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 แผนปฏิบัติงานสํานักงาน กศน. จังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเอกสารในการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงาน 
กศน.จังหวัดเลย ที่สนองตอบเจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ.2551 ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งนโยบายและ
จุดเน้นการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสํานักงาน กศน. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 สาระของแผนปฏิบัติการประจําปีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงาน 
กศน.จังหวัดเลย ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาหน่วยงาน ค่านิยม
องค์กร เปูาประสงค์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ จุดเน้นการดําเนินงาน และรายละเอียดงาน/โครงการและ
งบประมาณท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัด
เลย 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักงาน กศน.จังหวัดเลย จะเป็นแนวทาง
ในการบริการ/โครงการ และงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการกํากับ
ติดตามผลการดําเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย ต่อไป 
      
         

     (นายปัญญา   ศาสตรา) 
      ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดเลย 
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ประวัติศาสตร์จังหวัดเลย 

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเลยเพ่ิงจะมีปรากฏแน่ชัดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม-เกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที ่4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองเลยขึ้นเมื่อ พ.ศ.  2396 ส่วนประวัติ
ความเป็นมาของจังหวัดก่อนหน้านี้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและการสร้างบ้านแปลง
เมืองซึ่งเป็นเมืองโบราณในท้องที่จังหวัดเลย  ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของหมู่บ้านและเมืองเหล่านี้ก็เป็นหลักฐานที่ได้จากคําบอกเล่าสืบต่อกันมา โดยอาจได้รับการบันทึกไว้ในรูป
ของสมุดข่อยคัมภีร์ใบลาน รวมทั้งพงศาวดาร ซึ่งย่อมจะมีสาระรายละเอียดที่ไม่ตรงกันนัก เพราะเป็นการ
บันทึกจากคําบอกเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วคน ตลอดทั้งหลักฐานประเภทจารึก เช่น ศิลาจารึก จารึกที่ฐาน
พระเจดีย์ เป็นต้น ก็มักเป็นจารึกที่จัดทําข้ึนใหม่แทนของเก่าที่สูญหายไป 

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา 
ดินแดนที่เป็นที่ตั้งของประเทศไทยปัจจุบัน เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองหลายกลุ่มมี ละว้า 

มอญ ขอม เป็นต้น  ต่อมาจึงมีหลักฐานเกี่ยวกับการอพยพของชนเผ่าไทยเข้ามายังดินแดนนี้ ชนเผ่าพ้ืนเมือง
และชนเผ่าไทยได้ตั้งถิ่นฐานจนก่อตั้งเป็นอาณาจักรใหญ่กระจายอยู่ทั่วทุกทิศ  เช่น อาณาจักรโยนก
อาณาจักรทวาราวดี และอาณาจักรอิสานปุระเป็นต้น กลุ่มชนที่อพยพมาตั้งถ่ินฐานในท้องที่ท่ีเป็นจังหวัด
เลยจนสร้างบ้านแปลงเมืองได้เป็นกลุ่มแรกนั้นเชื่อกันว่า  เป็นชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่
ก่อตั้งอาณาจักรโยนก อาณาจักรโยนกเป็นอาณาจักรใหญ่ครอบครองดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย 
ตลอดไปจนถึงดินแดน แคว้นตังเกี๋ยของประเทศจีนและรัฐฉานของพม่า มีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12 
– 18 ตํานานสิงหนวัติกล่าวว่า ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรนี้ทรงพระนามว่า พญาสิงหนวัติ เป็นเจ้าชายอยู่
ทางตอนใต้ของประเทศจีน อพยพผู้คนลงมาสร้างอาณาจักรโยนก กษัตริย์ในราชวงศ์พระเจ้าสิงหนวัติ
ปกครองโยนกนครสืบมาจนถึงสมัยพระองค์พังค-ราช  พวกขอมดําซึ่งมีอํานาจอยู่ทางใต้ของอาณาจักรโยนก
ตีได้โยนกนคร   พระองค์พังคราชต้องอพยพผู้คนไปตั้งเมืองใหม่ท่ีเวียงสีทวง 19 ปี  พรหมกุมารราชโอรส  
จึงปราบปรามขอมดํา ขับไล่ออกไปจากอาณาจักรแล้วอัญเชิญพระองค์พังคราชกลับมาปกครองโยนกนคร
ใหม่ ส่วนพรหมกุมารหรือพระเจ้าพรหมตามที่ขนานนามในภายหลังได้สร้างเมืองชัยปราการที่ริมแม่น้ําฝาง 
ทําให้อาณาจักรโยนกเชียงแสนมีอํานาจยิ่งขึ้นพระเจ้าพรหมครองเมืองชัยปราการจนสวรรคตแล้ว   พระองค์
ชัยศิริราชโอรสครองราชย์สืบต่อมา ในสมัยนี้พระเจ้าอนุรุทมหาราชกษัตริย์พม่ามีอํานาจยิ่งใหญ่ตีได้
อาณาจักรโยนกและเมืองชัยปราการไว้ในอํานาจ พระองค์ชัยศิริก็อพยพผู้คนลงใต้อันเป็นดินแดนของพวก
มอญและขอม เมื่อ พ.ศ. 1547 

การตั้งเมืองด่านซ้าย 

เมื่ออาณาจักรโยนกล่มสลายแล้ว  ชาวโยนกเชียงแสนที่รักอิสระต่างพากันอพยพไปหาถิ่นที่อยู่ใหม่ บางพวก
อพยพไปรวมกําลังกับพระองค์ชัยศิริ บางพวกก็อพยพไปหาที่อยู่อาศัยทางแคว้นพางคํา พ่อขุนบางกลาง
หาว และพ่อขุนผาเมือง (เชื่อถือกันว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์สิงหนวัติ) ได้นําผู้คนอพยพมุ่งลงไปทางทิศ
ตะวันออก เมื่อเข้าสู่ดินแดนลานช้างแล้วจึงบ่ายหน้าลงไปทางทิศใต้ (สันนิษฐานว่าจะนําผู้คนอพยพผ่านไป
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ตามหมู่บ้านห้วยไฮ ห้วยลึก นากอก บ้านเมืองฮําและเมืองบ่อแตน ปัจจุบันอยู่ในแขวงไชยบุรี ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) แล้วนําไพร่พลข้ามลําน้ําเหืองข้ึนไปทางฝั่งขวาของลําน้ําหมัน 
จนถึงบริเวณท่ีราบจึงได้พากันหยุดพัก ส่วนพ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนิน
นาด่านขวาซึ่งยังมีซากวัดเก่าอยู่ในแปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย อําเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย) และพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามลําน้ําหมันไปทางฝั่งซ้ายสร้างบ้านด่านซ้าย 
(สันนิษฐานว่าจะอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเก่า อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยในปัจจุบัน) แล้วต่อมาจึงได้อพยพ
เลื่อนขึ้นไปตามลําน้ําไปสร้างบ้านหนองคูซึ่งอยู่ทางทิศใต้   เมื่อมีกําลังคนมากขึ้นจึงคิดท่ีจะขยับขยายไปหา
ถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ ครั้นได้นําเอานามหมู่บ้านด่านซ้ายมาขนานนามให้หมู่บ้านหนองคูเสียใหม่เป็น “เมือง
ด่านซ้าย” แล้วจึงนําไพร่พลอพยพไปเมืองบางยาง (เชื่อว่าอยู่ในเขตอําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) ส่วน
พ่อขุนผาเมืองขณะที่พ่อขุนบางกลางหาวเลื่อนขึ้นไปตั้งหมู่บ้านหนองคู พ่อขุนผาเมืองก็ได้นําผู้คนอพยพ
ออกจากบ้านด่านขวาข้ามภูน้ํารินไปตั้งเมืองโปงถ้ําและอพยพต่อไปตั้งเมืองภูครั่ง (โปงถ้ําสันนิษฐานว่าเป็น
ถ้ําเขียะในปัจจุบัน เป็นถ้ําเล็ก ๆ อยู่ข้างถนนสายเลย-ด่านซ้าย ห่างจากหมู่บ้านโคกงามไปทางด่านซ้าย
ประมาณ 1 กิโลเมตร และบริเวณท่ีหยุดพักไพร่พลตั้งเมืองเป็นการชั่วคราวคงจะเป็นที่เนินด้านขวาของทาง
หลวงสายโคกงาม-ด่านซ้าย  อยู่ในความควบคุมของแขวงการทางด่านซ้าย ต่อมาได้อพยพไปสร้างเมืองบนภู
ครั่งซึ่งเป็นที่ราบอยู่บนยอดเขาภูครั่ง ภูครั่งเป็นภูเขาลูกใหญ่มีพ้ืนที่ราบอันกว้างใหญ่อยู่บนยอดเขา อยู่ตรง
ข้ามกับท่ีว่าการอําเภอภูเรือ และอยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านหนองบัว ซึ่งเป็นที่ตั้งของอําเภอภูเรือ จังหวัด
เลย อนึ่งคําว่า “เขียะ” นั้นหมายถึงจั๊กจั่นชนิดหนึ่งแต่ตัวเป็นสีเขียว) ครั้นพ่อขุนบางกลางหาวได้พาผู้คน
อพยพไปอยู่ท่ีเมืองบางยางแล้ว พ่อขุนผาเมืองจึงได้อพยพผู้คนติดตามไปจนไปตั้งหลักแหล่งได้ที่เมืองราด 
(เชื่อว่าเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องที่อําเภอศรีเทพและอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) โดยมีพ่อขุนบาง
กลางหาวเป็นผู้ปกครองเมืองบางยาง และพ่อขุนผาเมืองเป็นผู้ปกครองเมืองราด ขณะเมื่อพ่อขุนบางกลาง
หาวปกครองเมืองบางยาง ก็ได้ตั้งเมืองด่านซ้ายเป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออกตามราชธานีสมัยโบราณ
ด้วย 

