มณฑลมหาราษฎร์ 
ในรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนมณฑลกรุงเทฯ เป็นกรุงเทพมหานคร (มณฑลกรุงเทพฯ รัชกาลที่ 5 ได้
โปรดให้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2438)มณฑลทั้งหมดในราชอาณาจักรครั้งนั้น มีทั้งสิ้น 21 มณฑลด้วยกันเมื่อได้มีการ
ปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นแล้ว ต่อมาก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงการปกครองให้เป็นลักษณะเทศาภิบาล
ขึ้นดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การปกครองด าเนินไปอย่างมีระเบียบและเกิดคุณประโยชน์แก่ประชาชนและ
บ้านเมืองมากขึ้น การปกครองจึงใช้แบบเก่าของไทยเป็นหลัก คือการปกครองแบบพ่อปกครองลูก และวิธีการ
แบบใหม่ควบคู่ไปด้วย ได้ออกประกาศตักเตือนให้ราษฎรปฏิบัติตามแบบอย่างทางราชการ โดยให้ถือเป็น
กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ก.  ประกาศให้ราษฎรเสียเงินค่าราชการประจ าปี 

1. ประกาศให้ราษฎรเมื่อมีคดีข้ึน ให้ฟ้องร้องต่อศาลที่ตั้งข้ึนในแต่ละท้องที่ เช่น ศาลหมู่-บ้าน ศาลอ าเภอ  
ศาลเมือง และศาลข้าหลวง เป็นต้น 

2. ประกาศให้ราษฎรเข้ารับราชการทหาร 
3. ประกาศให้ราษฎรเลิกเล่นการพนันเลิกสูบฝิ่นและเลิกหลงเชื่อในสิ่งที่ผิด เช่นเลิกสักตามร่างกายเป็นต้น 
4. ประกาศให้ราษฎรใช้หัวแม่มือแตะเอกสารแทนการเขียนรูปร่าง ๆ ลงท้ายเอกสารเช่นแต่ก่อน 

แต่เนื่องจากความเคยชินของราษฎรที่ปฏิบัติตามประเพณีที่เชื่อถือกันมาแต่เดิม จึงยังไม่เห็นผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นแก่ตนเองและประเทศชาติ  เพราะขาดสิ่งที่จะให้ราษฎรเปลี่ยนความคิด คือการให้การศึกษาแก่ราษฎร 
ประกาศดังกล่าวจึงไม่ค่อยได้ผลนักนอกจากนี้ยังประกาศเตือนให้ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามความ
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ต้องการของทางราชการอ่ืน ๆ มีการปรับปรุงการศึกษา โดยให้ผู้ชายมีอายุพอสมควร ได้บวชเรียนได้จัดให้
ราษฎรเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่ทางราชการจัดขึ้น จัดตั้งศาลให้แน่นอน การเก็บภาษีให้รัดกุมไม่รั่วไหล จัด
เส้ นท างคมนาคม ได้ แก่  ถนนทางเกวียนและสะพาน ให้ สะดวก ตลอดจนการสื่ อสาร เป็ นต้ น  
การปกครองตามเมืองต่าง ๆ นอกจากมีผู้ว่าราชการเมืองแล้ว ยังมีข้าหลวงก ากับอีกด้วย ข้าหลวงที่ได้รับแต่งตั้ง
ได้มอบหน้าที่ให้ไปจัดการเก็บภาษีอากรสุรา ภาษีต่าง ๆ และพิจารณาตัดสินแก้ปัญหาเรื่องเขตเมือง มีการยก
ฐานะการครองชีพของราษฎร โดยส่งเสริมการท านา เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น การเก็บภาษีอากร เมื่อเก็บได้นอกจาก
น าเข้ ารัฐแล้ ว ยั งแบ่ งผลประโยชน์ ให้ ผู้ ว่ าราชการเมือง และข้ าหลวง ตลอดจนกรมการอีกด้วย  
ต่อมาทางราชการได้พิจารณาปรับปรุงในด้านต่างๆ เช่น การเก็บผลประโยชน์การทหาร การศาล การคมนาคม
สื่อสาร และการศึกษา เป็นต้น ซึ่งช่วยให้การปรับปรุงการปกครองในส่วนโครงสร้างได้ผลดียิ่งขึ้น อันเป็นการ
ปรับปรุงขั้นพื้นฐานเป็นผลให้ราษฎรได้เปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ได้รับความสะดวก ความยุติธรรม ความ
สงบสุขมากข้ึนตามล าดับ 
แผนภูมิกำรบริหำรกำรปกครองหลังจำกประกำศใช้ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.116 

 
ล ำดับกำรบังคับบัญชำ 

ชื่อต ำแหน่งก่อนใช้ พ.ร.บ 
ลักษณะปกครองท้องที่ รศ.116 

ชื่อต ำแหน่งภำยหลังใช้ พ.ร.บ 
ลักษณะปกครองท้องที่ รศ. 116 

กระทรวงมหาดไทย 
มณฑล 
เมือง 

อ าเภอ 
ต าบล 

หมู่บ้าน 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ข้าหลวงต่างพระองค์ 

เจ้าเมือง 
ท้าวฝ่าย 
ตาแสง 

พ่อบ้านหรือนายบ้าน 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ข้าหลวงต่างพระองค์ 

ผู้ว่าราชการเมือง 
นายอ าเภอ 

ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

 
4.3  กำรจัดรูปกำรปกครองในสมัยปัจจุบัน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ.2475 แล้ว ต่อมาทางราชการได้ออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
สยาม พ.ศ.2476 ให้ยกเลิกวิธีการปกครองตามแบบมณฑลเทศาภิบาล เปลี่ยนเป็นแบบการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจังหวัดและอ าเภอ โดยรวมพ้ืนที่หลาย ๆ อ าเภอเป็นจังหวัด ระดับ
จังหวัดมีข้าหลวงประจ าจังหวัดเป็นหัวหน้า ร่วมกับคณะกรมการจังหวัดเป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือมิให้หน่วยงาน
มณฑลซ้ าซ้อนกับจังหวัด เป็นการประหยัดช่วยท าให้การบริหารราช-การรวดเร็วขึ้น เพราะการคมนาคมสื่อสาร
เจริญก้าวหน้ากว่าแต่ก่อน และรัฐบาลมีนโยบายมอบอ านาจการปกครองให้แก่ส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2495 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีกฉบับหนึ่งเปลี่ยนแปลงจากหลักการเดิม
ให้จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมอบอ านาจบริหารราชการแผ่นดินให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ ส่วน
คณะกรมการจังหวัดให้มีฐานะเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อมาคณะปฏิวัติได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ตามนัยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 
โดยจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็น(1)  จังหวัด (2)  อ าเภอ 
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 โดยก าหนดให้รวมท้องที่หลาย ๆ อ าเภอขึ้นเป็นจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล การ ตั้ง ยุบ และ
เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดจะท าได้ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ และให้มีคณะกรมการจังหวัดเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ในการบริหารราชการแผ่นดินในเขตจังหวัด-อ าเภอหนึ่ง ๆ มีนายอ าเภอเป็นผู้บริหาร โดยมีคณะ
กรมการอ าเภอเป็นที่ปรึกษา และในเขตอ าเภอหนึ่ง ๆ ยังแบ่งเขตปกครองออกเป็นต าบลและหมู่บ้านโดยมี
ก านันและผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครองตามล าดับนอกจากนี้ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218  ยัง
ก าหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้กับ
ท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าและเป็นการฝึกประชาชนให้เข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ด้ วย  โดยแบ่ งก ารป กค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น ออก เป็ น  4  รู ป  คื อ  1 .  องค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน จั งห วั ด 
2.  เทศบาล 3.  สุขาภิบาล 4.  องค์การบริหารส่วนต าบล 
  

ตรำประจ ำจังหวัดเลย 

 
 ควำมหมำยของตรำประจ ำจังหวัดเลย 

 
เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนในรัชสมัยของสมเด็จพระ
มหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.
2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106  ตั้งอยู่วัดพระธาตุศรีสองรักซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์พ านัก  ริมแม่น้ าหมัน บ้านหัว
นายูงต าบลด่านซ้าย  องค์พระธาตุก่ออิฐก่อปูน มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 10.47 เมตรสูง 19.19 
เมตร  บนยอดพระธาตุมีแก้วครอบเป็นโคม มีกระดิ่งลูกเล็ก ๆแขวนอยู่เหนือโคม กรมศิลปากรประกาศให้เป็น
โบราณสถานแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 (ที่มา : เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข 21/2534) 
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ธงประจ ำจังหวัดเลย 
  

      
  

ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟ้า มีตราประจ าจังหวัดเลยเป็นรูปพระธาตุศรีสองรักอยู่ ในวงกลมบน
พ้ืนผ้าทั้งสองด้าน 

แผนที่จังหวัดเลย 

 
 
ค ำขวัญประจ ำจังหวัดเลย 
 “เมืองแห่งทะเลภูเขา  สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด” 
 
วิสัยทัศน์ 
 “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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ประวัติควำมเป็นมำส ำนักงำน กศน.จังหวัดเลย 
 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย เมื่อ 1 พฤศจิกายน   

พ.ศ. 2526  โดยใช้อาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย หลังเดิมเป็นส านักงาน (ปัจจุบันใช้เป็นส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1)  และได้ย้ายมาใช้อาคารคุรุสัมมนาคาร  เลขท่ี 90 ถนนสถลเชียงคาน  ต าบลกุดป่อง 
อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย โดยมีเนื้อที่  3 ไร่  2  งาน เป็นที่ตั้ง และวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ได้รับมอบ
อาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย จากคุณเจริญ  สิงหเสนีย์ และ คุณจวงจันทร์  สิงหเสนีย์  พร้อมด้วยพ่ี
น้องตระกูลสิงหเสนีย์ ซึ่งสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาประเสริฐ   สุนทราศรัย  (กระจ่าง    สิงหเสนีย์)  ซึ่ง
เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  และต่อมาปี พ.ศ. 2535  กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดสรรงบประมาณ
มาเพ่ือก่อสร้างอาคาร  เป็นตึก 3 ชั้น  ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน จนกระทั่ง พ.ศ. 2551 จัดตั้งเป็นส านักงาน กศน.
จังหวัดเลย หน่วยงานทางการศึกษา สังกัด ส านักงาน กศน. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน กศน. จังหวัดเลย”  มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Loei Provincial 
of the Non – formal and Informal Education อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2551 และ
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 ท าให้มีการปรับเปลี่ยนชื่อและอ านาจหน้าที่ของศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดเลย เป็นชื่อดังกล่าว ข้างต้น และมีอ านาจหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการของสังคม ปัจจุบันมีบทบาทหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดการศึกษา  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับประชาชน  รวมทั้ง
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท ายุทธศาสตร์เป้าหมาย และแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

3. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาและภาคีเครอืข่าย 

5. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ ตามกฎหมายก าหนด 
 6. ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ และเทียบระดับ
การศึกษา 
 7. ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตร สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคี
เครือข่าย 
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 8. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมในการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 9. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 10. พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย และภาคีเครือข่าย 
 11. ส่งเสริม สนับสนุนติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ งา
นโยบายพิเศษของรัฐและงานเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
 12. ก ากับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษาพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ท าเนียบผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย และส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
มีดังนี้  
  1. นายบุญถิ่น     โยธะไชยสาร       พ.ศ. 2527  -  พ.ศ. 2531 
  2. นายจ าเนียร   สุตะโคตร            พ.ศ. 2531  -  พ.ศ. 2532 
  3. นายพิชิต      บุญลี                   พ.ศ. 2532  -  พ.ศ. 2533 
  4. นายวิจิตร     คงสัตย์                พ.ศ. 2533  -  พ.ศ. 2533 
  5. นายสมัย      มละโยธา             พ.ศ. 2533  -  พ.ศ. 2537 
  6. นายทศพร     อินทรพันธุ์          พ.ศ. 2537  -  พ.ศ. 2539 
  7. นายถนัด      พลาภิกุล              พ.ศ. 2539  -  พ.ศ. 2541 
  8. นายทวีศักดิ์    สีหราช              พ.ศ. 2541  -  พ.ศ. 2542           
                  9. ว่าที ่ร.ต.ธนวัฒน ์ ภาพยนต์        พ.ศ. 2542  -  พ.ศ. 2544 

           10. นายประยงค์  โคกแดง              พ.ศ. 2544  -  พ.ศ. 2545 
                   11. ว่าที ่ร.ท โกศัลย์  ตั้งใจ            พ.ศ. 2545  -  พ.ศ. 2545 
                    12. นายวรินทร์  วิรุณพันธ์            พ.ศ. 2545  -  พ.ศ. 2547 
                     13. ว่าที่ ร.ต.สมปอง  วิมาโร                พ.ศ. 2547  -  พ.ศ. 2552 
  14.นายบุญโชค  พลดาหาญ รอง ผอ.รก.ผอ. พ.ศ. 2553  -  พ.ศ. 2553 
  15.นายดิศกร  นาคเสน    พ.ศ. 2553  -  พ.ศ. 2554 
  16.นายบุญโชค  พลดาหาญ      พ.ศ. 2554  -  พ.ศ. 2560 
  17.นายปัญญา   ศาสตรา    พ.ศ. 2560  – 1 กันยายน 2562 
  18. นายเกรียงศักดิ์   นวลสุทธิ์            2 กันยายน 2562  -  ปัจจุบัน 
ที่ตั้ง  
 ส านักงาน กศน. จังหวัดเลย ที่ตั้ง 90 ถนนสถนเชียงคาน ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
รหัสไปรษณีย์ 42000 โทร.042 812 657 โทรสาร 042 812 267 
เว็บไซด์ www.loei.nfe.go.th  E-mail : ksnl@loei.nfe.go.th     

http://www.loei.nfe.go.th/
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ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ข้อมูลของชุมชน และสถานศึกษา ซึ่งได้สรุปออกมาเป็นบทวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่
ส าคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของส านักงาน ดังนี้ 

สภำพแวดล้อมภำยใน 
จุดแข็ง 
1.อยู่ในชุมชน 
2.มีความเป็นเอกเทศ 
3.มีบุคลากรเต็มพ้ืนที่/และบุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายวิชา 
4.มีนโยบาย/จุดเน้นการด าเนินงานที่ชัดเจน 
5.ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
6.มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 
 จุดอ่อน 
1.บุคลากรขาดความก้าวหน้าในการท างาน 
2.สถานศึกษาบางแห่งมีเพียงผู้บริหารเป็นเพียงข้าราชการคนเดียว 
3.อาคารสถานที่ กศน.ต าบลในสังกัดบางแห่งไม่เป็นเอกเทศ 
4.การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อยๆ 