การตั้งเมืองเซไล 

ชาวไทยที่มีผู้นําสืบเชื้อสายมาจากเจ้าผู้ครองอาณาจักรโยนกอีกกลุ่มหนึ่ง ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือน
ระหว่างชายแดนตอนใต้ของอาณาเขตลานนาไทยต่อแดนลานช้าง คนไทยกลุ่มนี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ สืบ
เชื้อสายต่อมาหลายชั่วอายุคน จนถึงสมัยที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 ลิไท ปกครองอาณาจักรสุโขทัย 
เนื่องจากการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพญาลิไท ใน พ.ศ.  1890  นั้น มิได้เป็นไปอย่างราบรื่น ดังปรากฏใน
จารึกวัดปุามะม่วง (หลักท่ี 4) ว่าเมื่อพญาเลอไทสวรรคตแล้ว พญาลิไท ซึ่งเป็นอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย 
ต้องยกทัพมาล้อมเมืองสุโขทัยและเอาขวานประหารศัตรูทั้งหลายแล้วจึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติกรุงสุโขทัย 
ในระยะแรกครองราชย์ พญาลิไทต้องปราบปรามพวกพ้องของผู้คิดชิงอํานาจ พร้อมกับการทํานุบํารุง
บ้านเมือง ชาวไทยกลุ่มที่ตั้งบ้านเรือนอยู่เขตชายแดนอาณาจักรลาน-นาต่อแดนลานช้าง จึงเกรงว่าพญาลิไท
อาจจะทรงคิดกอบกู้พระราชอํานาจ ยกทัพมาปราบปรามหัวเมืองทางด้านนี้ และมีความเห็นว่าหมู่บ้านของ
ตนเป็นทางผ่านและอยู่ใกล้แดนลานช้าง ทั้งตนเองก็ได้ผูกสัมพันธไมตรีมีความสนิทสนมรักใคร่เป็นสหายต่อ
กันกับเจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบางจึงคิดที่จะขจัดปัญหายุ่งยากซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นทั้งสองฝุายให้
หมดสิ้นไป จึงนําผู้คนอพยพออกเดินทางผ่านเข้าไปในแดนลานช้างของพระสหายซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก 
แล้วจึงมุ่งหน้าเดินลงไปทางทิศใต้ เมื่อข้ามลําแม่น้ําใหญ่ (แม่น้ําเหือง) ได้แล้วก็วกลงไปทางทิศตะวันออก
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เฉียงใต้ ครั้นไปถึงริมแม่น้ําสายใหญ่เห็นมีชัยภูมิเหมาะสมในการตั้งถ่ินฐาน จึงได้พาผู้คนหยุดพักสร้างบ้าน
ตั้งเมืองขึ้นโดยให้ชื่อว่า “เมืองเซไล” (คําว่า “เซ” ในภาษาท้องถิ่นสมัยนั้น ใช้เรียกแม่น้ําขนาดย่อม หรือลํา
ห้วยขนาดใหญ่ ซึ่งไปตรงกับคําว่า “แคว” ในภาษาของภาคกลาง ส่วนคําว่า “ไล ไหล หรือเลอว ” อันเป็น
สําเนียงเสียงพูดของผู้คนในสมัยนั้น สันนิษฐานว่า คงจะหมายถึงลักษณะของน้ําที่กําลังไหล หรือชําระล้าง
สิ่งต่าง ๆ ดังนั้นคําว่า “เซไล” ก็คงจะหมายถึงน้ําที่กําลังไหลเชี่ยวหรือชะสิ่งต่าง ๆ นั่นเองผู้นําในการอพยพ
จนสร้างเมืองเซไลครั้งนั้น  แม้จะมีฐานะเป็นเพียงนายบ้านผู้ปกครองหมู่บ้านแต่ก็คงจะเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายมา
จากราชวงศ์สิงหนวัติเช่นกัน เพราะในยุคนั้นมีคําเรียกขานผู้นําว่า “เจ้าฟูาร่มขาว” คําว่า “เจ้าฟูา” แสดง
ฐานะความเป็นเจ้าผู้ครองนคร “ร่มขาว” ก็คือ ร่มหรือสัปทนที่ทําด้วยผ้าขาว ซึ่งใช้กางกั้นเป็นเครื่อง 
ประกอบอิสริยยศของผู้มียศศักดิ์เท่านั้น 
              อย่างไรก็ตาม การอพยพลงไปจนตั้งเมืองเซไลโดยเจ้าฟูาร่มขาวนั้น สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นนาย
บ้าน ซึ่งเป็นบิดาของเจ้าฟูาร่มขาว เป็นผู้นําในการอพยพ ทั้งนี้ จากหลักฐานการสร้างวัดกู่ ซึ่งเป็นวัดดั้งเดิม
สร้างข้ึนในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหอโฮงการ และอยู่ริมฝั่งเซไล (ปัจจุบันยังพอมีซากอิฐ
หลงเหลือไว้ให้พบเห็น) สําหรับชื่อเมืองว่าเซไลนั้น คงจะเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ที่ได้มาพบอยู่สอง
ฟากฝั่งเซไลและชื่อแม่น้ําแห่งนี้ก็ไม่มีมาก่อน นอกจากคําว่าเซไลซึ่งเกิดมาจากคําอุทานที่ผู้คนอพยพ
ทั้งหลายได้มาพบเห็นในการเดินทางมาแสนไกลแล้วได้มาหยุดพักลงอาบกิน   ทําให้ความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้าทั้งหลายที่มีมาเหือดหายไปจนหมดสิ้น ต่างเลยพากันถือเอาคําอุทานมาเป็นชื่อของเมืองและของ
แม่น้ําถือเป็นศิริมงคลแก่พวกของตนแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองเซไลที่ได้สร้างขึ้นในสมัยนั้นไม่มีกําแพง ปูอม
ปราการ หรือปราสาทราชมณเฑียรแต่อย่างใดคงมีแต่หอโฮงการซึ่งเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ใช้เป็นทั้งที่พัก
และท่ีว่าการเมืองของเจ้าผู้ครองเมืองเท่านั้น (หอโฮงท่ีได้ก่อสร้างในสมัยนั้น ถึงจะไม่มีซากปรากฏให้เห็น
เป็นหลักฐานแต่ก็สันนิษฐานว่าคงจะอยู่ในบริเวณหอหลวง อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านทรายขาว
ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ห่างจากวัดกู่คํา และพระธาตุกุดเรือคําไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามลําน้ําเลย 200 
เมตรเศษ ในท้องที่หมู่บ้านทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย) สําหรับบ้านเรือนของ
ราษฎรให้ปลูกสร้างเรียงรายขึ้นไปทางทิศเหนือ จนไปจดชายเขตหนองน้ําเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ ต่อมาเจ้าเมืองได้นําชาวเมืองสร้างวัดขึ้นทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหอโฮงการเมื่อปี
พุทธศักราช 1900 ให้ชื่อว่า “วัดกู่” (วัดกู่ซ่ึงได้สร้างข้ึนในสมัยโบราณนั้นปัจจุบันยังพอมีซากอิฐเหลืออยู่ริม
ฝั่งแม่น้ําเลย บางส่วนอยู่ในบริเวณหอหลวงของชาวบ้านทรายขาว) ระหว่างที่นําผู้คนบุกเบิกสร้างบ้านเมือง
ใหม่ริมฝั่งเซไล เจ้าเมืองคนแรกของเมืองเซไลก็ได้ไปมาหาสู่เจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบางพระสหายอยู่ไม่ขาด 
หลังจากสร้างวัดกู่เสร็จเรียบร้อยลงไปได้หลายปี นายบ้านจึงมีบุตรชายซึ่งเกิดจากภรรยาผู้มีเชื้อสายเดียวกัน
หนึ่งคน ระหว่างนั้นเจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบางก็ได้ลงมาเยี่ยม ครั้นได้มารู้ว่านายบ้านได้บุตรชายทั้งเกิดใน