สภำพแวดล้อมภำยนอก 
โอกำส 
1.มีภาคีเครือข่ายหลากหลาย 
2.มีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
3.เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว/ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.ประชากรชาวเลยมีอาชีพที่หลากหลาย 
5.การคมนาคมสะดวก 
6.มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย  รวดเร็ว 
อุปสรรค 
1.ขาดการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน  เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
2.กลุ่มผู้เรียนมีอายุเฉลี่ยน้อยลง  เป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.ผู้เรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินสถานการณ ์ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT nalysis)  

ของส านักงานดังกล่าวข้างต้น   ส านักงานสามารถน ามาก าหนดทิศทางการ ด าเนินงานของสถานศึกษา  ได้แก่ 
อัตลักษณ์   เอกลักษณ์   ค าขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และ กลยุทธ์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
ประชาชนชาวจังหวัดเลยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถ

ด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีทักษะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 
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ปรัชญำหน่วยงำน 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น 
 
ค่ำนิยมองค์กร 
 รักองค์กรเหมือนบ้าน 

รักงานเหมือนชีวิต 
รักประชาชนเหมือนผู้ลิขิต 
รักภาคีเครือข่ายเหมือนญาติมิตร 
จะสร้างสรรค์ภารกิจ กศน.ให้มีคุณค่า 
ด้วยการยึดประชาชนเป็นส าคัญ 
ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต    
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ส่งเสริมและการพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาและ

การสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุก

รูปแบบ   
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิ

บาลและการมีส่วนร่วม 
 

เป้ำประสงค์ 
 1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่ม 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และปรัชญาคิดเป็น อาทิ หมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท หมู่บ้านแห่งการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน แหล่งการ
เรียนรู้ชุมชน 

4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมี กศน.ต าบล ศูนย์การเรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรู้อื่นในชุมชนเป็นกลไกใน
การจัดการเรียนรู้ 
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5. ชุมชนมีการจัดการความรู้ของชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม 
วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

6. ชุมชนและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง 

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใช้หลักการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) 

 
บทบำทหน้ำที่ 

1. ก าหนดนโยบาย วางแผนการศึกษานอกโรงเรียนระดับจังหวัด 
2. ส่งเสริม ประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายการบริการการศึกษานอกโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการการศึกษานอกโรงเรียนทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 14 แห่ง 
4. สนับสนุนและบริการสื่อทางการศึกษาแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทั้งภาครัฐ 

และเอกชน 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับคลังข้อสอบเพ่ือสนับสนุนการวัดผล ประเมินผลของศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 14 แห่ง 
6. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 14 

แห่ง 
7. ก ากับดูแลสถานศึกษาในความดูแลของส านักงาน กศน. จังหวัดเลย 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

จุดเน้นกำรด ำเนินงำนของงำน/โครงกำร ในปีงบประมำณ 2563 
ของส ำนักงำน กศน.จังหวัดเลย 

 งำน 
 1.การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

 2. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559)                      
 3.  การจัดการเทียบระดับการศึกษา 

 4.การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 6. การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 8. งานพัฒนาบุคลากร  
 9. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
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 11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 โครงกำร 
 1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 2.  โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

  3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  4.  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส าหรับคนพิการ 

  5.  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวง
สาธารณสุข 

  6.  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต 
และสมองของผู้สูงอายุ 
 7. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

8. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศำสตร์และจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน. 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 

➣ วิสัยทัศน์ 
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสม

กับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษ  ที ่21 
➣ พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการ
เรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
➣ เป้ำประสงค์ 

1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับ
โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาต่อเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่
ละกลุ่มเป้าหมาย 

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถ
คิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 

6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 

7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

➣ ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมำณ 

1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตาม 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 และซาวไทยมอแกน ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 11 

อ าเภอ ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิต จากศูนย์การเรียนชุมชนลังกัดส านักงาน กศน. 
6. จ านวนผู้รับบริการในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะ  

ชีวิต 
7. จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ 
8. จ านวนประซาซนที่ได้รับการฝึกอาชีพระยะสั้น สามารถสร้างอาชีพเพ่ือสร้างรายได ้
9. จ านวน ครู กศน. ต าบล จากพ้ืนที่ กศน.ภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการลื่อสาร 
10. จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาตา่งประเทศเพ่ือการลื่อสารด้านอาชีพ 
11. จ านวนผู้สูงอายุภาวะพ่ึงพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
12. จ านวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมซน 
13.   จ านวนศูนย์การเรียนชุมซน กศน. บนพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่ 5 จังหวัด ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 

การพิง พูดภาษาไทยเพ่ือการลื่อสาร ร่วมกันในสถานศึกษาลังกัด สพฐ. ตชด. และกศน. 
14. จ านวนบุคลากร กศน. ต าบลที่สามารถจัดท าคลังความรู้ได้ 

 15.  จ านวนบทความเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับต าบลในหัวข้อต่าง ๆ 
 16.  จ านวนหลักสูตรและสื่อออนไลน์ที่ให้บริการกับประชาชน ทั้งการศึกษานอกระบบระดับ  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ตัวช้ีวัดเชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับซาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) 

ทุกรายวิซาทุกระดับ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย 
3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา 

ต่อเนื่องเทียบกับเป้า,หมาย 
4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน่าความรู้ไปใช้ ในการ

ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ 

ด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 
6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน่าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย ของ

หลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง 
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
8. ร้อยละของประซาซนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/เจต

คติ/ ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายซองกิจกรรมที่ก าหนด ซองการศึกษาตามอัธยาศัย 
               9. รอ้ยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
เพ่ิมสูงขึ้น 

 10.  ร้อยละ,ของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
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นโยบำยเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
1.1 พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันหลักของชำติ โดยปลูกฝังและสร้างความ

ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็น
คนไทยและชาติไทย น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชด าริต่าง ๆ 

1.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง และกำรมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องกับกำรปกครอง 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ 
และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำม ในรูปแบบ
ใหม่ ทั้งยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 

1.4 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและสร้ำงเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ การพัฒนา 
ทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในลังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวั ดชายแดน 
ภาคใต้ และพ้ืนที่ชายแดนอื่น ๆ 
             1.5  สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้ำน 
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ และซาวต่างซาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ 
พหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
2.1 เร่งปรับหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำอำชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะต้ำนอำชีพของประชำชน 

ให้เป็นอำชีพที่รองรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) โดย
บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและเสริมทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Upskill& Reskill) รวมถึงมุ่งเน้นสร้าง
โอกาส ในการสร้างงาน สร้างรายไค้ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและ 
การบริการ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
ส าหรับพื้นที่ปกติให้พัฒนาอาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและตามบริบทของพ้ืนที่ 

2.2 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพื้นที่ภำคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให้กับประซาซนให้จบ 
การศึกษาอย่างน้อยการศึกษาภาคบังคับ สามารถน่าคุณวุฒิที่ไค้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง 
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของประซาซน สร้างอาชีพ สร้างรายไค้ ตอบสนองต่อ 
บริบทของลังคมและขุมซน รวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตพ้ืนที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

2.3 พัฒนำและส่งเสริมประชำชนเพื่อต่อยอดกำรผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ 
ออนไลน์ 

1) เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพ ของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง 
จ าหน่าย) รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
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2) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน 
ความร่วมมือกับสถานีบริการน ้ามันในการเป็นซ่องทางการจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

3.1 พัฒนำครูและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมและกำรเรียนรู้ เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับ 
ผู้เรียนและผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิต,บริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และเป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ที่สามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการเรียนรู้ที่ดี 

1) เพ่ิมอัตราช้าราชการครูให้กับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง โดยเร่งด าเนินการเรื่องการหาอัตรา
ต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ช้าราชการครู 

2) พัฒนาช้าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับวิทยฐานะ 
3) พัฒนาครู กศน.ต าบลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา 

ทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4) พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล

และ ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น 
3.2 พัฒนำแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ มีความพร้อม ใน

การให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเช้าถึง มี
บรรยากาศ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก มี
บรรยากาศสวยงาม มีชีวิต ที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 

1) เร่งยกระดับ กศน.ต าบลน่าร่อง 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็นกศน.ต าบล 5 ดี      
พรีเมี่ยม ที่ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่ดีมีประโยชน์ 

2) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ใน 6 ภูมิภาค เป็นพ้ืนที่การ
เรียนรู้ (Co - Learning Space) ที่ทันสมัยส าหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ อาทิ พ้ืนที่
ส าหรับการท างาน/ การเรียนรู้ พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ มีห้องประชุมขนาดเล็ก รวมทั้งท างานร่วมกับ
ห้องสมุดประซาซนในการ ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ต สื่อมัลติมีเดีย เพ่ือรองรับ
การเรียนรู้แบบ Active Learning 

3) พัฒนาห้องสมุดประซาซน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Libraryโดยให้มีบริการหนัง
ลือ ในรูปแบบ e - Book บริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง Free Wi-fi เพ่ือการสืบด้น
ข้อมูล 

3.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่,ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับทุกคน 
สามารถ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมซน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ การเรียนรู้ของประซาซน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประซาซนในชุมซนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ของคนในชุมซนไปสู้การจัดการความรู้ของชุมซนอย่างยั่งยืน 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกผิงคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบ ต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิต
อาสา ตลอดจน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกผิงคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
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2) จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. จัดตั้งกอง
ลูกเสือ ที่ลูกเสือมีความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพ่ือส่งเสริม
ลูกเสือจิต อาสาพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 

3.4 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ทั้ง
ภาครัฐ เอกซน ประซาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมซน เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ให้กับ ประซาซนอย่างมีคุณภาพ 

1) เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม
อย่าง ยั่งยืน 

2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมซน 
3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 
อสม. 

3.5 พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพื่อประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำและกลุ่มเป้ำหมำย 
1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ทั้งในรูปแบบของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนา

ทักษะ ชีวิตและทักษะอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาซ่องทางการค้าออนไลน์ 
2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
3) ส่งเสริมให้มีการใช้การวิจัยอย่างง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 

3.6 พัฒนำศักยภำพคนด้ำนทักษะและควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจและ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 

3.7 พัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำรของประชำชนในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงเป็น
รูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้ง พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและการพัฒนาอาชีพ 

3.8 เตรียมควำมพร้อมกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุที่เหมำะสมและมีคุณภำพ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประซาซนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเช้าสู่ 

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเช้าใจในพัฒนาการซองช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล 
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมซน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประซาซนในการเตรียมความพร้อม 
เช้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
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4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญา ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมซน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่
เกี่ยวขอ้ง ในทุกระดับ 

3.9 กำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ 
1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก และเน้นให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายกับประชาชนใน

ชุมชน ทั้งวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
2) พัฒนาสื่อนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย 

3.10 ส่งเสริมกำรรู้ภำษำไทยให้กับประชำชนในรูปแบบต่ำงๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพ้ืนทีสู่ง 
ให้สามารถฟ้ง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

4.1 จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ส ำหรับทุกช่วงวัย ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการ 
ประซาซนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละวัย และ
เป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมี
ความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 

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 พิเศษ
อ่ืน ๆ อาทิ ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้จบการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง 

4.4 พัฒนำหลักสูตรกำรจัดกำรศึกษำอำชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ 
บริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้กับประชำชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหาย จากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวช้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.2 สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรสร้ำงสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การก าจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ า เพ่ือลดปริมาณและต้นทุนในการ 
จัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน 
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5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ 
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

6.1 พัฒนำและปรับระบบวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย มีควำมโปร่งใส ปลอดภัยกำรทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเซิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส 
             6.2  น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรและพัฒนำ
งำน สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางซองกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งพัฒนา'โปรแกรมออนไลน์ที่ 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
และให้ประซาซนกลุ่มเป้าหมายสามารถเช้าถึงบริการได้อย่างทันที ทุกที่และทุกเวลา 

6.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน 
ต าแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต้องการซองบุคลากร 

 
แนวทำงกำรขับเคลื่อนโครงกำรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะกำรฟัง กำรพูดภำษำไทย เพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 
ตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักงาน กศน. จัดพัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินการ 

การส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
2. พัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคเีครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และ 

ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เพ่ือน าไปต่อยอดสู่การขับเคลื่อนได้ อย่าง

เหมาะสม 

แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 
1. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารโครงการ 
2. การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการฟ้ง การพูด 

ภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 
3. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 
4. การจัดท าเอกสารแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
5. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการฟัง การพูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้ใหญ่บน 

พ้ืนที่สูง 
7. กิจกรรม มหกรรม “ช่วยกันท าให้ซาวไทยบนพื้นที่สูงฟ้งพูดภาษาไทยได้” 
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โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหลื่อมล ้าที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของ

ประเทศ ที่ยังไม่เข้มแข็งประซาซนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาส
ที่จะเติบโต เป็นชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพท าให้เกิดปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจพ้ืนฐานของประซาซนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามที่จะล่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้าง
งานและผลผลิต ที่มีคุณภาพให้แก่ประซาซนอย่างทั่วถึงและทุกระดับซั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยส าคัญอันจะน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ด้าน
การสร้างโอกาส และ ความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล ้า
ไปสู่สังคมเสมอภาค และเป็นธรรม ส านักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ใน
ระดับอ าเภอ/เขต จ านวน 928 แห่ง และ กศน. ต าบล จ านวน 7,424 แห่ง ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมซน เพ่ือพัฒนา ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประซาซน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่ม
อาชีพได้แก่ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม กลุ่มอาชีพด้าน พาณิชย 
กรรมและบริการ กลุ่มอาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมแอร์ 
ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้ประซาซน ที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน่าความรู้ไปไข้ประกอบอาชีพได้มีการพัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์/บริการให้มีคุณภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม มีล่งเสริมการขายและขยายซ่องทางการจ าหน่าย
สินค้าไปยังผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต 

แนว,ทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 
การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับเป็นค่าไข้จ่ายส าหรับการฝึกอาชีพ ให้แก่ประชาชน จ าแนก 

รายละเอียด ดังนี้ 
1. กศน.ต าบล จ านวน7,424 แห่ง ให้บริการประชาชนแห่งละ70 คนรวมทั้งสิ้น519,680 คน 
2. ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ รวม 10 แห่ง 

ให้บริการประชาชนแห่งละ 350 คน รวมทั้งสิ้น 3,500 คน 
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กลุ่มเป้ำหมำย/งบประมำณ 
จ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 523,180 คน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 470,862,000 บาท  

  การเบิก-จ่าย ส าหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. รูปแบบกลุ่มสนใจ 

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

2. รูปแบบช้ันเรียนวิชำชีพ 
หลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแต่ 31 ชั่วโมงขึ้นไป จ านวนผู้เรียน 

ตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หาก
รายวิชาชีพใด มีความจ าเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่ก าหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม. โดยผ่านคณะกรรมการที่ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แต่งตั้ง เพ่ือพิจารณา ตามความ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและเป้าหมายที่จังหวัดได้รับจัดสรร 

โครงกำรภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. ส านักงาน กศน.โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เพ่ือน่าไปจัดสรรให้ 

สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ 
ประชาชนในพ้ืนที่ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดก าหนด โดยหลักสูตรละไม่ต ่ากว่า 15 คน ตามที่ได้ส ารวจความ 
ต้องการจัดอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทั้งนี้ในกรณีที่เป้าหมายไม่เพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวนเป้าหมายให้ 
เหมาะสมตามบริบทซองพ้ืนที ่

2. ให้สถานศึกษาในสังกัดที่ต้องการจัดอบรมด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 จัดท าโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสูตรบรรจุ         

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

2.2 การจัดท าหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถใช้เอกสารทางวิซาการ 
ซองกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. 