วันเวลาเดียวกันกับบุตรชายของตน ซึ่งเกิดจากมเหสีเอกก็ยินดีเป็นยิ่งนัก จึงให้ผูกสัมพันธ์กันไว้เช่นตนทั้ง
สอง นายบ้านได้เฝูารักษาเลี้ยงดูบุตรชายมิว่าจะไปมาในที่ใด ๆ นายบ้านผู้เป็นบิดาก็ให้ผู้คนคอยติดตามไป
กางร่ม (สัปทน) สีขาวกันแดดบังฝนจนเป็นสมญาเรียกกันในหมู่ชาวเมืองเซไลว่า "เจ้าฟูาร่มขาว" ครั้นเจ้าฟูา
ร่มขาวเติบใหญ่จนถึงวัยบวชเรียน บิดาก็ถึงแก่มรณกรรมด้วยโรคชราทั้งตรากตรําทํางานหนักมากเกินไป 
เจ้าฟูาร่มขาวบุตรชายก็ได้ขึ้นครองเมืองเซไลแทนบิดาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา(ประมาณพ.ศ.  1935) ครั้นเจ้า
ฟูาร่มขาวได้ข้ึนครองเมืองเซไล ได้นําชาวเมืองเซไลพัฒนาบ้านเมืองด้วยการขุดลอกหนองน้ําเล็กทางชาย
เมืองด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และนําดินส่วนใหญ่มาถมยกระดับที่ลุ่มทางด้านทิศใต้ใกล้ฝั่งน้ําให้เป็นสันคันคู
กั้นน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง เมื่อการขุดลอกขยายหนองน้ําเล็ก ๆ ออกไปจนกว้างขวางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ให้
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ชาวเมืองไปหาพันธุ์บัวหลวงมาลงปลูกเอาไว้ แล้วขนานนามว่า "สระบัวหลวง" มาจนกระทั่งทุกวันนี้หลัง
จากนั้นก็ได้พิจารณาเห็นว่า "วัดกู"่ ที่บิดาสร้างเอาไว้ใกล้หอโฮงการด้านริมฝั่งเซไล ได้ถูกน้ําเซาะกัดเข้ามา
จนจะถึงตัวพระอุโบสถ มิวันใดวันหนึ่งคงต้องพังทลายลงไปตามกระแสเซไล พอดีในระหว่างนั้นเจ้าฟูาร่ม
ขาวได้บุตรชาย ซึ่งกําเนิดจากนางเทวี หนึ่งคนในขณะที่อายุล่วงเลยวัยกลางคนไปแล้ว เลยให้ชื่อว่า "ท้าว
หล้าน้ํา" เจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบางก็ได้ลงมาเยี่ยมและต่อจากนั้นมาอีกไม่นาน  เจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบาง
ได้ทิวงคตในระยะท่ีเมืองเซไลได้ก่อสร้างวัดขึ้นบนสันคันคูด้านทิศใต้ของสระบัวหลวง   ก็ได้มีเหตุแปลก
ประหลาดเกิดขึ้นคือ มีเรือทองคําปราศจากฝีพายเป็นพาหนะนําอัฐิเจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบางมาถึงเมือง
เซไล แล้วเรือได้พุ่งเข้าฝั่งเพื่อจอดแต่ความแรงหัวเรือได้พุ่งเข้าหาตลิ่งไปโผล่ขึ้นบนฝั่งทางด้านหน้าวัดใหม่ที่
กําลังสร้าง เจ้าฟูาร่มขาวเกรงชาวเมืองจะมาทําลายเลยให้ก่อสถูปครอบหัวเรือทองคําเอาไว้ ส่วนอัฐิของเจ้า
ชีวิตเมืองหลวงพระบางพระสหายก็ให้นําไปเก็บไว้ในหอโฮงการ รวมไว้กับอัฐิบิดาของตน เมื่อการก่อสร้าง
วัดและสถูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ขนานนามวัดว่า "วัดกู่คํา" และขนานนามพระสถูปซึ่งสร้างครอบหัวเรือ
ทองคําว่า "พระธาตุกุดเรือคํา" ซึ่งสร้างเสร็จราว พ.ศ. 2000 แต่ตามหลักฐานซึ่งได้จารึกเอาไว้ที่วัดกู่คําว่า 
สร้างเมื่อ พ.ศ. 1900 นั้น  สันนิษฐานว่า เจ้าฟูาร่มขาวประสงค์ให้ชาวเมืองทั้งหลายได้รําลึกถึงคุณความดี
ของบิดา ซึ่งนําพาผู้คนอพยพลงมาบุกเบิกสร้างบ้านเมือง จนได้ตั้งเมืองเซไลและสร้างวัดกู่ขึ้นไว้เป็นวัดแรก 
เมื่อปี พ.ศ.1900 ถึงวัดกู่จะพังทลายลงไปในกระแสแม่น้ําเลยตามกาลเวลา และเจ้าฟูาร่มขาวก็ได้สร้างวัด
ขึ้นมาใหม่ โดยเจตนาจะนําชื่อวัดเก่ามาตั้งเป็นชื่อวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งพอดีกับเจ้าชีวิตเมืองหลวงพระบาง
ทิวงคต ด้วยความรักกันอย่างแน่นแฟูน ถึงจะมีแต่เพียงกระดูกหรือเถ้าถ่านก็ยังมาถึงกัน   เจ้าฟูาร่มขาวก็จึง
นําเอาชื่อของทั้งสองมารวมเข้าด้วยกันแล้วตั้งเป็นชื่อวัดว่า "วัดกู่คํา" แต่นําเอา พ.ศ.  1900 ซึ่งเป็นปีที่ตั้งวัด
กู่ของบิดามาจารึกเอาไว้เป็นอนุสรณ์ ส่วนคําจารึกซึ่งติดไว้ที่ปูายพระธาตุกุดเรือคํา   ซึ่งได้มีการบูรณะปั้น
ด้วยปูนพอกสถูปองค์เดิมขึ้นใหม่จนผิดรูปผิดร่างเดิมไปด้วยฝีมือของหลวงพ่อเนียม ชาวบ้านนาโปุง ตําบล
นาโปุง อําเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดกู่คํา ราวปี พ.ศ. 2519 ต่อมาได้ถึงแก่มรณภาพที่
วัดบ้านเกิด หลวงพ่อเนียมได้ทําการบูรณะด้วยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้มีความม่ันคงและสวยงาม จึงได้มีการ
เสริมรูปร่างขององค์พระสถูปให้แปลกตาออกไป ในคําจารึกที่แผ่นปูายบอกไว้ว่า "สร้างเมื่อ พ.ศ.  1200" นั้น 
เป็นการจารึกผิดพลาดอย่างแน่นอน พระธาตุกุดเรือคําน่าจะสร้างราว พ.ศ. 2000 มากกว่าบันทึกในสมุด
ข่อยที่นายหํา อุทธตรี หรือ "พ่อตู้แพทย"์ แห่งบ้านทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
พบในขณะบรรพชา เมื่อ พ.ศ. 2471 ที่วัดกู่คํา บ้านทรายขาว กล่าวถึงการปกครองเมืองเซไลโดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ยุค ดังนี้ 
  ยุคที่ 1 เจ้าฟูาร่มขาว มีภรรยาชื่อนางเทวี เชื้อสายเดียวกัน มีบุตรชายหนึ่งคนชื่อ "ท้าวหล้าน้ํา" 
มีเหตุการณ์ที่สําคัญคือ 
               1.1 ขุดลอกหนองน้ํา นําบัวลงปลูกให้ชื่อว่า"สระบัวหลวง" 
              1.2สร้างพระธาตุกุดเรือคํา 
             ยุคที่ 2  ท้าวหล้าน้ํา มีภรรยาเป็นชาวเมืองเซไล ชื่อ นางหล้า และมีบุตรชาย หญิง 2 คน ชื่อ 
"ท้าวศิลา และนางชฎา" เล่ากันว่า นางหล้าเป็นลูกของนางสีดาซึ่งเกิดมาจากนางสีดา ได้ไปดื่มน้ําในรอย
เท้าช้างชื่อมโนศิลา และรอยเท้ากวาง นางสีดาให้กําเนิดบุตรีฝาแฝดผู้พี่ชื่อนางหล้า ผู้น้องชื่อนางลุน และผู้
น้องได้มาเสียชีวิตลงในคราวเดินเสี่ยงทางไต่งวงงาของพญาช้าง เลยเหลือแต่นางหล้าซึ่งเป็นลูกของช้าง และ
ต่อมานางหล้าก็คือนางผมหอมซึ่งมีนิวาสถานอยู่ที่ภูหอ สัญลักษณ์ก่ิงอําเภอภูหลวง ในปัจจุบันนี้ ในสมัยของ
ท้าวหล้าน้ําได้มีเหตุการณ์ที่สําคัญดังต่อไปนี้ 
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            2.1  สร้างวัดเทิง (ปัจจุบันเป็นวัดร้างมีเหลือซากอิฐและหุ่นพระประธานอยู่ข้างที่ทําการ
ประปาบาดาลบ้านทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย) 