2.3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
2.4 จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก 

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

มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ โดยผู้ เข้ารับการ 
อบรมจะต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร 
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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 ซองสถานศึกษาในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบโครงการนี้ของส านักงาน กศน. 
จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เท่านั้น เป็นผู้กรอกข้อมูลใน Google form หรือสแกน QR code ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้ง 
แนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ไปยังส านักงาน กศน. ภำยในวันที ่31 สิงหำคม 2563 
 4.  คณะท างานลงพื้นที่เป้าหมายเพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับ การด าเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 
1. แนวทำงกำรจัดสรร 

ส านักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม.เพ่ือน่าไปจัดสรร 
ให้สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ ประ
ซาซนในพ้ืนที่ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดก าหนด หลักสูตรละไม่ต ่ากว่า 15 คน ตามที่ได้ส ารวจ ความ
ต้องการจัดอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทั้งนี้ในกรณีที่เป้าหมายไม่เพียงพอ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจ านวน เป้าหมายให้
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที ่

2. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ให้ใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประซาซนของสถานศึกษา สังกัด 

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

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 
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แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมก าหนดกรอบในการด าเนินงานเพื่อการจัดอบรมครู กศน.ต้นแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรม 

ครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือก าหนดรูปแบบในการจัดอบรมครู กศน.  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจัดท าเกณฑ์คัดเลือกครู กศน. 
4. ค่าใช้จ่ายในการค่าลงทะเบียนโครงการอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารกับ สถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรมครู กศน.ฯ (โอน งปม. ไปที่ 
ส านักงาน กศน. จังหวัด ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเช้าร่วมโครงการ) 

5. ลงพ้ืนที่ด าเนินการจัดประชุมติดตามประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร จ านวน 5 ภาค 
 

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) จัดประชุมเพ่ือจัดระบบข้อมูลที่ได้มาจากชุมซน ผ่านระบบ API ของ Google มาพัฒนาเป็น 

Knowledge Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 

ที ่ กำรจัดสรร จ ำนวน หมำยเหตุ 
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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 307,200 บาท  
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพ่ือจัดระบบข้อมูล ที่ได้มา

จากชุมซน ผ่านระบบ API ซอง Google มาพัฒนาเป็น 
Knowledge Bank จ านวน 6 ครั้ง 

1,450,800 บาท  

 - จัดท าคู่มือการด าเนินงานคลังความรู้ กศน. 370,000 บาท  
 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7,400 เล่ม ๆ ละ 50 บาท   

รวมทั้งสิ้น 9,528,000 บำท  
 

โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยส ำหรับคนพิกำร 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 300 คน จากครูผู้สอนคนพิการที่ยังไม่ผ่านการ  
อบรมการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้มีความรู้และสามารถท าหน้าที่คัดกรองบุคคลของ
สถานศึกษาว่า เป็นคนพิการประเภทต่าง ๆ และน่าผลการรับรองพร้อมข้อมูลจากการคัดกรองมาประกอบการ
พิจารณาจัดท า แผน จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

3. สรุปและติดตามผลการด าเนินงาน 
แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำย

งบประมำณ แนวทางการจัดสรร 

 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน/บำท คิดเป็น 

ร้อยละ ไตรมำส 1-2 ไตรมำส 3-4 รวมทั้งสิ้น 
• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น   2,525,90

0 
 

• แผนการใช้เงิน :- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ครูผู้สอนคนพิการ/สรุปและ 
ติดตามผลการด าเนินงาน 

- 2,525,900  

100 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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โครงกำรควำมร่วมมือกำรผลิตผู้ดูแลผู้สูงอำยุ 
ระหว่ำงกระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงสำธำรณสุข 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ 
2. ส ารวจและให้พ้ืนที่ยืนยันความพร้อมความต้องการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของกรมอนามัย 
3. จดัสรรเงินงบประมาณ 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/เบิกจ่ำย
งบประมำณ แนวทางการ
จัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินงบประมาณการจัดอบรม 

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

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

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเมื่อหักค่าตอบแทนวิทยากร 
3. ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไดไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง 
4. ให้ยืมเงินราชการจากโครงการมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรได้เท่าท่ีจ าเป็น 

รำยกำร จ ำนวนเงิน/บำท    คิดเป็น จัดสรรให้แก่ 
 ไตรมำส 1-2 ไตรมำส 3-4 รวมทั้งสิ้น   ร้อยละ   
• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น 6,720,000 6,720,000 13,440,0

00 
  

• 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. 

 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย 
หลักสูตร/บำท 

70 ชั่วโมง 420 ชั่วโมง 
• ค่าตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ 200 บาท) 14,000 84,000 
• ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม 11,700 57,000 

รวมทั้งสิ้น 25,700 141,000 
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โครงกำรกำรจัดและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 
เพื่อคงพัฒนำกำรทำงกำยจิตและสมองของผู้สูงอำยุ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
1. พัฒนาการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง 

ของผู้สูงอายุ 
2. ส ารวจและให้สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร้อมความต้องการจัดกิจกรรมคงพัฒนาการ 

ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและ
ศักยภาพ ของบุคลากร ที่เป็นกิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ การศึกษาตามอัธยาศัยผ่าน
ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน รวมทั้งพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ ที่มีในชุมชน เช่น โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 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 

 
โครงกำรเพิ่มพูนศักยภำพและสำนพลังกำรสร้ำงควำมรอบรู้ 

ให้คนรุ่นใหม่เตรียมควำมพร้อมในทุกมิติ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

1. สร้างแผนการด าเนินงาน 2 ระดับ ได้แก่ แผนการด าเนินงานระดับส่วนกลาง และระดับ
พ้ืนที่ 

2. พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินการบูรณาการ (ระบบข้อมูล ระบบคลังปัญญา 
ระบบการจัดท า และใช้แผนสู่การปฏิบัติ ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของกลไก
ขับเคลื่อน           บูรณาการฯ) 

 จ ำนวนเงิน/บำท คิด
เป็น 
ร้อย
ละ 

 
รำยกำร ไตรมำส 

1-2 
ไตรมำส 
3-4 

รวมทั้งสิ้น 
จัดสรรให้แก่ 

• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น 50,492,900 50,492,900 100,985,80
0 

  

• แผนการใช้เงิน      

- จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ 50,000,000 50,000,000 100,000,00
0 

99.02 • สถานศึกษาที่มีความต้องการ 

- พัฒนาและบริหารจัดการ 492,900 492,900 985,800 0.98 • ศกพ. 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินการจัดสรร : จัดสรรให้เป็นรายหัว 100 บาท ต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
2. จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะใด ให้เบิกจ่ายตามระเบียบในเรื่องนั้น ๆ 
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3. จัดท าแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการแต่ละประเด็นโดย
ผู้เชี่ยวชาญและ ทีมวิชาการ 

4. จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เพ่ือขับเคลื่อนการออกแบบการ
ท างาน สร้างความรอบรูให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ แบบบูรณาการ 5 ภาค 

5. เติมเต็มศักยภาพทีมน่าบูรณาการ เก็บข้อมูลเพ่ือเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ใน   2 รูปแบบ ดังนี้ 
5.1 ผ่านซ่องทางการติดต่อลื่อสารแบบ Social Media 
5.2 ผ่านการลงพ้ืนที่อย่างน้อย 19 จังหวัด 

6. จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค ภายใต้กลไกสร้างการเรียนรู้และเครือข่ายบูรณาการ 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด'ฝึกอบรม สัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ 

รำยกำร จ ำนวนเงิน/บำท คิด
เป็น 

จัดสรรให้แก่ 
ไตรมำส 1-2 ไตรมำส 3-4 รวมทั้งสิ้น ร้อย

ละ • งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น 4,000,000 6,000,00
0 

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 1,000,00

0 
1,200,000 12.00  

6) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค  5,000,00
0 

5,000,000 50.00  
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การด าเนินงานส าคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กำรขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW 
 
1. พัฒนำครู กศน.และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำและเรียนรู้ : Good Teacher 

เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี 

1.1 เพ่ิมอัตราข้าราชการครู กศน. 891 อัตรา 
(1) ให้เร่งด าเนินการเรื่องการหาอัตราต าแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการครู กศน. 

891 อัตรา เพ่ือจัดสรรให้กับ กศน.อ าเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 อัตรา 
1.2 พัฒนาครู และบุคลากร 

(1) พัฒนาครู กศน.ต าบลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น เรื่องการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจั ดกระบวน     
การเรียนรู้ 

(2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ 
(3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์        

จากดิจิทัลและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 

2. พัฒนำ กศน.ต ำบลให้มีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ : Good Place – Best 
Check in 

ให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อ   
การเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้ส าหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก มีความสวยงามที่ดงึดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ 

2.1 เร่งยกระดับ กศน.ต าบล 928 แห่ง (อ าเภอละ 1 แห่ง) เป็น กศน.ต าบล 5 ดี พรีเมี่ยม                
ที่ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพ้ืนที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน์ 

2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space ศูนย์การเรียนรู้ 
ที่ทันสมัยส าหรับทุกคน โดยเปิดพ้ืนที่เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ พร้อมเปิดบริการต่างๆ อาทิ พ้ืนที่ส าหรับ      
การท างาน/การเรียนรู้ พ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งให้บริหารห้องสมุดทั้งใน
รูปแบบดิจิทัล และสืบค้นหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย เพ่ือรองรับการเรียนรู้
แบบ Active learning 

2.3 พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน 103 แห่ง ให้เป็น Digital Library โดยให้   
มีบริการ Free Wi-fi บริการหนังสือในรูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้น
ข้อมูล 

2.4 ปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่ เพ่ือการเข้าถึงการอ่านในทุกพ้ืนที่ ทุกชุมชน 
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3. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ : Good Activities 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ส าหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่

ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพ่ือเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียนออนไลน์
เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 

3.2 ให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/ กทม จัดตั้งกองลูกเสือที่เป็น
ลูกเสือที่มีความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพ่ือส่งเสริมลูกเสือ
จิตอาสาพัฒนาการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด 

3.3 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพที่ รองรับอุตสาหกรรมอนาคต     
(New S-curve) โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ด าเนินการโดยเร่งด่วน ส าหรับพื้นที่ปกติ
ให้พัฒนาอาชีพที่เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพ้ืนที่ 

4. เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย : Good Partnerships 
ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความ
ร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

4.1 เร่งจัดท าท าเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล เพ่ือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
สร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพ่ือการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ     
กลุ่ม อสม. 
5. พัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพื่อประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำและกลุ่มเป้ำหม ำย : Good 
Innovation 

ให้ พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การด า เนินงานใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์            
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย 

5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
การบริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด 
กศน.ของแต่ละจังหวัด เพ่ือส่งไปจัดจ าหน่ายยังสถานีจ าหน่ายน้ ามัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

5.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
5.4 ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
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วำระกำรขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
 

6. จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ส ำหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
ที่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย               

ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ 
ศูนย์การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้
ตามความสนใจ 

6.1 ให้เร่งประสานกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือจัดท าท าเนียบข้อมูลโรงเรียน
ที่ถูกยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

6.2 ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พ้ืนที่ เพ่ือจัดตั้ง     
ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
        
          
             

เพ่ือให้จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัด
เลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย 
(THAILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
การท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการ
ท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า
ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่น
กีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ใน
การดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart 
Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมี
เครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้าง
ความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ค้า การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ 
อ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนา
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สัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและ
พัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนา
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ 
การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการผู้ด้อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อ านวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความม่ันคง
และความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่าง
ยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตส านึก 
ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน าเลยไปสู่สากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้
ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
  Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และส่งเสริมศาสนา จารีต
ประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการ
ด ารงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลอง
ธรรมที่ดี 
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ส่วนที ่3 
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศกึษำของส ำนักงำน กศน. จังหวัดเลย 

 
 

➣ ข้อมูลทั่วไป 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน

ท้องที่จังหวัดเลย  มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 14 แห่ง ประกอบด้วย กศน.อ าเภอเมืองเลย   กศน.อ าเภอ 
นาด้วง  กศน.อ าเภอเอราวัณ กศน.อ าเภอท่าลี่ กศน.อ าเภอเชียงคาน กศน.อ าเภอปากชม  กศน.อ าเภอ          
วังสะพุง กศน.อ าเภอผาขาว และ กศน.อ าเภอหนองหิน กศน.อ าเภอภูกระดึง   กศน.อ าเภอภูหลวง                    
กศน.อ าเภอด่านซ้าย กศน.อ าเภอนาแห้ว และกศน.อ าเภอภูเรือ 

มี กศน.ต าบล จ านวน 90 แห่ง เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในพ้ืนที่ให้แก่นักศึกษาและประชาชน ครอบคลุม 916 หมู่บ้าน ในจังหวัดเลย 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ องค์ความรู้และภูมิปัญญา ได้แก่    

1) ห้องสมุดประชาชนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง   
2) ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี    จ านวน 1 แห่ง   
3) ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ จ านวน 13 แห่ง   
4) ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล จ านวน 90 แห่ง           
5) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล จ านวน 90 แห่ง  
6) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จ านวน 90 แห่ง       

  7) ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต   จ านวน  90  แห่ง   

➣ ข้อมูลด้ำนบุคลำกร 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน   336   คน ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารส านักงาน กศน. จังหวัดเลย จ านวน  2 คน 
2. ผู้บริหาร กศน. อ าเภอ จ านวน   12  คน 

 3. ข้าราชการนักจัดการงานทั่วไป  จ านวน  1  คน 
3. ข้าราชการครู  จ านวน 10  คน 
4. ข้าราชการบรรณารักษ์  จ านวน  4  คน 
5. ลูกจ้างประจ า  จ านวน  7  คน 
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6. พนักงานราชการ   202  คน 
    -ครูอาสาสมัครฯ  จ านวน  32  คน 

     -ครู กศน.ต าบล  จ านวน 156  คน 
      -บรรณารักษ์   จ านวน 1 คน 
     -พนักงานราชการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย  จ านวน 13  คน 

7. พนักงานจ้างเหมาบริการ  98  คน 
    -บรรณารักษ์จ้างเหมา  จ านวน  13  คน 

     -ครู ศรช. จ านวน  67  คน 
     -ครู ผู้สอนคนพิการ  จ านวน  9  คน 

   -พนักงานจ้างเหมาอ่ืนๆ  จ านวน  9  คน 
 

➣ ข้อมูลด้ำนงบประมำณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  136,979,930 

บาท   ดังนี้ 
1. งบบุคลากร (2000238010000000)      ได้รับจัดสรร   60,511,560     บาท 
2. งบด าเนินงาน  (2000239004000000)    ได้รับจัดสรร   4,467,590       บาท 
3. งบด าเนินงาน (2000239005000000)    ได้รับจัดสรร   5,354,350       บาท 
4. งบเงินอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน)    ได้รับจัดสรร  8,139,020        บาท 
5. งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  ได้รับจัดสรร  9,858,510        บาท 
6. งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)   ได้รับจัดสรร  40,796,400      บาท 
7. งบรายจ่ายอื่น (โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาชีพ) ได้รับจัดสรร    672,000      บาท 
8. งบรายจ่ายอื่น (โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ/ได้รับจัดสรร359,800      บาท 

               โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ) 
9. งบรายจ่ายอืน่ (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)    ได้รับจัดสรร    912,800      บาท 
10. งบรายจ่ายอื่น (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)     ได้รับจัดสรร   5,634,000     บาท 
11. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ Smart Farmer)     ได้รับจัดสรร     273,900     บาท 
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➣ ข้อมูลสำรสนเทศ 
ที ่ กศน.อ าเภอ จ านวนทั้งจังหวัด บ้านหนังสือ 

ชุมชน 
(แห่ง) 

กลุ่มโซนที่ ขนาด
สถานศึกษา ต าบล 

(แห่ง) 
หมู่บ้าน/
ชุมชน 
(แห่ง) 

1 กศน.อ าเภอเมืองเลย 14 135  68 เมืองนาราวัณ ใหญ ่
2 กศน.อ าเภอนาด้วง 4 41 20 เมืองนาราวัณ เล็ก 
3 กศน.อ าเภอเอราวัณ 4 47 23 เมืองนาราวัณ เล็ก 
4 กศน.อ าเภอเชียงคาน 8 82 41 ลุ่มน้ าโขง กลาง 
5 กศน.อ าเภอปากชม 6 50 25 ลุ่มน้ าโขง กลาง 
6 กศน.อ าเภอท่าลี่ 6 41 20 ลุ่มน้ าโขง กลาง 
7 กศน.อ าเภอวังสะพุง 10 144 72 วังภูผาหิน ใหญ ่
8 กศน.อ าเภอหนองหิน 3 34 17 วังภูผาหิน เล็ก 
9 กศน.อ าเภอภูกระดึง 4 54 28 วังภูผาหิน เล็ก 
10 กศน.อ าเภอผาขาว 5 64 32 วังภูผาหิน เล็ก 
11 กศน.อ าเภอภูหลวง 5 46 23 วังภูผาหิน เล็ก 
12 กศน.อ าเภอภูเรือ 6 47 23 ศรีสองรัก กลาง 
13 กศน.อ าเภอด่านซ้าย 10 99 49 ศรีสองรัก ใหญ ่
14 กศน.อ าเภอนาแห้ว 5 34 17 ศรีสองรัก เล็ก 

รวม 90 918 458   
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน. จังหวัดเลย 
นำยเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์ 

คณะกรรมกำร  กศน.จังหวัดเลย 

สถำนศึกษำในสังกัด 
(กศน.อ ำเภอ 14 แห่ง) 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำน กศน.จังหวัดเลย 

 

   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
   - นางสาวปิยาภรณ์  อุทธตรี 
    - นายสมพงษ์ ปลัดศรีช่วย 
 ธุรการ/อาคารสถานที่/พาหนะ จัดระบบ 
    และพัฒนาองค์กร 

   1.2 งานบริหารงานบุคคล 
 - นางสาวเกศินี  ศรีเกตุ 
  วางแผนอัตราก าลัง+ก าหนดต าแหน่ง 
  สรรหา/บรรจุ 
  บ าเหน็จความชอบ/ทะเบียนประวัติ 
  พัฒนาบุคคล 
  วินัย+นิติกร 

   1.3 งานบริหารงานการเงิน 
         และทรัพย์สิน 
 - นายทศพร จันทศร 
 - นางสาวรัตนาพร  ทองค า 
 - นางสาวแคทลียา  สุขปื้อ 
 -  นางอรพิม  สีแสง 
 - นางสาววราพร  บุตรแวง 
 - ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจฉรา หลักทรัพย์ 
  การเงิน/บัญชี/พัสดุ/สินทรัพย ์

   1.4  งานประชาสัมพันธ์ 

  - นายลัทธพล  คึมยะราช 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  บริการข้อมูลข่าวสาร 

   2.1  งานยุทธศาสตร์และวางแผน 
 - นางสาวยลดา  พุทธสอน 
 - นางสาวนิชาภา  รักษาพล 
 วิเคราะห์/พัฒนานโยบาย 
 จัดท าแผนพัฒนา/ปฏิบัติการ 
  ติดตาม/ประเมิน/รายงานผล 

   2.2 งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน 
 - นายลัทธพล  คึมยะราช 
  ข้อมูลสารสนเทศ 
  พัฒนาระบบและงานประสานงานเครือข่าย 
      ICT 

   2.3  งานงบประมาณ 
          และระดมสรรพก าลัง 
  -  นางสาวยลดา  พุทธสอน 
  -  นางสาวสุรัตนา  หนองงูเหลือม 
    บริหารงบประมาณ 
    ระดมทรัพยากร 

   2.4  งานส่งเสริมการศึกษา 
           และยุทธศาสตร์ 
  -  นางสาวยลดา  พุทธสอน 
  -  นางสาวนิชาภา  รักษาพล 
   สนับสนุนการตรวจราชการ 
   เลขานุการบอร์ด 

   3.1  งานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- นางสาวสุรีวัลย์  แก้วไชยะ 

   3.2 งานการศึกษาต่อเนื่อง 
- นายธวัชชัย   มันหาท้าว 
  อาชีพ/ทักษะชีวิต / สังคมชุมชน 
  เศรษฐกิจพอเพียง 

   3.3  งานส่งเสริมเทียบโอน 
  และเทียบระดับการศึกษา 

 - นางสาวสุรีวัลย์  แก้วไชยะ 
  เทียบระดับการศึกษา 
  เทียบโอนความรู้ประสบการณ์ 
  ศูนย์ทะเบียน 

   3.4 งานศูนย์ให้ค าปรึกษาและ  
แนะน า 

 - นางสาวสุรีวัลย์  แก้วไชยะ 
  ส่งเสริมศูนย์ Advice 
  กิจการนักศึกษา 

 4.1 งานส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 - นางสาวณัฐวดี  คึมยะราช 
  ส่งเสริม/พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ส่งเสริม/พัฒนาห้องสมุด 
 ส่งเสริม/พัฒนา ศรช. 

   4.2  งานส่งเสริมนิทรรศการ    
  และแผยแพร่ 

 - นางสาวณัฐวดี  คึมยะราช 
  นิทรรศการ/เผยแพร ่
  การศึกษาทางสื่อมวลชน/สื่อ online 

   5.1 งานส่งเสริมภาคีเครือข่าย 
- นายสมยศ  สร้อยจันดา 
  แสวงหา+จัดท าข้อมูลเครือข่าย 
  ประสานงานความร่วมมือ 
  จัดสรรทรัพยากร/สิทธิประโยชน ์
 จัด/พัฒนาภาคีเครือข่าย 

   5.2 งานกิจกรรมพิเศษ 
 - นายสมยศ  สร้อยจันดา 
  โครงการพระราชด าริ 
  ลูกเสือ/ยุวกาชาด 
  กิจการความมั่นคง 
  นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล/กระทรวง 
  กองทุนกู้ยืม 

   6.1 งานนิเทศติดตามและพัฒนา
ระบบบริหารและกระบวนการ
การเรียนรู้ 

- นางวิภาพร พลสวัสด์ิ 
  การนิเทศการศึกษา 
  ติดตาม/ประเมินผล 
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล/เครือข่าย 
  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

   6.2 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา 

- นางวิภาพร พลสวัสด์ิ 
  ประกันคุณภาพการศึกษา 
  การตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  งานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
     ภายใน 

   7.1 งานตรวจสอบการเงิน 
         และบัญชี 

ว่าที่ ร.ท. จ านงค์  นนทะมาศ 

   7.2 งานตรวจสอบด าเนินงาน 
 ว่าที่ ร.ท. จ านงค์  นนทะมาศ 

 

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
นำยทศพร   จันทศร 

2. กลุ่มยุทธศำสตร ์
และกำรพัฒนำ 

นำงสำวยลดำ  พุทธสอน 

3. กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ 
นอกระบบ 

นำงสำวสุรีวัลย์  แกว้ไชยะ 

4. กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัย 

นำงสำวณัฐวดี  คึมยะรำช 

5. กลุ่มส่งเสรมิภำคีเครือข่ำย 
และกิจกรรมพิเศษ 

นำยสมยศ   สร้อยจันดำ 

6. กลุ่มนิเทศติดตำมพัฒนำ
ระบบบริหำรและกระบวนกำร

กำรเรียนรู ้
นำยสมพร   มำตย์สุริย ์

7. กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
ว่าที่ ร.ท. จ านงค์  นนทะมาศ 

 

 6.3  งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

- นางสาวสุรีวัลย์  แก้วไชยะ 
  ส่งเสริมวัดผล+ประเมินผล 
  พัฒนาและให้บริการเครื่องมือวัดผล 
ประเมินผล 
  งานนิเทศ ติดตามการวัดผลประเมินผล 
  งานทดสอบทางการศึกษา 

 6.4 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ   
    นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 - นางวิภาพร พลสวัสด์ิ 
  ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร 
  ส่งเสริมพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี 
     ทางการศึกษา 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน. จังหวัดเลย 
ว่ำท่ี ร.ท.จ ำนงค์ นนทะมำศ 

กศน.อ ำเภอเมืองเลย 
นายสุพัฒน์   สุวรรณสิงห์ 

กศน.อ ำเภอผำขำว 
นางพิชามญชุ์  ล ามะนา 

กศน.อ ำเภอวังสะพุง 
นายทวีวัฒน์   เหลาสุพระ (รก.) 

กศน.อ ำเภอเอรำวัณ 
นางปิยะนุช   กุณวงษ์ 

กศน.อ ำเภอภูกระดึง 
นางนวพร  สุ่ยวงศ์ 

กศน.อ ำเภอปำกชม 
นางสาวกนกพรรณ  ชลสินธุ์ 

กศน.อ ำเภอด่ำนซ้ำย 
นายค าพันธ์  สุพรมอินทร์ 

กศน.อ ำเภอภูหลวง 
นำยอนสุรณ์    คำมแสน (รก.) 

กศน.อ ำเภอนำด้วง 
นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา 

กศน.อ ำเภอภูเรือ 
นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์ 

กศน.อ ำเภอหนองหิน 
นางพลพธู  วรฉัตร 

กศน.อ ำเภอนำแห้ว 
นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ 

กศน.อ ำเภอเชียงคำน 
นายกิตติพงษ์  โกษาจันทร์  

กศน.อ ำเภอท่ำลี ่
นายปกรณ์   คามวัลย์ 



  

 
 
แหล่งเรียนรู้ กศน. ต ำบล 90 แห่ง ดังนี้ 
 

ที ่
รายชื่อ 

กศน.ต าบล/แขวง 
สภาพสถานที่ตั้ง กศน. ต าบล/แขวง 

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
1 กศน.ต าบลกุดป่อง - กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000 
2 กศน.ต าบลนาดินด า 1 นาดินด า เมืองเลย เลย 42000 
3 กศน.ต าบลเสี้ยว 1 เสี้ยว เมืองเลย เลย 42000 
4 กศน.ต าบลศรีสองรัก 1 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 42000 
5 กศน.ต าบลนาโป่ง 2 นาโป่ง เมืองเลย เลย 42000 
6 กศน.ต าบลนาอาน 4 นาอาน เมืองเลย เลย 42000 
7 กศน.ต าบลนาอ้อ 6 นาอ้อ เมืองเลย เลย 42100 
8 กศน.ต าบลกกทอง 3 กกทอง เมืองเลย เลย 42000 
9 กศน.ต าบลน้ าหมาน 1 น้ าหมาน เมืองเลย เลย 42000 
10 กศน.ต าบลเมือง 1 เมือง เมืองเลย เลย 42000 
11 กศน.ต าบลน้ าสวย 7 น้ าสวย เมืองเลย เลย 42000 
12 กศน.ต าบลกกดู่ 8 กกดู่ เมืองเลย เลย 42000 
13 กศน.ต าบลนาแขม 8 นาแขม เมืองเลย เลย 42000 
14 กศน.ต าบลชัยพฤกษ์ 5 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 42000 
15 กศน.ต าบลเอราวัณ 7 เอราวัณ เอราวัณ เลย 42220 
16 กศน.ต าบลผาสามยอด 8 ผาสามยอด เอราวัณ เลย 42220 
17 กศน.ต าบลผาอินทร์แปลง 13 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 42220 
18 กศน.ต าบลทรัพย์ไพวัลย์ 4 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย 42220 
19 กศน.ต าบลนาด้วง 6 นาด้วง นาด้วง เลย 42210 
20 กศน.ต าบลท่าสวรรค์ 4 ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย 42210 
21 กศน.ต าบลท่าสะอาด 2 ท่าสะอาด นาด้วง เลย 42210 
22 กศน.ต าบลนาดอกค า 16 นาดอกค า นาด้วง เลย 42210 
23 กศน.ต าบลวังสะพุง 2 วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130 
24 กศน.ต าบลโคกขมิ้น 13 โคกขม้ิน วังสะพุง เลย 42130 
25 กศน.ต าบลปากปวน 1 ปากปวน วังสะพุง เลย 42130 
26 กศน.ต าบลหนองงิ้ว 3 หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 42130 
27 กศน.ต าบลเขาหลวง 5 เขาหลวง วังสะพุง เลย 42130 
28 กศน.ต าบลผาน้อย 1 ผาน้อย วังสะพุง เลย 42130 
29 กศน.ต าบลศรีสงคราม 3 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 42130 
30 กศน.ต าบลผาบิ้ง 2 ผาบิ้ง วังสะพุง เลย 42130 
31 กศน.ต าบลหนองหญ้าปล้อง 3 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 42130 
32 กศน.ต าบลทรายขาว 2 ทรายขาว วังสะพุง เลย 42130 
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ที ่
รายชื่อ 