    2.2  เมืองเซไล มีชื่อเรียกเป็นสร้อยต่อว่า "เซไลไซ้ข่าว" ทั้งนี้เนื่องจากคล้ายเป็นเมืองหน้าด่าน
ของเมืองลม (หล่มสักเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์) ซึ่งจะต้องสืบข่าวคราวหรือส่งข่าวไปยังเมืองลม  

ยุคที่ 3 ท้าวศิลา มีภรรยาชื่อนางสุขุม มีเชื้อสายเป็นชาวเมืองหลวงพระบาง มีลูกชายหนึ่งคนชื่อ  
"ท้าวสายเดือน"มีเหตุการณ์ที่สําคัญดังต่อไปนี้ 
               3.1  สร้างวัดทุ่ง หรือในปัจจุบันนี้เรียก "ทุ่งนาคันทง" แต่เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่
หลักฐานอันสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่พอจะมีเหลือไว้ให้ได้เห็นคือต้นโพธิ์ อยู่ในบริเวณสวนกล้วยของ
เอกชนลึกเข้าไปทางซ้ายของทางหลวงจังหวัด สายวังสะพุง-ทรายขาว ประมาณ 15 เมตร และอยู่ห่างจาก
หมู่บ้านทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประมาณ  500 เมตร 
            3.2 ในยุคนี้เมืองเซไลมีสร้อยเรียกต่อไปใหม่ "เซไลส่วยขาว" เนื่องจากชาวเมืองเซไลแต่ละ
ครัวเรือนจะต้องส่งส่วยด้วยผ้าขาวเรือนละ 1 วา (ประมาณ 2 เมตร) ส่วนการส่งส่วยผ้าขาวจะได้ส่งไปทาง
กรุงศรีอยุธยาหรือเมืองหลวงพระบางยังไม่มีหลักฐานระบุให้แน่ชัด 
         ยุคที่ 4 ท้าวสายเดือน มีภรรยาเชื้อสายเดียวกันกับมารดาชื่อ นางบัวเซีย มีบุตรชายหนึ่งคนชื่อ  
"ท้าวเดือนสุข"และมีเหตุการณ์ที่สําคัญคือ 
                  4.1  สร้างวัดตาล (ปัจจุบันคือวัดโพธิ์เย็นซึ่งอยู่ด้านหลังวัดกู่คํา ห่างประมาณ 200 เมตร) 
                  4.2  ชาวเมืองเซไลยังต้องส่งส่วยผ้าขาวอยู่เป็นประจํา 
            ยุคที่ 5 ท้าวเตือนสุขมีภรรยาเชื้อสายเดียวกันกับมารดาชื่อ นางบัวลม (ไม่ปรากฏว่ามีบุตร) มี
เหตุการณ์ที่สําคัญคือ 
                 5.1 ท้าวเตือนสุขได้ครองเมืองเซไลด้วยความสงบร่มเย็นมาจนอายุล่วงเลยวัยกลางคน เมือง
เซไลก็เกิดทุพภิกขภัยข้าวยากหมากแพงฝนฟูาไม่ตกชาวเมืองไม่ได้ทํานามาหลายปี   ทั้งมีโรคระบาดเกิดข้ึน
โดยทั่วไป ชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พากันไปเรียนท้าวเตือนสุขให้พิจารณาหาทาง
แก้ไข ท้าวเตือนสุขได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเมืองเซไลได้มาถึงกาลเวลาดับสิ้น จึงได้เกิดเหตุอาเพศข้ึนมาเช่นนี้
จึงได้พาผู้คนอพยพออกจากเมืองเซไลเพื่อแสวงหาที่อยู่ใหม่ โดยได้พากันเดินทางลงไปตามลําแม่เซไล ครั้น
ไปถึงบริเวณที่ราบแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างปากลําห้วยไหลตกแม่เซไล เห็นมีชัยภูมิเหมาะสมในการตั้ง
บ้านเรือนประกอบกับท้องน้ําของลําห้วยก็อุดมไปด้วยสารแร่ทองคํา   จึงให้ผู้คนที่อพยพมาตั้งหลักฐานสร้าง
บ้านเรือนขึ้นอยู่อาศัย เสร็จแล้วได้ขนานนามหมู่บ้านใหม่ตามสภาพที่ตนได้พาผู้คนมาอยู่อาศัยว่า "บ้านแห่" 
ส่วนลําห้วยก็ให้ชื่อว่า "ห้วยหมาน" (คําว่า "แห่" ภาษาและสําเนียงเสียงพูดของชาวอีสานนั้น บางคําท่ีใช้
พยัญชนะ "ห" นํา จะเป็นตัว "ฮ" คําว่า "แห่" จึงเป็น "แฮ่" ด้วย ซึ่งมีความหมายเดียวกัน แต่นายแพทย์อุ
เทือง ทิพรส นายแพทย์สาธารณสุขคนแรกของจังหวัดเลย ได้เขียนไว้ในเรื่องบ้าน "แฮ่" ว่า เนื่องจากในท้อง
น้ําหมานมีสารแร่ทองคํา จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านของพวกตนว่า "บ้านแฮ่" ทั้งนี้เพราะตัว "ร" ของชาวอีสานนั้น
คือตัว "ฮ" นั่นเอง ซึ่งก็ถูกด้วยกันทั้งสองฝุาย แต่ในการตั้งชื่อลงทะเบียนหมู่บ้าน ผู้จัดทําฟังสําเนียงชาว
อีสานไม่เข้าใจ "บ้านแห่" จึงกลายเป็น "บ้านแฮ่" มาจนกระทั่งทุกวันนี้ ส่วนคําว่า "หมาน" ความหมายใน 
ภาษาอีสานนั้นหมายถึงความมีโชคดีเป็นต้น) 
                    5.2  ครั้นพาผู้คนสร้างบ้านตั้งถิ่นฐานได้มั่นคงพอสมควร  ท้าวเตือนสุขจึงนําชาวบ้านสร้าง
วัด เสร็จแล้วขนานนามวัดที่สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นศิริมงคลแก่หมู่บ้านของตนว่า "วัดศรีภูมิ" (สร้างปีพุทธ-
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ศักราช 2220) เมื่อได้พากันสร้างวัดเสร็จแล้ว ต่อมาราว 2 ปี จึงได้พากันหล่อพระประธานด้วยโลหะขึ้นอีก
องค์หนึ่งด้วยฝีมือช่างจากทางเหนือ (ซึ่งจะเห็นได้จากฝีมือช่างสกุลลานนากับลานช้างผสมกัน โดยถือเอา
แบบเชียงแสนยุคปลายสังฆาฏิยาวพระพักตร์กลมค่อนข้างแปูนและสั้น  เปลวรัศมียอดพระเศียรยาว  พระ
วรกายไม่สง่าดังพระพุทธรูปแบบเชียงแสนทั่วไป และโลหะที่ใช้หล่อคงจะไม่พอ ดังจะเห็นได้จากสีของโลหะ
ที่องค์พระจากฐานถึงพระศอจะเป็นนาก ซึ่งเป็นการหล่อชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งต่างหาก ส่วนพระพักตร์และพระ
รัศมีนั้น สีของนากจะอ่อนไปจึงเป็นสีค่อนข้างเหลืองมองด้วยตาเปล่าเห็นได้เด่นชัด ซึ่งก็เป็นการหล่อที่
แปลก แต่ก็เป็นวัตถุโบราณที่มีคุณค่าสูงสุดชิ้นหนึ่งของชาวเมืองเลยที่ได้มีการสร้างขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช 
2222 เป็นของคู่บ้านคู่เมืองมีชื่อเรียกกันมาจนทุกวันนี้ว่า "พระพุทธรูปมิ่งเมือง" ซึ่งประดิษฐานอยู่บนกุฏิเจ้า
อาวาสวัดศรีภูมิ จะนําออกมาให้ประชาชนได้สรงน้ําเฉพาะวันสงกรานต์เท่านั้น อนึ่งสําหรับพระประธานซึ่ง
ปั้นด้วยปูนในพระอุโบสถเดิมพอกปูนขาวผสมยางบงและหนังเน่า คลุกเคล้าเข้าด้วยกัน และได้มาบูรณะขึ้น
ใหม่ในคราวรื้อพระอุโบสถ เพ่ือสร้างใหม่ รูปพระพักตร์ตลอดจนทรวดทรงช่างได้ถือเอาแบบพระพุทธรูปมิ่ง
เมืองมาเป็นหลัก เลยทําให้ผู้พบเห็นพระพุทธรูปพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีภูมิปัจจุบันนี้ว่า เอาแบบ
มาจากพระพุทธรูปมิ่งเมือง) 
                      5.3  หลังจากชาวเมืองเซไลได้อพยพลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านแฮ่ ก็มีชาวเมืองเซไล
บางส่วนที่ยังรักในถ่ินฐานเดิม จึงได้พากันอพยพกลับไปเมือเซไลส่วยขาว ครั้นได้พากันบูรณะที่อยู่อาศัยให้ดี
แล้วเห็นว่าเมืองเซไลได้หมดสภาพความเป็นเมือง ทั้งได้เลิกยกเลิกส่งส่วยผ้าขาวไปเป็นเวลานาน จึงได้พากัน
ขนานนามให้หมู่บ้านของตนเสียใหม่ในถ่ินเดิมว่า "บ้านทรายขาว" แล้วพากันอยู่กินด้วยปกติ 
สุขมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
 

สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ประวัติของจังหวัดเลยในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสงครามมาก

เท่าใด คงมีเหตุการณ์ที่น่าจะกล่าวถึงอยู่เรื่องหนึ่ง คือ เมื่อพ.ศ.2091   ปีแรกท่ีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
เสวยราชย์ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ กษัตริย์พม่าผู้ครองกรุงหงสาวดี ได้ยกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยา สมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิได้ยกกองทัพออกรบกับพม่า เพื่อปูองกันพระนครและได้ชนช้างกับพระเจ้าแปร แม่ทัพ
หน้าของพม่า จนต้องเสียสมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระมเหสีเพราะถูกพระเจ้าแปรฟันสิ้นพระชนม์ซบกับคอ
ช้าง การรบครั้งนั้นพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้ และเมื่อกลับไปถึงกรุงหงสาวดีแล้วไม่
นานก็สวรรคต พระเจ้าบุเรงนองขึ้นครองราชสมบัติที่กรุงหงสาวดีแทน บุเรงนองเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งใน
การสงคราม จึงได้หาสาเหตุมาตีกรุงศรีอยุธยาอีก โดยแต่งพระราชสาส์นมาขอช้างเผือกของไทย ฝุายไทยไม่
ยอมให้ พระเจ้าบุเรงนองจึงถือสาเหตุยกกองทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยาและตีหัวเมืองฝุายเหนือของไทยได้
หลายหัวเมือง รวมทั้งเมืองพิษณุโลกด้วยนอกจากยกกองทัพมารุกรานไทยแล้ว พม่ายังได้ยกกองทัพไปตีกรุง
ศรีสัตนาคนหุต ฝุายกรุงศรีสัตนาคนหุตสู้พม่าไม่ได้ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชต้องพากองทัพหนีไปอยู่ในปุา 
ทัพพม่าเข้ากรุงศรีสัตนาคนหุตได้จึงเก็บทรัพย์สินและกวาดต้อนประชาชน รวมทั้งมเหสีและสนมกํานัลของ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชไปเมืองพม่า เมื่อพม่าเลิกทัพกลับไปแล้ว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจึงได้พาทหารกลับ
เข้ามาอยู่กรุงศรีสัตนาคนหุต และได้แต่งทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับทูล
ขอพระเทพกษัตริย์ พระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระศรีสุริโยทัยผู้เป็นวีร
กษัตริย์ไปเป็นมเหสี เพื่อเห็นแก่ความเป็นไมตรีของสองพระนครที่จะให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน และจะ
ได้เป็นกําลังในการต่อสู้ข้าศึก สมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ตกลงรับยินดีเป็นไมตรีกับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช
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ตามท่ีทูลขอมา แต่เป็นที่น่าเสียดายขณะที่พระเทพกษัตริย์เดินทางไปกรุงศรีสัตนาคนหุตนั้น ได้ถูกกองทัพ
พม่าเข้าแย่งชิงและกวาดต้อนไปกรุงหงสาวดีเสียก่อนที่จะไปถึงกรุงศรีสัตนาคนหุต  เพ่ือเป็นสักขีพยานและ
แสดงออกซ่ึงไมตรีจิตมิตรภาพ ระหว่างกษัตริย์ทั้งสองพระนคร สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช จึงได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2103 ในบริเวณท่ีลําน้ําอู้ไหลมาบรรจบกับ
ลําน้ําหมัน ซึ่งอยู่ใกล้ที่ตั้งเมืองด่านซ้าย ไว้เป็นอนุสรณ์โดยได้โปรดให้อํามาตย์ราชครู และพระราชาคณะ
เป็นตัวแทนของสองพระนครมาดําเนินการสร้าง แต่ก่อนที่จะสร้างพระธาตุศรีสองรัก ผู้แทนทั้งสองพระนคร
ได้มีการทําพิธีตั้งสัตยาธิษฐานว่า ทั้งสองพระนครจะรักใคร่กลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ดุจเป็นราชอาณาจักรเดียวกันตลอดไปชั่วกัปกัลป์ (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในประวัติ
พระธาตุศรีสองรัก) 
 

สมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
ในสมัยกรุงธนบุรีไม่ปรากฏหลักฐานว่า มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในท้องที่จังหวัด

เลย สําหรับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ทั้งนี้ เพราะสมัยนั้นประเทศท่ีมีอํานาจทางตะวันตกกําลังล่าเมืองขึ้น เพ่ือให้เป็นอาณานิคมของตน
เหตุการณ์ที่สําคัญท่ีปรากฏขึ้นมีดังนี้ 
 
เหตุการณ์สงคราม 

การอพยพหนีภัยทางการเมือง ในพ.ศ.2436 (ร.ศ.112) ไทยต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ํา
โขงให้แก่ฝรั่งเศสไปทั้งหมด เมืองเชียงคานซึ่งตั้ง อยู่บนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขงดังกล่าวมาแล้ว ก็ต้องตกไปเป็นของ
ฝรั่งเศสด้วย ปรากฏว่า ชาวเมืองเชียงคานไม่พอใจและด้วยความรักอิสระเสรี รักความเป็นไทย จึงพร้อมใจ
กันอพยพข้ามมาตั้งเมืองที่ฝั่งขวาแม่น้ําโขงเยื้องกับเมืองเดิมไปทางเหนือเล็กน้อย เมืองท่ีตั้งใหม่เรียกว่า 