กศน.ต าบล/แขวง 

 
สภาพสถานที่ตั้ง กศน. ต าบล/แขวง 

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
33 กศน.ต าบลท่าช้างคล้อง 5 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 42240 
34 กศน.ต าบลโนนป่าซาง 9 โนนป่าซาง ผาขาว เลย 42240 
35 กศน.ต าบลโนนปอแดง 4 โนนปอแดง ผาขาว เลย 42240 
36 กศน.ต าบลผาขาว 4 ผาขาว ผาขาว เลย 42240 
37 กศน.ต าบลบ้านเพ่ิม 3 บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 42240 
38 กศน.ต าบลแก่งศรีภูมิ 6 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 42230 
39 กศน.ต าบลเลยวังไสย์ 1 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 42230 
40 กศน.ต าบลภูหอ 4 ภูหอ ภูหลวง เลย 42230 
41 กศน.ต าบลหนองคัน 8 หนองคัน ภูหลวง เลย 42230 
42 กศน.ต าบลห้วยสีเสียด 1 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 42230 
43 กศน.ต าบลภูกระดึง 3 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 42180 
44 กศน.ต าบลศรีฐาน 1 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 42180 
45 กศน.ต าบลผานกเค้า 1 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 42180 
46 กศน.ต าบลห้วยส้ม 1 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 42180 
47 กศน.ต าบลตาดข่า 1 ตาดข่า หนองหิน เลย 42190 
48 กศน.ต าบลปวนพุ 1 ปวนพ ุ หนองหิน เลย 42190 
49 กศน.ต าบลหนองหิน 2 หนองหิน หนองหิน เลย 42190 
50 กศน.ต าบลนาซ่าว 1 นาซ่าว เชียงคาน เลย 42110 
51 กศน.ต าบลเชียงคาน 2 เชียงคาน เชียงคาน เลย 42110 
52 กศน.ต าบลธาตุ 16 ธาตุ เชียงคาน เลย 42110 
53 กศน.ต าบลบุฮม 1 บุฮม เชียงคาน เลย 42110 
54 กศน.ต าบลปากตม 1 ปากตม เชียงคาน เลย 42110 
55 กศน.ต าบลหาดทรายขาว 15 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 42110 
56 กศน.ต าบลเขาแก้ว 9 เขาแก้ว เชียงคาน เลย 42110 
57 กศน.ต าบลจอมศรี 1 จอมศรี เชียงคาน เลย 42110 
58 กศน.ต าบลปากชม 1 ปากชม ปากชม เลย 42150 
59 กศน.ต าบลเชียงกลม 2 เชียงกลม ปากชม เลย 42150 
60 กศน.ต าบลห้วยพิชัย 1 ห้วยพิชัย ปากชม เลย 42150 
61 กศน.ต าบลหาดคัมภีร์ 1 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 42150 
62 กศน.ต าบลห้วยบ่อซืน 1 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 42150 
63 กศน.ต าบลชมเจริญ 2 ชมเจริญ ปากชม เลย 42150 
64 กศน.ต าบลหนองผือ 8 หนองผือ ท่าลี่ เลย 42140 
65 กศน.ต าบลน้ าแคม 3 น้ าแคม ท่าลี่ เลย 42140 
66 กศน.ต าบลท่าลี่ 1 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 42140 
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ที ่
รายชื่อ 

กศน.ต าบล/แขวง 
สภาพสถานที่ตั้ง กศน. ต าบล/แขวง 

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
67 กศน.ต าบลอาฮี 1 อาฮี ท่าลี่ เลย 42140 
68 กศน.ต าบลโคกใหญ่ 1 โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 42140 
69 กศน.ต าบลน้ าทูน 1 น้ าทูน ท่าลี่ เลย 42140 
70 กศน.ต าบลด่านซ้าย 1 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120 
71 กศน.ต าบลโคกงาม 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 42120 
72 กศน.ต าบลกกสะทอน 1 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 42120 
73 กศน.ต าบลโพนสูง 8 โพนสูง ด่านซ้าย เลย 42120 
74 กศน.ต าบลนาดี 1 นาดี ด่านซ้าย เลย 42120 
75 กศน.ต าบลวังยาว 3 วังยาว ด่านซ้าย เลย 42120 
76 กศน.ต าบลโป่ง 1 โป่ง ด่านซ้าย เลย 42120 
77 กศน.ต าบลนาหอ 6 นาหอ ด่านซ้าย เลย 42120 
78 กศน.ต าบลอิปุ่ม 2 อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 42120 
79 กศน.ต าบลปากหมัน 4 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 42120 
80 กศน.ต าบลท่าศาลา 5 ท่าศาลา ภูเรือ เลย 42160 
81 กศน.ต าบลปลาบ่า 2 ต าบลปลาบ่า ภูเรือ เลย 42160 
82 กศน.ต าบลลาดค่าง 3 ต าบลลาดค่าง ภูเรือ เลย 42160 
83 กศน.ต าบลสานตม 1 ต าบลสานตม ภูเรือ เลย 42160 
84 กศน.ต าบลหนองบัว 3 ต าบลหนองบัว ภูเรือ เลย 42160 
85 กศน.ต าบลร่องจิก 2 ต าบลร่องจิก ภูเรือ เลย 42160 
86 กศน.ต าบลแสงภา 2 แสงภา นาแห้ว เลย 42170 
87 กศน.ต าบลเหล่ากอหก 1 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 42170 
88 กศน.ต าบลนาแห้ว 1 นาแห้ว นาแห้ว เลย 42170 
89 กศน.ต าบลนาพึง 1 นาพึง นาแห้ว เลย 42170 
90 กศน.ต าบลนามาลา 1 นามาลา นาแห้ว เลย 42170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

 
ส่วนที่ 4 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และรำยละเอียดงำน/โครงกำร 
  

ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  11  
งาน  8  โครงการ ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

จุดเน้นกำรด ำเนินงำนของงำน/โครงกำร ในปีงบประมำณ 2563 

 งำน 
 1.การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

 2. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559)                      
 3.  การจัดการเทียบระดับการศึกษา 

 4.การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 6. การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 8. งานพัฒนาบุคลากร  
 9. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 11. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 โครงกำร 
 1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 2.  โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 

  3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  4.  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส าหรับคนพิการ 

  5.  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ 
กระทรวงสาธารณสุข 

  6.  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต 
และสมองของผู้สูงอายุ 

1. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

2. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.8, 3.10 และ 4.2   
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 4.3  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 

 

7.เป้ำหมำย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 367 คน 

รวมทั้งสิ้น 367 คน 
 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
จดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการ
รู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน 
กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย   
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1)จัดการจัดการศึกษาส าหรับผู้
ไม่รู้หนังสือ  
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

6. งบประมำณ  
ผลผลิตท่ี  4 จ านวน     162,124  บาท 
 รวมท้ังสิ้น  162,124   บำท 
งบประมำ

ณ 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

ผลผลติที่ 4 40,531 40,531 40,531 40,531 

รวมทั้งสิ้น 40,531 40,531 40,531 40,531 
 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล..นางสาวสุรีวัลย์  แก้วไชยะ  
            นายธวัชชัย  มันหาท้าว   
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ 14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 
(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 4.2 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 2.2 และ 3 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E 
 
3. ชื่องำน/โครงกำร การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

7.เป้ำหมำย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา
อาย ุ15-59 ปี 
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 
 
 

1,473 
6,878 

10,312 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 19,030 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการ
สอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียน
แบบช้ันเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส 
ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และ
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคี  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่ อง และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์
อื่นๆนอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มช่ัวโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบ
ตามหลักสูตรได้ 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1)การจัดการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551  
(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
2) พัฒนากศน.ต าบล ให้เป็น กศน.ต าบล 
5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การตดิตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการด าเนนิงาน 

6. งบประมำณ  
งบอุดหนุน   จ านวน. 35,277,689  บาท 
รวมทั้งสิ้น  35,277,689  บำท 
งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

อุดหนุน 
 

8,819,422 
 

8,819,422 
 

8,819,423 
 

8,819,422 
 

รวมทั้งสิ้น 8,819,422 
 

8,819,422 
 

8,819,423 
 

8,819,422 
 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางสาวสรุีวัลย์  แก้วไชยะ  
           นายธวัชชัย  มันหาท้าว   
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



57 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงำน         ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 

2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.10 และ 4.2   
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 4.3  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร การจัดการเทียบระดับการศึกษา 

 

7.เป้ำหมำย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ผู้เรียนเทียบระดับ 3 คน 

รวมทั้งสิ้น 3 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส 
ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และ
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดการจัดการเทียบระดับการศกึษา 
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

6. งบประมำณ  
งบอุดหนุน   จ านวน.    5,500     บาท 
 รวมทั้งสิ้น            5,500        บำท 
งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

อุดหนุน 
 

2,750 - 2,750 - 

รวมทั้งสิ้น 2,750 - 2,750 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางสาวสรุีวัลย์  แก้วไชยะ  
           นายธวัชชัย  มันหาท้าว   
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอภูกระดึง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงำน         ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1 และ 5 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 

3. ชื่องำน/โครงกำร  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 

7.เป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
พัฒนาทักษะชวีิต 
 

 
4,050 

 

 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 4,050 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การ
จัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถ
พิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

6. งบประมำณ  
ผลผลิตที่  4  จ านวน               บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน  บาท 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
พัฒนาทักษะชวีิต 129,375 116,437 129,375 129,375 

รวมทั้งสิ้น 129,375 116,437 129,375 129,375 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายธวัชชัย  มันหาท้าว 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงำน         ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1 และ 5 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

 

7.เป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
1) พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
 

 
 

2,700 
 

 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น 2,700 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1)  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดย
ใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียน
ทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชน
แต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึกความ
เป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึก
และวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัด
กิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ า
ต าบล 
3) พัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืนทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)เพ่ือ
พัฒนายกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1)  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
2) จัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ
มูลฝอยภาคครัวเรือน 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบหมูบ่้านไทย
นิยมยั่งยืน 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

6. งบประมำณ  
ผลผลิตที่  4  จ านวน                  บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน                 บาท 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

315,000 270,000 315,000 315,000 

รวมทั้งสิ้น 315,000 270,000 315,000 315,000 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายธวัชชัย   มันหาท้าว 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงำน         ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1 และ 5 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร  การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

7.เป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 เศรษฐกิจพอเพียง 

 
1,620 

 
คน 

รวมทั้งสิ้น 1,620 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
จัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้หลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัด
กิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และ
รูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ
บริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น
พลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

6. งบประมำณ  
ผลผลิตที่  4  จ านวน                      บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน                     บาท 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
เศรษฐกิจพอเพียง 144,000 144,000 162,000 144,000 

รวมทั้งสิ้น 144,000 144,000 162,000 144,000 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายธวัชชัย   มันหาท้าว 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.หน่วยงาน         ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.2 , 3.4 และ 4 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 2 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
7.เป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) กศน.ต าบล(สร้างใหม่) 
2) กศน.ต าบลอื่นๆ 
3) ห้องสมุดประชาชน 
4) อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
5) ประชาชนทั่วไป 
6) บ้านหนังสือชุมชน 
7) ภาคีเครือข่าย 

16 
74 
15 

916 
 

55,928 
458 
20 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
คน 
 

คน 
แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 
547 

55,928 
แห่ง
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ ต่างๆ อย่างทั่ วถึง สม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่ งเสริมสนับสนุ นให้ ภาคี เครือข่ ายร่วมจั ด
สนั บ สนุ น การอ่ าน  เช่ น  ใน โรงงาน  สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกจิกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และจดัท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

6. งบประมำณ  
ผลผลิตที่  5    จ านวน  5,784,060   บาท 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
กศน.ต าบล(สร้างใหม่) 144,000 144,000 144,000 144,000 

หนังสือพิมพ์ กศน.
ต าบล 

55,575 55,575 55,575 55,575 

ห้องสมุดประชาชน 916,634 916,634 916,639 916,634 

ห้องสมุดเฉลิมราช
กุมาร ี

1,246,440 1,246,440 1,246,440 1,246,440 

รวมทั้งสิ้น 1,446,015 1,446,015 1,446,015 1,446,015 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางสาวณัฐวดี   คึมยะราช 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พื้นที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ  14  แห่ง 
กศน.ต าบล    90  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   14  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี   1 แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน     458    แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
3.ร้อยละของผูร้ับบริการที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดีขึน้ไป 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.1 และ 6.3 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  1  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร งานพัฒนาบุคลากร 
 

7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ผู้บริหาร 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4) ลูกจ้างประจ า 
5) ครู ศรช. 
6) บรรณารักษ์จ้างเหมา 
7) จ้างเหมาอื่น 

15 
16 

203 
8 

67 
13 
6 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 327 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนัก
จัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พั ฒนาครู กศน. และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและ
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคี เครือข่ ายในรู ปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี 
และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
 

6. งบประมำณ  - 
 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางสาวเกศินี  ศรีเกต ุ
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 
(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 
2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 

3. ชื่องำน/โครงกำรงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

 กศน.อ าเภอ 
 
 

14 
 

แห่ง 
 

รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และสามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง 
และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไป
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

6. งบประมำณ  - 
 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางวิภาพร   พลสวัสดิ ์
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มี
ระบบประกันคุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงำน     ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6.2 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ส านักงาน กศน.จังหวัด 
2) กศน.อ าเภอ 
3) กศน.ต าบล 
4) ห้องสมุดประชาชน 
5) ห้องสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมาร ี
6) บ้านหนังสือชุมชน 

1 
14 
90 
14 
1 
 

458 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 578 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ  ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนิ นงานตามนโยบายในแต่ ละเรื่ องได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพื่อการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน กศน.ให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ัง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ด าเนินการนิเทศ ตดิตาม ประเมิน 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

6. งบประมำณ  - 
 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายสมพร  มาตยส์ุริย ์
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 
กศน.ต าบล    90  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   14  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี   1 แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน   458    แห่ง  
 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงำน         ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6.2 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ส านักงาน กศน.จังหวัด 
2) กศน.อ าเภอ 
3) กศน.ต าบล 
4) ห้องสมุดประชาชน 
5) ห้องสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมาร ี
6) บ้านหนังสือชุมชน 
 
 

1 
14 
90 
14 
1 
 

458 
 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 578 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนั กศึกษา 
กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบ
ทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้ เรียนและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
3) ประสานขอใช้สถานท่ีโรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พื้นที่เพ่ือตั้งศูนย์การเรยีนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 

6. งบประมำณ  - 
 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางสาวยลดา  พุทธสอน 
             นางสาวนิชาภา   รักษาพล          
             นายลัทธพล   คึมยะราช 
             นายสมยศ   สร้อยจันดา 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 

8.ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา
ของประชาชนจังหวัดเลยที่ ได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ฐานข้อมูลด้านการบริหารของ
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลยที่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงำน         ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 2.1 ,2.3 และ 3.4 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3.3 และ 4  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 

7.เป้ำหมำย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 
 

 
 