เมืองใหม่เชียงคาน คือที่ตั้งอําเภอเชียงคานปัจจุบัน ราษฎรที่อพยพข้ามมาครั้งนั้นไม่มีผู้ใดเกลี้ยกล่อมหรือ
บังคับ ทุกคนข้ามมายังดินแดนที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยด้วยความเต็มใจ ไม่พอใจที่จะอยู่
ภายใต้การปกครองของคนต่างชาติ ประมาณว่าผู้คนอพยพมาครั้งนั้นประมาณ 4 ใน 5 ของเมืองเชียงคาน
เดิม ต่อมาฝรั่งเศสได้เปลี่ยนชื่อเมืองเชียงคานเดิมเป็น เมืองสา-นะคามจนทุกวันนี้ การอพยพหนีภัย
การเมืองของชาวเมืองเชียงคานยุคนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการอพยพข้ามฝั่งโขงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด
เลย หรือพอจะกล่าวได้ว่าชาวเมืองเชียงคาน เป็นกลุ่มชนที่อพยพหนีภัยการเมืองรุ่นแรกของจังหวัดก็พอจะ 
ได้ หัวหน้าผู้อพยพครั้งนั้นได้แก่ พระอนุพินาศเจ้าเมืองเชียงคานนั่นเอง   
                      ศึกบ้านนาอ้อ  พ.ศ.2440 เมื่อฝรั่งได้ครอบครองดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ําโขง ในพ.ศ.2436 
แล้ว แม้จะได้ครอบครองเมืองสานะคาม (เชียงคาน) แล้วก็คงได้แต่เมืองที่เกือบร้าง เพราะผู้คนอพยพเข้าสู่
พระราชอาณาจักรไทยข้ามฝั่งโขงมาตั้งเมืองเชียงคานขึ้นใหม่ที่ฝั่งตรงข้ามดังกล่าวแล้ว ฝรั่งเศสก็หาทางท่ีจะ
ยึดดินแดนไทยอีก คือ เมืองเชียงคานที่ตั้งขึ้นใหม่ ถึงกับข้ามแม่น้ําโขงมาขู่เข็ญเจ้าเมืองเชียงคานใหม่ โดย
หลอกว่าทางบางกอกได้ยกเมืองเชียงคานให้แก่ฝรั่งเศสแล้ว เจ้าเมืองเชียงคานได้ออกอุบายให้ฝรั่งเศสไปยึด
เมืองเลยให้ได้เสียก่อน เมื่อได้เมืองเลยแล้ว เมืองเชียงคานก็ไม่มีปัญหาอะไร ทั้งนี้ เพราะเจ้าเมืองเชียงคาน
ทราบดีว่าทางเมืองเลยมีกองทหารเตรียมมาแต่สมัย ร.ศ.112   แล้ว ซึ่งฝรั่งเศสก็คงพ่ายแพ้แล้วจะได้หาทาง
ซํ้าเติมทีหลงัและได้สง่ข่าวให้ทางเมืองเลยทราบลว่งหนา้ ฝรัง่เศสหลงกลได้ยกกําลงัพลโดยมีฝร่ังเศสหน่ึง
นายเป็นหัวหน้าและมีลูกน้องเป็นลาวเพียงไม่ก่ีคน ยึดบ้านนาอ้อ ยุยงให้ชาวบ้านแข็งเมืองต่อรัฐบาลไทย 
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โดยสัญญาว่าจะปลดปล่อยบ้านนาอ้อให้เป็นเมืองนครหงส์ มีเจ้าเมืองกรมการเมืองเช่นเดียวกับเมืองเลย ซึ่ง
จะแต่งตั้งจากผู้ร่วมมือทั้งสิ้น ก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านหลงเชื่ออยู่ไม่กี่คน สุดท้ายกองทหารจากเมืองเลยเข้า
ปราบปรามไม่ก่ีวันฝรั่งเศสก็แตกพ่ายหนีไปทางเวียงจันทน์ ประเทศลาว (เวลานี้ยังมีซากสนามเพลาะของ 
ทหารไทยอยู่ท่ีบ้านโพน ห่างจากบ้านนาอ้อราว 2 กิโลเมตร) 
                     ศึกด่านซ้ายและท่าลี่  ฝรั่งเศสได้ใช้อํานาจเดินทัพเข้ายึดอําเภอด่านซ้ายในปี พ.ศ.2446 
และได้นําศิลาจารึกตํานานพระธาตุศรีสองรักล่องแม่น้ําโขง หวังว่าจะนําไปยังนครเวียงจันทน์ แต่เรือที่
บรรทุกศิลาจารึกล่มที่แก่งฬ้า เขตอําเภอปากชม จังหวัดเลย ศิลาจารึกจมน้ําหายไป (แต่ภายหลังทราบว่าใน
ปีที่แล้งที่สุดน้ําในแม่น้ําโขงแห้งขอดมาก มีผู้ไปพบศิลาจารึกนี้ที่แม่น้ําโขง และฝรั่งเศสได้นําไปเก็บไว้ที่
พิพิธภัณฑ์ลูฟ นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริง) ขณะนั้น พระมหาเถระชาว
อําเภอด่านซ้ายผู้หนึ่งชื่อพระคูลุนแห่งวัดบ้านหนามแท่ง ตําบลด่านซ้าย พร้อมพระแก้วอาสา (กองแสง) เจ้า
เมืองด่านซ้ายและเพียศรีวิเศษ ได้ขอคัดลอกไว้ก่อนที่ฝรั่งเศสจะนําไปเวียงจันทน์ แล้วเขียนลงในศิลาจารึกมี
ข้อความอย่างเดียวกันเวลานี้ก็ยังเก็บรักษาไว้ที่บริเวณวัดธาตุศรีสองรัก   ฉะนั้น ศิลาจารึกที่เห็นอยู่ทุกวันนี้
จึงเป็นศิลาจารึกฉบับคัดลอก ต่อมาในปีพ.ศ.2449 ฝรั่งเศสได้คืนเมืองด่านซ้ายให้ โดยแลกกับดินแดนเขมร
ที่เป็นของไทยบางส่วน ในระยะที่ฝรั่งเศสครอบครองเมืองด่านซ้าย 3 ปีเศษนั้น ไทยได้อพยพอําเภอไปตั้งที่
บ้านนาขามปูอม ตําบลโพนสูง อําเภอด่านซ้าย เสร็จเรื่องแล้วจึงกลับคืนไปตั้งอําเภอที่เดิมในระยะเวลาใกล้ 
ๆ กับที่ฝรั่งเศสยึดอําเภอด่านซ้ายนั้น กําลังทหารฝรั่งเศสตั้งอยู่ที่บ้านหาดแดงแม่น้ําเหือง ได้ยกพลจะยึด
อําเภอท่าลี่ เพราะเห็นว่าเคยเข้ายึดอําเภอด่านซ้ายสําเร็จอย่างง่ายดายมาแล้ว แต่คราวนี้ฝุายไทยหลอกล่อ
ให้ฝรั่งเศสเดินทัพมาอย่างสะดวก  พอจวนถึงท่ีตั้งอําเภอก็ถูกหน่วยกล้าตายของชาวอําเภอท่าลี่ ซุ่มโจมตีถึง
ตะลุมบอน (ที่ตั้งโรงเรียนบ้านท่าลี่) ฝรั่งเศสประสบกับความพ่ายแพ้และนับแต่นั้นมาไม่ปรากฏฝรั่งเศสได้
ข้ามแม่น้ําเหืองมาก่อกวนอีกเลย 