900 
3,720 
2,700 

 

 
 

คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 15,190 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่าง
ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่  
2) ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้
เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
2) ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษา
อาชีพ 
3) การติดตามประเมินผล 
4) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

6. งบประมำณ  
งบรำยจ่ำยอ่ืน  จ านวน   5,634,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน  5,634,000 บาท 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 

 
202,500 
598,500 
607,500 

 
202,500 
598,500 
607,500 

 
202,500 
598,500 
607,500 

 
202,500 
598,500 
607,500 

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายธวัชชัย   มันหาท้าว 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ 14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หน่วยงำน         ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 2.1 ,2.3 ,3.4 และ 3.7  
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3.3 และ 4  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร  โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 
 7.เป้ำหมำย 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน หน่วย 

2) ประชาชน
ทั่วไป 
 

 คน 
 

รวมทั้งสิ้น  คน 
 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1)จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา 
กศน. 
2) ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น) 
 
 

6. งบประมำณ งบรำยจ่ำยอื่น จ านวน                บาท 
งบประมำณ ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

งบรายจ่ายอื่น     
รวมทั้งสิ้น     

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายธวัชชัย   มันหาท้าว 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารด้านอาชีพ 
(ระยะสั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษา กศน. 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
3. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 
(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.หน่วยงำน         ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1.5 , 3.1 และ 3.7 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1.2  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
 

7.เป้ำหมำย 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน หน่วย 

1) ครู 
 

307 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 307 คน 
 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยายผล 
ไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น หลักสูตร
ภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 
 
 

6. งบประมำณ งบรำยจ่ำยอ่ืน จ านวน                       บาท 
งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

งบรายจ่ายอื่น     

รวมทั้งสิ้น     

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางสาวเกศินี  ศรีเกต ุ
             นายธวัชชัย   มันหาท้าว  
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 

8.ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ  
1.ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 4.2, 4.3 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 

7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

นักศึกษาผู้พกิาร 
 

160 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 160 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินการ
ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน 
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่า
เรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัด
และประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียนแบบ
ชั้นเรียน  
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
2) พัฒนาครูผู้สอนคนพิการ 
3) จัดการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
4) การตดิตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 

6. งบประมำณ รำยจำ่ยอ่ืน จ านวน                     บาท 
 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น -     

รวมทั้งสิ้น -    

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายธวัชชัย   มันหาท้าว 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ 4  แห่ง 

8.ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงำน   ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.4 3.8 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 4.3  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงสาธารณสุข 
 

7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

 คน 
 

รวมทั้งสิ้น  คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อ
สร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (AgeingSociety) มีความเข้าใจใน
พัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัว
และชุมชน 
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้
ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู้ สู งอ ายุ ภ าย ใต้ แน วคิ ด  “Active Aging”
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดกิจกรรมเรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุ
ในครอบครัวและชุมชน 
2) ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กลุ่มผู้สูงอายุ 
 

6. งบประมำณ รำยจำ่ยอ่ืน จ านวน                      บาท 
 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายสมยศ   สร้อยจันดา 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ 14  แห่ง 

8.ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ  
1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่สามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 

2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.4 3.8 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 4.3  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย  
                          จิตและสมองของผู้สูงอายุ 
 

7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

 คน 
 

รวมทั้งสิ้น  คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพ่ือ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผู้ สู งอ ายุ ภ าย ใต้ แน วคิ ด  “Active Aging”
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 
4)สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

5. กิจกรรมหลัก 
ส่งเสริมการจัดกระบวนการให้
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
เพ่ือคงพัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ 
 

6. งบประมำณ รำยจำ่ยอ่ืน จ านวน                 บาท 
 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น -    

รวมทั้งสิ้น -    

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายสมยศ   สร้อยจันดา 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ  
1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่สามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงำน         ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 
2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 2.3 3.6  
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 2.2 และ 5 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำร โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

 7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

 คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น  คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1)ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. เพื่อยกระดับคุณคุณภาพ
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
2) คัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
กศน. ระดับอ าเภอและจังหวัด 
3) ให้ค าปรึกษาในการประสานหาช่องทาง
ในการจ าหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
พ้ืนฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุ รกิ จและการค้ าออน ไลน์  (พ าณิ ชย์
อิ เล็ กท รอนิ ก ส์ ) เพ่ื อ ร่ ว มขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจดิจิทัล 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ส่งเสริมการอบรมประชาชนเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  
2) ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์ดีเด่นใน
ระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 
3) ติดตามประเมินผลและรายงานผล
การด าเนินงาน 
 

6. งบประมำณ  รำยจ่ำยอ่ืนจ านวน  1,273,168 บาท 
    งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 

งบรายจ่ายอื่น     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นายลัทธพล  คึมยะราช 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ  14  แห่ง 

8.ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรูไ้ป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดเลย 

(จ ำแนกตำมโครงกำรรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.หน่วยงำน    ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1.1 ,2.3 ,3.4 และ 3.6  
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3.3, 4.1 ,4.2 และ 5.2  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,L 
 

3. ชื่องำน/โครงกำรตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
 
 7.เป้ำหมำย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

 คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น  คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความต้องการ
ของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer 
 
 6. งบประมำณ งบรำยจ่ำยอ่ืน จ านวน                          บาท 
 

งบประมำณ ไตรมำสที ่1 ไตรมำสที ่2 ไตรมำสที ่3 ไตรมำสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น     

รวมทั้งสิ้น     

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางสาวณัฐวดี   คึมยะราช 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 
กศน.อ าเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูต้ามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ที ่ ชื่องำน/
โครงกำร 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

1 การจัดการ
ศึกษา
ส าหรับผู้ไม่
รู้หนังสือ 

จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือให้
คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557 ของส านั กงาน กศน. และสื่ อที่
เห ม าะสมกั บ สภ าพ และ พ้ื น ที่ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย   

1)จัดการจัดการศึกษาส าหรับผู้
ไม่รู้หนังสือ  
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของ
ผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของ
ผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสม
ของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของ
ผู้เรียนที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่
อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
2 การจัดการศึกษา

นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่า
เล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จั ดการศึ กษ าน อกระบ บระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ ด้ อย  พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบ
การเรียนการสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการ
เรียนแบบชั้นเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับ
การศึกษา และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม 
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนต้องเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และ
ส่ ง เส ริ ม ก า รป ก ค รอ ง ใน ระ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา การ
จัดตั้งชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์
อ่ืนๆนอกหลักสูตร มาใช้ เพิ่ มชั่ วโมง
กิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
 

1)การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551  
(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
2) พัฒนากศน.ต าบล ให้
เป็น กศน.ต าบล 5 ดี  
พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.รอ้ยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
3 การจัดการเทียบ

ระดับการศึกษา 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่า
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับ
การศึกษา และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม 
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
และสามารถตอบสนองความต้องการ
ข อ งก ลุ่ ม เป้ าห ม าย ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 

1) จัดการจัดการเทียบ
ระดับการศึกษา 
2) การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

4 การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัด
กิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม การส่งเสริม
ความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้
ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต
ของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

1) การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 
2)  การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
5 การจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 

1)  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียน
ทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัด
กิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของ
ชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การสร้างจิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี 
การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
ชุมชน การเพ่ิ มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
3) พัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืนทุกระดับ (จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล)เพ่ือพัฒนายกระดับ
ชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
 

1)  การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
2) จัดกิจกรรมเพ่ือเรียนรู้
เรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอยภาคครัวเรือน 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนต้นแบบหมู่บ้าน
ไทยนิยมยั่งยืน 
4) การติดตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
6 การจัดการศึกษา

การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การ
ประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบ
อ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
และบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดย
เน้นการด าเนินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น
พลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน์ การ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) การจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
7 การศึกษาตาม

อัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่าง
ทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยาย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการ
อ่านและศั กยภาพการเรียนรู้ ของ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการอ่านให้
เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางและทั่ วถึ ง เช่น พัฒนา
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่ งให้ เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การ
ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการ
พัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code 
ส่ งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน จัดหน่ วยบริการ
เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 
อย่ างทั่ ว ถึ ง  ส ม่ า เส ม อ  รวม ทั้ ง
เสริมสร้ างความพร้อมในด้ านสื่ อ
อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และ
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน
อย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย
ร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ใน
โร ง ง า น  ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กศน.ต าบล และร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอ่าน 
- ห้องสมดุชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้และจัดท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน 
 

1. จ านวนผู้รับบริการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

8 งานพัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการด าเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทย
ฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และ
การปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการ
ความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ เพื่ อให้ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่ เกี่ ยวข้องให้
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ ได้อย่างมี
คุ ณ ภ า พ โด ย ส่ ง เส ริ ม ให้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การ
จั ดกระบ วนการเรี ยน รู้  ก ารวั ดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
4)  ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการมีส่วน
ร่วม ในการบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบ
การบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
ความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร 
รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคี
เครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง 

1) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี และพสัด ุ
3)พัฒนาบุคลากรด้านการ
นิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 
 

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสตูรการพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

9 งานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ี
เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

1) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางาน
ระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร้อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

10 งานนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคี
เครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่ วยงานและสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไก
การก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถ
ตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบาย
ในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร และสื่ อ อ่ื นๆ ที่
เหมาะสม เพ่ื อการก ากั บ  นิ เทศ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตาม
ตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงาน กศน.ให้ด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศใน
ทุกระดับ ทั้ งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด อ าเภอ 
และต าบล เพ่ือความเป็นเอกภาพใน
การใช้ ข้ อมู ล และการพัฒนางาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

1. ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
2. อบรมพัฒนา
ระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และ
รายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร้อยละของหน่วยงาน
และสถานศึกษา กศน. 
ที่สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

11 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พั ฒนาระบบฐานข้ อมู ล ให้ มี ความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิ บั ติ งาน การติ ดตาม
ประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพ
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้น
และสอบทานได้ทั นความต้ องการเพื่ อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานท่ี
โรงเรียนยุบรวมขอใช้พื้นที่
เพื่อตั้งศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 

1.จ านวนระบบฐานข้อมูล
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
ประชาชนจั งหวัด เลยที่
ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 
2.ฐานข้อมูลด้านการ
บริหารของส านักงาน 
กศน.จังหวัดเลยท่ีไดร้ับ
การพัฒนาให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

12 ศูนยฝ์ึกอาชีพ
ชุมชน 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า
อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการ
จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละ
พ้ืนที่  
2) ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษา
อาชีพ กศน. ให้ เป็นอาชีพที่รองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต 
 

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน  
2) ปรับหลักสูตรการจัด
การศึกษาอาชีพ 
3) การติดตาม
ประเมินผล 
4) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

13 โครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้าน
อาชีพ 

1)จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น)ส าหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา 
กศน. 
2) ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
 

1) จัดให้ประชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น) 
 

1.จ านวนประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น)
ส าหรับประชาชนใน
ศูนย์อาเซียนศึกษา 
กศน. 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น) มีความรู้ในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
3. ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

14 โครงการพัฒนา
ทักษะครู กศน.
ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร 
และขยายผล 
ไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ประชาชนในรูปแบบต่าง  ๆอย่างเป็น
รูปธรรม เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ
การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 
 

1.ร้อยละของครู กศน. 
ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

15 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยส าหรับ
คนพิการ 

1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่า
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จั ดการศึ กษานอกระบบระดั บ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น ให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายผู้ พิการ ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน 
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การพบกลุ่ม และการเรียนแบบชั้น
เรียน  
 

1)จัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
2) พัฒนาครูผู้สอนคน
พิการ 
3) จัดการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
4) การติดตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

16 โครงการความ
ร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
และ กระทรวง
สาธารณสุข 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับ
ประชาชนเพื่อสร้างตระหนักถึงการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety) มีความเข้าใจใน
พัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัว
และชุมชน 
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเอง
ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
 

1) จัดกิจกรรมเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุ
ในครอบครัวและชุมชน 
2) ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
 

1.จ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

17 โครงการการจัด
และส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทาง
กาย จิตและสมอง
ของผู้สูงอายุ 
 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (AgeingSociety)  
2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จัก
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
4)สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มี
การเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 
ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

ส่งเสริมการจัด
กระบวนการให้ผู้สูงอายุ
ในครอบครัวและชุมชน
เพ่ือคงพัฒนาการทาง
กาย จิต และสมองของ
ผู้สูงอายุ 
 

1.จ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

18 โครงการบูรณา
การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล/
สร้างเครือข่าย
ดิจิทัลชุมชน
ระดับต าบล                        
(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตร
การค้าออนไลน์) 
 

1)ให้ค าปรึกษาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. เพื่อ
ยกระดับคุณคุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ 
2) คั ด เลื อ ก สุ ด ย อ ด สิ น ค้ า แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ กศน. ระดับอ าเภอและ
จังหวัด 
3) ให้ค าปรึกษาในการประสานหา
ช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
4) สร้ างความรู้ ค วาม เข้ า ใจและ
ทั กษ ะ พ้ื น ฐ าน ให้ กั บ ป ระชาชน 
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

1) ส่งเสริมการอบรม
ประชาชนเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล  
2) ประกวดผู้ท าการค้า
ออนไลน์ดีเด่นในระดับ 
กศน.อ าเภอ และ กศน.
จังหวัด 
3) ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากร
ที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องำน/โครงกำร วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

19 โครงการ Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม
ที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้าง
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และ
ความต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE 
เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer 
 

1.จ านวนประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 
2. ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer
มีความรู้ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. 
ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmerได้
อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ภำคผนวก 
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บุคลำกร ในสังกัดส ำนกังำน กศน. จังหวัดเลย 
 
ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเลย 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ประเภท สังกัด 

1 นายเกรียงศักดิ์   นวลสุทธิ์ ผอ.ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ข้าราชการ จังหวัด 

2 ว่าที่ร.ท.จ านงค์ นนทะมาศ รองผอ. ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ข้าราชการ จังหวัด 

3 นายทศพร  จันทศร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ข้าราชการ จังหวัด 

4 นายกฤษาณภัค  มโนสถิต พนักงานพิมพ์ส.3 ลูกจ้างประจ า จังหวัด 

5 นายสมพงษ ์ ปลัดศรีช่วย พนักงานพิมพ์ส.3 ลูกจ้างประจ า จังหวัด 

6 นางวิภาพร  พลสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา พนักงานราชการ จังหวัด 

7 นางสาวเกศินี  ศรีเกตุ นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ จังหวัด 

8 นางสาวแคทลียา  สุขปื้อ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ จังหวัด 

9 นางสาวณัฐวดี  คึมยะราช นักวิชาการศึกษา พนักงานราชการ จังหวัด 

10 นางสาวรัตนาพร  ทองค า นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ จังหวัด 

11 นางสาวราพร  บุตรแวง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ จังหวัด 

12 นางสาวสุรีวัลย์  แก้วไชยะ นักวิชาการศึกษา พนักงานราชการ จังหวัด 

13 นางอรพิม  สีแสง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ จังหวัด 

14 นายธวัชชัย  มันหาท้าว นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ จังหวัด 

15 นางสาวยลดา  พุทธสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ จังหวัด 

16 นายลัทธพล  คึมยะราช นักเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานราชการ จังหวัด 

17 ว่าท่ีร.ต.หญิงอัจฉรา หลักทรัพย ์ นักวิชาการพัสดุ พนักงานราชการ จังหวัด 

18 นายโกเมนทร์  ชลทรัพย์ พนักงานบริการ จ้างเหมาบริการ จังหวัด 

19 นางสาวปรียาภรณ์  อุทธตรี ธุรการ จ้างเหมาบริการ จังหวัด 

20 นางสาวสุรัตนา  หนองงูเหลือม นักวิชาการเงินและบัญชี จ้างเหมาบริการ จังหวัด 

21 นายนรินทร์  บุตรท้าว พนักงานขับรถ จ้างเหมาบริการ จังหวัด 

22 นายวรยุทธ   ธนะสูตร พนักงานขับรถ จ้างเหมาบริการ จังหวัด 

23 นายปราโมทย์  พุทธมาตย์ พนักงานรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการ จังหวัด 

24 นายธวัชชัย   ทองดี พนักงานรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการ จังหวัด 
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กศน.อ ำเภอเมืองเลย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ประเภท สังกัด 

1 นายสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์ ผอ.กศน.อ าเภอเมืองเลย ข้าราชการ เมืองเลย 

2 นายระวี  คึมยะราช ครูช านาญการพิเศษ ข้าราชการ เมืองเลย 

3 
 
 

นายสมพร  มาตย์สุริย์ 
 
 

ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ข้าราชการ 
 
 

เมืองเลย 
ช่วยราชการ

ส านักงาน กศน.
จังหวัดเลย 

4 นางวาสนา  โสธรรมมงคล ครชู านาญการ ข้าราชการ เมืองเลย 

5 นางปราณี  สุขปื้อ คร ู ข้าราชการ เมืองเลย 

6 นางสาวพิมพ์จันทร์  จิตรพานิช บรรณารักษ์ช านาญการ ข้าราชการ เมืองเลย 

7 นางมณีรัตน์  ลุนธิระวงค์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เมืองเลย 

8 นางอัญชลี  ประเสริฐศิลป์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เมืองเลย 

9 นายนิพนธ์  แก้วสุฟอง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เมืองเลย 

10 นายปรีชา  วงศ์ลา ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เมืองเลย 

11 นางสาววรรณพร  ยอดค า บรรณารักษ์ พนักงานราชการ เมืองเลย 

12 นางกัลยาณ ี อ้วนนวน ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

13 นางจันทร์ศรี  โคกกระชาย ครกูศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

14 นางจิรัฐิติกานต ์ สุพรมอินทร์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

15 นางณัฐพร  อินทะสิทธิ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

16 นางเพ็ญประภา  ช านิยันต์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

17 นางรัตนา  วรชินา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

18 นางวิจิตรา  แสนใจวุฒิ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

19 นางสาวกาญจนา  วรรณศิริ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

20 นางสาวนภัสวรรณ  แก่นพล ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

21 นางสาวนิโลบล  จันทนา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

22 นางสาวพจนา เอมพันธ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

23 นางสาวพิราภรณ์  สุพรหมอินทร์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

24 นางสาวปุณณดา  จ าปานิล ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ประเภท สังกัด 

25 นางสาววันวิสาข์  ไขหินตั้ง ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

26 นางสาวสุพัตรา  ป้องนาลา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

28 นางสาวิตรี  วาท ี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

29 นางสุธาสินี  แสนใจวุฒ ิ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

30 นางสุภาภรณ์  มูลถวิลย์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

31 นายตะวัน  ป้อมสุวรรณ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

32 นายนิพจน์  ใจเอ้ือ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

33 นายประยูร  ใจเอ้ือ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

34 นายประเสริฐ  ลีกระจ่าง ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

35 นายปรีชา  วุฒิสุรนนท ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

36 นายมานพ  อดทน ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

37 นายวีระชน  ชัชวาลย ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

38 นายแสวง  ยานะฝั้น ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

39 นายอาทิตย ์ รอดกริช ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

40 นายกรณ์พงษ ์ วีระวัฒน์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

41 นางศรัญญา  ชัชวาลย์ บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

42 นางอรุณี  วิเศษนันท์ บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

43 นางสาวพักตร์วิภา  สีหะวงศ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

44 นายก้องเกียรติ  บงแก้ว ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

45 นายปฏิพล  สวาสนา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

46 นางสาวอรณิชา  วุฒิสุรนนท์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

47 นายภานุพันธ์  จันทรัตน์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

48 นายวุฒิชัย  ฮดมาลี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

49 นายพลวริษฐ์  เจดีรักษ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

50 นายอรรถวิทย์  วงศ์ลา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

51 นายณัฐพล  วิชาเครื่อง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

52 นางสาวสุดาวรรณ  จันดาหาร ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 
 



94 

 

 
กศน.อ ำเภอนำด้วง 

 
ที ่ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 

1 นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา ผอ.กศน.อ าเภอนาด้วง ข้าราชการ นาด้วง 

2 นายปฎิภาณ  สุวรรณชาต ิ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ นาด้วง 

3 
 
 

นางสาวนิชาภา  รักษาพล 
 
 

ครูอาสาฯ 
 
 

พนักงานราชการ 
 
 

นาด้วง 
ช่วยราชการ

ส านักงาน กศน.
จังหวัดเลย 

4 นางศิริรัตน์   พวงเพชร คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาด้วง 

5 นางสาวพัสราวดี   ตรีช่วย คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาด้วง 

6 นางสาวภัชรินทร์  น้อยอินวงษ์ คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาด้วง 

7 นางสาวภัณฑริกา   ศรีจ าปา คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาด้วง 

8 นายธนาวุฒิ ศรีเหลา คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาด้วง 

9 นายพันยศ   งามนาเสียว คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาด้วง 

10 นางสาวศิราพร   จันทร์หล่ม คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาด้วง 

11 นางสาววิชุดา ญาติบ ารุง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาด้วง 
12 
 

นางสาวพสชนันท์ ตระกูลเทียบแสน 
 

บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ 
 

จ้างเหมาบริการ 
 

นาด้วง 
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     กศน. อ ำเภอเอรำวัณ 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นางปิยะนุช  กุณวงษ์ ผอ.กศน.อ าเภอเอราวัณ ข้าราชการ เอราวัณ 
2 นางชุลีพร  วรรณแจ่ม ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เอราวัณ 
3 นางสายสุณีย์  ม่วงแสง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เอราวัณ 
4 นางกาญจนา   สอนสียา คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
5 นางจิราลักษณ์ สุภาวรรณ์ คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
6 นางปุณยนุช ชัยวงค์ คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
7 นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
8 นายสมรภูมิ   บัวละบาล คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
9 นายสุริยา  โคตรแก้ว คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
10 นายองอาจ   สุภาวรรณ์ คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
11 นางสาวณัฐรดา มงคลชัย คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
12 นางสาวยุภาพร  บ ารุงส าราญ บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ เอราวัณ 
13 นางสาวเนตรชนก ศรีสว่าง คร ูศรช. จ้างเหมาบริการ เอราวัณ 
14 นางสาวสุภาพร โนนเดช คร ูศรช. จ้างเหมาบริการ เอราวัณ 
15 นายวิศณุพงษ์ เทียบพิมพ์ คร ูศรช. จ้างเหมาบริการ เอราวัณ 
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กศน. อ ำเภอวังสะพุง 
 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 

นายทวีวัฒน์  เหลาสุพะ 
ครู รก. ผอ.กศน.
อ าเภอวังสะพุง 

ข้าราชการ วังสะพุง 

2 นางปภาวรินทร์ แสวงทรัพย์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ข้าราชการ วังสะพุง 
3 นายจรูญศักดิ์  มูณละศรี พนักงานพิมพ์ ส1 ลูกจ้างประจ า วังสะพุง 
4 นายสถาพร  กุตัน ครูอาสาสมัครฯ พนักงานราชการ วังสะพุง 
5 นางบัวค า  จันทวัน ครูอาสาสมัครฯ พนักงานราชการ วังสะพุง 
6 นางล าใย  อันทะระ ครูอาสาสมัครฯ พนักงานราชการ วังสะพุง 
7 นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง      ครูอาสาสมัครฯ พนักงานราชการ วังสะพุง 
8 นางค าแพง  ไมตรีสวัสดิ์ ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
9 นางมณีรัตน์  วานมนตรี ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
10 นางศศิธร  กองกลิ่น ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
11 นางกัญจนวัฒน์  นามวงษ์ ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
12 นางดารนีนุช  รัตนมงคล ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
13 นางศศิพิมล  วิไลสอน ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
14 นางสาวกาญจนา  สุริมงคล ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
15 นายอภิราชน์  การะเกษ ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
16 นางสาวปาริชาติ  ไพรยา ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
17 นางอุทัยวัลย์  พรมอินทร์ ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
18 นายแสงอรุณ  โชตะวงค์ ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
19 นายสุวัฒน์  ไหลน ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
20 นางนริศรา  ป้องกัน ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
21 นายภูริวัจน์  ค าสิงห ์ ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
22 นายปรัชญา  สุนทราวิรัตน์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ วังสะพุง 
23 นางสาวณัฐธิกา  ศรีจันทวงศ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ วังสะพุง 
24 นายฐาปกรณ์  ลีกระจ่าง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ วังสะพุง 
25 นางสาวชัญญาพัชร์  แสนบุ่งค้อ บรรณารักษ์จ้างเหมาฯ จ้างเหมาบริการ วังสะพุง 
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กศน.อ ำเภอผำขำว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชือ่-สกุล ต ำแหน่ง ประเภท สังกัด 

1 นางพิชามญชุ์  ล ามะนา ผอ.กศน.อ าเภอผาขาว ข้าราชการ ผาขาว 

2 นางสาวศุภจีอนงค์  เอ่ียมเวียง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ผาขาว 

3 นายสมยศ  สร้อยจันดา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ ผาขาว 

4 นางขวัญจิตร  ทองดี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ผาขาว 

5 นางสาวจิรันธนิน ขุนเวียงจันทร์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ผาขาว 

6 นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ผาขาว 

7 นางสุพัตรา  พงษ์สะพัง ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ผาขาว 

8 นางสาวอรทัย  เต็มสอาด ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ผาขาว 

9 นายธีรพงศ์  พิมใจ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ผาขาว 

10 นายเสริมศักดิ์  โสกัณฑัต ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ผาขาว 

11 นายธีรรัตน์  วีระวัฒน ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ผาขาว 

12 นายสันติภาพ  สาลี บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ ผาขาว 

13 นางสาวนิภาวรรณ  ค าประทุม ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ผาขาว 

14 นางสาวอรยุพา  อุตรพรม ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ผาขาว 
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กศน.อ ำเภอภูกระดึง 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ประเภท สังกัด 

1 นางนวพร  สุ่ยวงศ์ ผอ.กศน.อ าเภอภูกระดึง ข้าราชการ ภูกระดึง  

2 นางลัดดาวัลย์  แสงขาว ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูกระดึง 

3 
 
 

นายแถลง  การะเกษ 
 
 

ครูอาสาฯ 
 
 

พนักงานราชการ 
 
 

ภูกระดึง 
ช่วยราชการ 
กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

4 นางขนิษฐา  วีระจิตสกุลงาม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

5 นางวิลาวัณย์  แซ่อัง ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

6 นางสาวนงนุช  บางประอินทร์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

7 นางสาวพิชญา  สวาสนา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

8 นางสาวภณิดา  ทองเทียม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

9 นางสุกันยา   สกุลเดช ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

10 นายอนุวัฒน์  แสงสิมมา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

11 นางอารีพร   หล้าสีดา บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ ภูกระดึง 

12 นางสาวจันทร์สุดา  เมฆพรประเสริฐ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูกระดึง 

13 นางสาวนิตยา  บุญค าภา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูกระดึง 

14 นางสาวอติยา  ศรีบัว ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูกระดึง 

15 นายจิรายุ  สีวะกุล ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูกระดึง 

16 ว่าที่ร้อยตรี นัฐวัฒน์  ศิลปะประเสริฐ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูกระดึง 
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กศน. อ ำเภอหนองหิน 
 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นางพลพธู วรฉัตร ผอ.กศน.อ าเภอหนองหิน ข้าราชการ หนองหิน 
2 นางปภาดา  สิงห์สถิตย์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ หนองหิน 
3 นางดารุณ ี  ค ามา ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ หนองหิน 
4 นางอริยาภรณ ์ ทันชม ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ หนองหิน 
5 นายพิชิต  มูลชมภู ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ หนองหิน 
6 นายภัทรพงษ ์ กิจเรณู ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ หนองหิน 
7 นายสิริพงษ์   อุดนอก ครู กศน.ต าบล พนักงานราชการ หนองหิน 
8 นางเจนจิรา  กล่ าคลองตัน บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
9 นางเบญจวรรณ์  เชื้อจีน ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
10 นางสาวจารุณี  สีลา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
11 นางสาวพรสุรางค ์ สุวรรณสนธิ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
12 นางสาววาสนา   สีลา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
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     กศน. อ ำเภอภูหลวง 
 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ประเภท สังกดั 
1 นางสมใจ สายมา ผอ.กศน.อ าเภอภูหลวง ข้าราชการ ภูหลวง 
2 นางสาววรางรัตน์  สารแสน บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ข้าราชการ ภูหลวง 
3 นางวาสนา  ฟุ้งเฟ่ือง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูหลวง 
4 นายอานนท ์ นอแสงศรี ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูหลวง 
5 นางกวินนาถ   ขุขันธ์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูหลวง 
6 นางคนิตดา  จันทะเส ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
7 นางราตรี   พิลาฤทธิ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
8 นางสาวปราณี   เสนา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
9 นางสาวสุธาชินี   พันเงิน ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
10 นายนิคม   ไชยา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
11 นายพรชัย  อินทร์ตาโคตร ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
12 นายมนัสพรม   ศรีธรรม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูหลวง 
13 นางสาววราภรณ์  นิลอ้วน บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ ภูหลวง 
14 นางสาวฉันทนา  เกษทองมา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ภูหลวง 
15 นางสาวดาราพร  ขวัญพัก ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ภูหลวง 
16 นางสุภาพร   โจระสา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ภูหลวง 
17 นางสาวพรพรรณ   อุตกรวย ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ภูหลวง 
18 นายกรุณา  นนทวิศรุต ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ภูหลวง 
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          กศน. อ ำเภอเชียงคำน 
 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นายกิตติพงษ์   โกษาจันทร์ ผอ.กศน.อ าเภอเชียงคาน ข้าราชการ เชียงคาน 
2 นางสาวรัตติยาพร  จันทร์อ้วน คร ู ข้าราชการ เชียงคาน 
3 นายจ าเนียร  บุตรตา พนักงานพิมพ์ส.3 ลูกจ้างประจ า เชียงคาน 
4 นางปัญจนา  วงศ์ลา ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เชียงคาน 
5 นางรุ่งนภา  เทศน์ธรรม ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เชียงคาน 
6 นางทุลีประไพ  บาดาจันทร์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
7 นางนภัสวรรณ  พงษ์สัมพันธ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
8 นางนวรัตน์  นันทะนา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
9 นางปฐมาวดี  ทุมสงคราม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
10 นางเรวดี   สืบสาย ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
11 นางวีลานุช   โสภานิตย ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
12 นางสาวปารย ์ ฤทธิ์ทรงเมือง ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
13 นางพรรณิภา  จันทะคุณ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
14 นางภาวิณี  สุวะศรี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
15 นางอรุณ   สาลาสุตา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
16 นายทองอินทร์  พันธ์พร้าว ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
17 นายวีรวัฒน์   ธุรชัย ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
18 นายอเนก  จันตะพรมมา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
19 นายณัฐพงษ ์ ไชยะสุข บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
20 นางสายพิณ  ยอดสิงห์ ครศูรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
21 นางสาวปิยะฉัตร  กมลรัตน์ ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
22 นางสาววรัญวิภา  เพชรราช ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
23 นางอมรรัตน์   แปลงกันทา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
24 นางสาวอาริศรา  บุตรตา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
25 นายพิรุณ  บาดาจันทร์ ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
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กศน. อ ำเภอปำกชม 