ผีบุญที่บ้านหนองหมากแก้ว 

เมื่อปีพ.ศ.2467 ได้เกิดมีผีบุญขึ้นมาคณะหนึ่ง จํานวน 4 คน อ้างว่า คณะของตนได้รับ
บัญชาจากสวรรค์ให้ลงมาบําบัดทุกข์บํารุงบํารุงสุขแก่มวลมนุษย์ซึ่งยากไร้และเต็มไปด้วยกิเลส ได้กําหนด
สถานที่อันบริสุทธิ์ไว้ดําเนินการเพ่ือแสดงอภินิหารประกอบพิธีกรรม   อบรมสั่งสอนผู้คนที่วัดบ้านหนอง
หมากแก้วในหมู่บ้านหนองหมากแก้ว (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ตําบลปวนพุ อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย) บุคคล
ในคณะของผีบุญ 4 คน ต่างมีหน้าที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

1.  นายบุญมา จัตุรัส   อุปสมบทได้หลายพรรษาเดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมิ ได้ขนาน
นามของตนเองเป็น พระประเสริฐ มีตําแหน่งเป็นหัวหน้าคณะ มีหน้าที่ทําน้ํามนต์อันศักดิ์สิทธิ์ใส่ตุ่มไว้ให้
ผู้คนได้ดื่มกินและอาบเป็นการสะเดาะเคราะห์ แล้วทําพิธีปลุกเสกลงเลขยันต์ในตะกรุด ซึ่งใช้ตะก่ัวลูกแห
มาตีแผ่ออกเป็นแผ่นบาง ๆ เสร็จแล้วมัวนออกแจกจ่ายให้ผู้คนร้อยเชือกผูกสะเอวติดตัวไว้ เป็นเครื่องราง 
ของขลังชั้นยอดของพระประเสริฐในทางคงกระพันชาตรีปูองกันผีร้าย  