 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นางสาวกนกพรรณ   ชลสินธุ์ ผอ.กศน.อ าเภอปากชม ข้าราชการ ปากชม 
2 นางธนัญญา  นารัตน์โท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ข้าราชการ ปากชม 
3 นางเครือวัลย์  มนตรี ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ปากชม 

4 นายสุทธิรักษ์  ภูตาเพิส 
 

ครูอาสาฯ 
 

 
พนักงานราชการ 

ปากชม ช่วย
ราชการ กศน.
อ าเภอท่าลี่ 

5 นางกนิษฐา  จักรโนวัน ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
6 นางธัญญาลักษณ์  สุทธิไชยา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
7 นางสาวยุภาพร  เหล่าโพธิ์แดง ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
8 นางสาวกชกิตต ิ ภัคโภคิน ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
9 นางสาวกรรณิการ์  ตาปี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
10 นางสาวนงลักษณ์  ตาอุด ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
11 นางสาววรัญญา  จันทะบุตร ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
12 นางสาวสุธิดา  พุทธทองศรี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
13 นางเสาวลักษณ์  บุญตอม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
14 นายชิดณรงค์  อินทจร ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
15 นายอ านาจ  จันทะมี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ปากชม 
16 นางสาวริศา  วันทองสุข ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ปากชม 
17 นางสาวภัทรภัฑฐ์  พุทธทองศรี ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ปากชม 
18 นางสาวรัตนา  ไชยโสดา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ปากชม 
19 นางสาวหทัยชนก  ผาจวง ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ปากชม 
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กศน. อ ำเภอท่ำลี ่
 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นายปกรณ์   คามวัลย์ ผอ.กศน.อ าเภอท่าลี่ ข้าราชการ ท่าลี ่

2 นายส าราญ  รุ่งเรือง ครูช านาญการ ข้าราชการ ท่าลี่ 
3 นางสาวภาษณรัชต  ภาษาสุข บรรณารักษช์ านาญการ ข้าราชการ ท่าลี ่

4 
นายอนนท์        ยศพิมพา 
 

พนักงานพิมพ์ ส.3 
 

ลูกจ้างประจ า ท่าลี่(ช่วยราชการหอ้งสมุด
เฉลิมราชฯ) 

5 นางวรรณวิภา  มะโนศรี ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ท่าลี ่

6 นางอัญชลี  บุญเพ็ง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ท่าลี ่

7 นางชุติมา   ตั้งตระกูลธนกิจ คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

8 นางสาวเขมิกา   สัตตาคม คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

9 นางสาววรัญญา   มุลทากุล คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

10 นางสาวอาริยา   ขัติยะ คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

11 นางสุดสงวน   กรมเกลียว คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

12 นางอรพรรณ   ปะกิน าหัง คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

13 นายวัชระ   สอนขาว คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

14 นายเฉลิมพณ   หยาดหลั่งค า คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี่(ช่วยราชการ อ.เมืองเลย) 

15 นางสาวพิมลรัตน์ หุมอาจ คร ูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

16 นางสาวกรรณิกา แบ็ง คร ูศรช. จ้างเหมาบริการ ท่าลี ่

17 นายศิวณัฐ สาระพันธ์ คร ูศรช. จ้างเหมาบริการ ท่าลี ่

18 นางสาวพัทยา  ค ามา ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ท่าลี ่
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  กศน.อ ำเภอด่ำนซ้ำย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท อ าเภอ 

1 นายค าพันธ์  สุพรมอินทร์ ผอ.กศน.อ าเภอด่านซ้าย ข้าราชการ ด่านซ้าย 

2 นายชนะพง  มู้จันทร์ พนักงานพิมพ์ส.3 ลูกจ้างประจ า ด่านซ้าย 

3 นางนฤนาถ  ไพศาลธรรม ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

4 นางสาวนฤมล  ราชพัฒน์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

5 
 

นางสาวนิฤมล  บุตรโยจันโท ครูอาสาฯ พนักงานราชการ 
ด่านซ้าย 

ช่วยราชการ กศน.
อ าเภอเมืองเลย 

6 นางกรรณิกา  งาสิทธิ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

7 นางสาวจรัสศรี  บัวพิทักษ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

8 นางชาลิสา  ทองด า ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

9 นางประนอม  สิงขรณ์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

10 นางสาวลัดดา  ศรีพรหม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

11 นางสาวกนกพัฒน์  อะทะโน ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

12 นางสาวถาณิชา  อังศุเดชาไชย ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

13 นางปัญจพร  มณีกันตา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

14 นางสาวสายยนต์  หมวดเอ่น ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

15 นางหนูเวียง  เนาวราช ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

16 นางสุปราณี  สุพรมอินทร์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

17 นางอรุณรัตน์  พรหมดี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

18 นายจ าเริญ  ศรีบุญ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

19 นายชาวุธ  ศรีมังกร ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

20 นายดุสิต  สารมะโน ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

21 นายพนม  พรหมอาภา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

22 นายพรชัย  ชัยชนะ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

23 นายพิษณ ุ นันทพรม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

24 นายไพบูรณ ์ ไชยวงค์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ประเภท อ ำเภอ 

26 นายภูษิต  พรหมรักษา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 
27 นางรัชดา   เชื้อบุญมี บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

28 นางสาวกรรฐิมา  เหมือนศรีชัย ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

29 นางสาวนภาลัย  แสงบุตรดี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

30 นางสาวนิตยา  อพิบูรณ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

31 นางสาวภัทราภรณ์  สุภาษ ิ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

32 นางสาววิภาดา  สาระทัศนานันท์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

33 นางสาวศรีสุดา  วงศ์ลา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

34 นางสาวสุพัตรา  กันยาประสิทธิ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

35 นางสาวเสาวนีย์  สารมโน ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

36 นางอภิชญา  เนตรแสงสี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

37 นายรัฐพงษ์  จันมา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

38 นายสมิง  สิงขรณ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

39 นางพิมลพรรณ  จันทศร ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

40 นางสาวจิราพร  ฤทธิ์เลิศ ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

41 นายเอกวัฒน์  จันดาหาร ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

42 นางสาวศิริรัตน์  วงษ์จันนา ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 

43 นางเยาวธิดา  วังค า ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 
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กศน.อ ำเภอนำแห้ว 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ประเภท อ ำเภอ 

1 นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ ผอ.กศน.อ าเภอนาแห้ว ข้าราชการ นาแห้ว 

2 นางสาวณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ นาแห้ว 

3 นางพรนภา  อินแผลง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ นาแห้ว 
4 ว่าที่ร.ต.หญิงศิริญญา ค ามะลี ครูอาสาฯ พนักงานราชการ นาแห้ว 
5 นางนภาพร  สุทธาผา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
6 นางพิลาศพรรณนา  ภูทัศ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
7 นางมธุรี  สุภามงคล ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
8 นางสมประสงค ์ ดวงอุปะ ครกูศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
9 นางสาวอรวรรณ  จันทะคุณ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
10 นายเกียรติชัย  แสงรัตน์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
11 นายชัยวุฒิ  จันทะคุณ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
12 นายทรงพิทักษ ์ จันอักษร ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
13 นายไพยวรรณ  แก้วสุวรรณ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
14 นายศรีวิชัย  ตลับนาค ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
15 นายอดุลย์  โพตะคาม ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

16 นางสาวสันทะนี  ศรีสุธรรม 
บรรณารักษ์ 
จ้างเหมาบริการ 

จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

17 นางวรนุช  วันทอง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
18 นางสาวนวลอนงค ์ เนตรแสงศรี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
19 นางสาววารุณี  บุบผา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
20 นางสาวอารีญา  เชื้อบุญมี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
21 นายณัฐพงษ ์  หมุอาจ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
22 นายวรชัย   ศรีค า ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
23 นายวุฒิชัย   กุลศิร ิ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
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กศน.อ ำเภอภูเรือ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท อ าเภอ 

1 นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์ ผอ.กศน.อ าเภอภูเรือ ข้าราชการ ภูเรือ 

2 นายจิรภัทร   นามพุทธา คร ู ข้าราชการ ภูเรือ 
3 นางอารยา  โกษาจันทร์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูเรือ 
4 นายสมศักดิ ์  ศรีบุรินทร์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูเรือ 
5 นางกัญญา  โกษาจันทร์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
6 นางแพ็ทติยา   ศรีบุรินทร์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
7 นางศิวาพร   บุญกล่ า ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
8 นางสายพิน   จารัตน์ ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
9 นางสุภาพร  ศรีเมือง ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
10 นายประสิทธิ์   แสนสุภา ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
11 นายวิชญ์   วังคีร ี ครูกศน.ต าบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
12 นางสาวขวัญนภา   บุญศรีภูมิ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
13 นางสาวเจนจิรา  วงค์ค าสม ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
14 นางสาวณัฐจิรา   ศรีบุรินทร์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
15 นางสาวนิภาพร   วังคีรี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
16 นางสาวหทัยรัตน์  ภาหวัน ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
17 นายเจริญ   รุ่งเรือง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
18 นายยอดรักษ ์  วงสีหา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
19 นายสมทรง   โกษาจันทร์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
20 นางสาวธัญลักษณ์   วงษ์ทวี ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
21 นายปิตุพงษ์  ยศปัญญา ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 

22 นางสาวสินจัย  สุทธ ิ
บรรณารักษ์ 
จ้างเหมาบริการ 

จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
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คณะผู้จัดท ำเอกสำร 
 
ที่ปรึกษำ 
  นายเกรียงศักดิ์   นวลสุทธิ์  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
  ว่าที่ร้อยโทจ านงค์  นนทะมาศ  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 
คณะท ำงำน 
  ว่าที่ร้อยโทจ านงค์  นนทะมาศ  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 นายสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 นายค าพันธ์  สุพรมอินทร์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอด่านซ้าย 

นายกิตติพงษ์  โกษาจันทร์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเชียงคาน 
 นางพลพธู  วรฉัตร   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหนองหิน 
 นางปิยะนุช  กุณวงษ์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเอราวัณ 

นางพิชามญชุ์  ล ามะนา   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอผาขาว 
 นายปกรณ์   คามวัลย์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าลี่ 

นายกิตติพงษ์  โกษาจันทร์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเชียงคาน 
 
 นางสาวธนสรณ์  ธุนันทา   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาด้วง 
 นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาแห้ว 
 นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเรือ 

นายทวีวัฒน์  เหลาสุพะ   คร ูรก.ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังสะพุง 
นายอนุสรณ์    คามแสน   ครู รก. ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูหลวง 

 นายระวี  คึมยะราช   ครูช านาญการพิเศษ 
 นายทศพร  จันทศร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 นายสมพร  มาตย์สุริย์   ครูช านาญการพิเศษ 
 นางนงลักษณ์  พร้อมจะบก  ครูช านาญการ 
 นางวาสนา  โสธรรมมงคล   ครูช านาญการ 
 นายทวีวัฒน์  เหลาสุพะ   คร ู
 นางปราณี  สุขปื้อ   คร ู
 นายจิรภัทร  นามพุทธา   คร ู
 นางสาวยลดา   พุทธสอน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นางสาวแคทลียา  สุขปื้อ   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นางสาวรัตนาพร  ทองค า   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นางสาววราพร   บุตรแวง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นางอรพิม  สีแสง    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นายลัทธพล  คึมยะราช   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา  หลักทรัพย์  นักวิชาการพัสดุ 
 นางวิภาพร  พลสวัสดิ์   นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวณัฐวดี  คึมยะราช   นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวสุรีย์วัลย์  แก้วไชยะ  นักวิชาการศึกษา 
 นายประวัติ  แสงชมภู   พนักงานพิมพ์ ส.3 
 นายกฤษณภัค  มโนสถิต   พนักงานพิมพ์ ส.3 
 นายสมพงษ์  ปลัดศรีช่วย   พนักงานพิมพ์ ส.3 
 นางสาวพิมพ์จันทร์  จิตรพานิช  บรรณารักษ์ช านาญการ 
 นางสาววรรณพร  ยอดค า   บรรณารักษ์ 

นางสาวนิชาภา  รักษาพล   ครูอาสาฯ 
 นางมณีรัตน์  ลุนธิระวงค์   ครูอาสาฯ 
 นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง  ครูอาสาฯ 
 นางขนิษฐา  วีระจิตสกุลงาม  ครู กศน.ต าบล 
 นางสาวพจนา  เอมพันธ์    ครู กศน.ต าบล 
 นางสาวนิโลบล  จันทนา   ครู กศน.ต าบล 
 นายตะวัน  ป้อมสุวรรณ   ครู กศน.ต าบล 
 นางสาวสุพัตรา  ป้องนาลา  ครู กศน.ต าบล 
 นางสาววันวิสาข์  ไขหินตั้ง  ครู กศน.ต าบล 
 นายวุฒิชัย  ฮดมาลี   ครู ศรช.   
รวบรวม/รูปเล่ม 
  นางสาวนิชาภา    รักษาพล  ครูอาสาฯ 
 นางสาวยลดา   พุทธสอน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายลัทธพล  คึมยะราช   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวสุรัตนา  หนองงูเหลือม  นักวิชาการเงินและบัญชี 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