2. ทิดเถิก  บุคคลผู้คงแก่เรียนชาวบ้านหนองหมากแก้ว ได้ขนานนามตนเองเป็น เจ้าฝุาตีน
แดงมีตําแหน่งเป็นรองหัวหน้า มีหน้าที่ทําผ้าประเจียดกันภัยอันทรงประสิทธิภาพเป็นมหา-อุตม์แม้ปืนผาหน้า
ไม้ตลอดจนมีดพร้ากะท้าขวานก็ไม่สามารถท่ีจะทําอะไรแก่ผู้ที่มีผ้าประเจียดอันทรงฤทธิ์ของเจ้าฝุาตีนแดงได้ 
วิธีทําผ้าประเจียด ไม่ว่าบุคคลใดที่มีความประสงค์ก็ให้บุคคลเหล่านั้นไปจัดหาผ้าฝูายสีขาวขนาดกว้างยาว 
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ด้านละหนึ่งศอกของตนมาหนึ่งผืน เมื่อมาพร้อมหน้ากันครั้นได้เวลาสานุศิษย์ก็ให้ผู้ประสงค์รอคอยอยู่ข้างล่าง
ศาลาแล้วเรียกขึ้นไปทีละคน ผู้ที่ขึ้นไปแต่ละคนจะต้องคลานเข้าไปหาเจ้าฝุาตีนแดงและห้ามมองหน้า เมื่อ
คลานเข้าไปถึงท่ีที่เจ้าฝุาตีนแดงนั่งอยู่จึงคลี่ผ้าขาวที่จะมาทําผ้าประเจียดปูออกแล้วพนมหมอบก้มหน้านิ่ง
จนกว่าเจ้าฝุาตีนแดงจะทําผ้าประเจียดเสร็จ ฝุายเจ้าฝุาตีนแดงเมื่อเห็นผู้ที่ประสงค์อยากได้ผ้าประเจียดได้
กระทําตามกฎซึ่งตนวางไว้ด้วยความเคารพก็ลุกข้ึนยกเท้าขวาหรือซ้ายย่ําลงไปในบม (บมคือภาชนะท่ีทําด้วย
ไม้ มีลักษณะทรงกลมแบนและลึกคล้ายถาดซึ่งชาวอีสานใช้เป็นภาชนะสําหรับใส่ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกดีแล้ว 
เพ่ือให้ไอน้ําออกก่อนที่จะนําไปเก็บไว้ในกระติบ) ที่มีขมิ้นกับปูนตําผสมกันไว้อย่างดี แล้วจึงยกเท้าข้างที่ย่ําลง
ไปในบมเหยียบผ้าขาวก็จะปรากฏรอยเท้าของเจ้าฝุาตีนแดงอย่างชัดเจนเป็นอันเสร็จพิธีทําผ้าประเจียด
นําไปใช้ได้ทันที  แต่ถ้าหากเหยียบผ้าขาวแล้วปรากฏรอยไม่ชัดเจน หรือไม่สบอารมณ์ของเจ้าฝุาตีนแดง ผู้ที่
ต้องการก็ต้องไปหาผ้าขาวมาทําใหม่จนกว่าจะได้ผ้าประเจียดชั้นดีไปไว้ใช้ต่อไป ครั้นได้ผ้าประเจียดไปแล้ว
จะต้องนําไปเก็บบูชาเอาไว้บนหิ้งพระ หรือเมื่อออกเดินทางจะต้องพับชายผูกคอไปเป็นเครื่องรางของขลัง 
ประจําตัวทุกครั้งจะลืมไม่ได้เป็นอันขาด 
   3. นายสายทอง อินทองไชยศรี ขนานนามตนเองเป็น เจ้าหน่อเลไลย์ อ้างว่า ได้รับบัญชา
จากสวรรค์ให้มาปราบยุคเข็ญโดยเฉพาะ มีวาจาสิทธิ์สามารถท่ีจะสาปผู้ละเมิดกฎสวรรค์ให้เป็นไปตาม
โทษานุโทษที่ตนพิจารณาเห็นตามสมควรได้ทันที ครั้งนั้นได้เกิดมีการขโมยเกิดขึ้นในหมู่บ้านหนองหมาก
แก้ว แล้วจับขโมยได้ ชาวบ้านจึงควบคุมตัวไปให้เจ้าหน่อเลไลย์เป็นผู้ตัดสิน ผลของการตัดสินปรากฏว่า 
ขโมยได้ละเมิดกฎของสวรรค์ในข้อบังเบียดเครื่องยังชีพของมวลมนุษย์อย่างสุดที่จะอภัยให้ได้ โทษที่ขโมย
พึงได้รับในครั้งนี้ก็คือ ต้องถูกสาปให้ธรณีสูบลงไปทั้งเป็น ครั้นได้พิพากษาโทษให้ผู้คนทั้งหลายได้รู้เห็นทั่วไป
แล้ว พิธีสาปก็เริ่มข้ึนโดยเจ้าหน่อเลไลย์มีบัญชาให้สานุศิษย์ขุดหลุมขนาดพอฝังศพได้ในสถานที่ที่ได้กําหนด
ไว้ ครั้นแล้วให้ไปนําตัวขโมยซึ่งได้ผูกมัดข้อมือเอาไว้อย่างแน่นหนา พาไปยืนที่ปากหลุม แล้วเจ้าหน่อเลไลย์
ก็เริ่มอ่านโองการอัญเชิญเทวทูตให้ลงมาจากสรวง-สวรรค์ มาเป็นสักขีพยานในการที่ตนได้ดําเนินการสาปให้
ขโมยต้องถูกธรณีสูบลงไปทั้งเป็นตามโทษานุโทษ พอเจ้าหน่อเลไลย์กล่าวคําสาปสิ้นสุดลงก็บัญชาให้
สานุศิษย์ผลักขโมยลงไปในหลุม พร้อมกับช่วยกันรีบขุดคุ้ยโกยดินลงกลบฝังขโมยที่ต้องคําสาปให้ธรณีสูบลง
ไปทั้งเป็น ท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดสยดสยองของผู้คนที่ไปร่วมชมพิธีกรรมเป็นอย่างยิ่ง เมื่อคณะผี
บุญคล้อยหลังลับไป บรรดาญาติพี่น้องของขโมยก็รีบพากันขุดคุ้ยโกยดินนําขโมยที่ถูกฝังทั้งเป็นอาการร่อแร่
ปางตายขึ้นมาปฐมพยาบาล แล้วรีบพากันอพยพหลบหนีบัญชาจากสวรรค์ของคณะผีบุญไปในคืนนั้นทันที 
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น เป็นผลให้ไม่มีการลักขโมยใด ๆ เกิดข้ึนในหมู่บ้านหนองหมากแก้วต่อไป
อีกเลย ทั้งนี้ ด้วยทุกคนได้ประจักษ์แก่ตาในประกาศิตจากสวรรค์ของเจ้าหน่อเลไลย์เป็นอย่างยิ่ง 
                    4.  นายก้อนทอง พลซา ชาวบ้านวังสะพุงซึ่งเป็นบุคคลที่ 4 ขณะนั้นรับราชการในหน้าที่
สารวัตร อําเภอวังสะพุง ได้ไปพบเห็นพิธีการต่าง ๆ ของคณะผีบุญจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จนถึงกับได้
ขออนุญาตลาบวชจากทางราชการมีกําหนด 10 วัน ในระหว่างที่ทางราชการได้อนุญาตให้ลาบวชได้ นาย
ก้อนทอง ฯ ได้ถือโอกาสหลบไปสมทบกับคณะผีบุญที่บ้านหนองหมากแก้ว แล้วก็รีบทําความเพียรแต่ยังไม่
ทันจะได้รับความสําเร็จจนถึงขั้นได้รับการขนานนาม ก็มาถูกทางบ้านเมืองเข้าทําการปราบปรามและจับตัว
ได้เสียก่อนคณะผีบุญซึ่งถือว่าตนเป็นผู้วิเศษได้กําหนดพิธีกรรมให้ชาวบ้านปฏิบัติ โดยถือเอาศาลาการ
เปรียญวัดบ้านหนองหมากแก้วเป็นศูนย์กลางทุกวันในเวลาเช้าและเย็น   ชาวบ้านทุกคนจะต้องมาร่วมเข้า
พิธีสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจําขาดไม่ได้ และในเวลากลางคืนทุกคืน บรรดาสาว ๆ หรือภรรยาของผู้ใดก็
ตามท่ีมีใบหน้าและรูปร่างสวยงาม จะต้องอาบน้ําแต่งตัวให้สะอาดสดสวย แล้วนําพวงมาลัยดอกไม้สดและ
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น้ําหอมผลัดกันเข้าไปมอบให้คณะผีบุญ   ต่อจากนั้นก็จะเริ่มพิธีฟูอนรําบวงสรวงเวียนพรมน้ําอบน้ําหอมไป
รอบๆ ตัวของผีบุญ หากผีบุญเกิดพึงพอใจอิสตรีนางใดในวงฟูอนบวงสรวง ก็จะใช้พวงมาลัยดอกไม้สดเกี่ยว
ปลายไม้แล้วยื่นไปคล้องคอเอาไว้ เป็นเครื่องหมายให้ทุกคนได้ทราบว่า อิสตรีนางนั้นได้รับโปรดปรานจากผี
บุญเป็นพิเศษ และนับเป็นวาสนาเป็นอย่างยิ่งท่ีในคืนนั้นจะต้องเข้าเวรปรนนิบัติ ปรากฏว่าบรรดาสาวและ
ไม่สาวต่างแย่งกันปรนนิบัติผีบุญเหล่านี้เป็นพิเศษทุกคืน คณะผีบุญชุดนี้ได้บัญญัติกฎข้อบังคับเอาไว้  
3 ประการ ที่ชาวบ้านจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะหลงลืมไม่ได้นั้น มีดังต่อไปนี้  
1. จะต้องสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจําทุกเช้าเย็น ขาดไม่ได้ 
2. จะต้องฟูอนรําบวงสรวงคณะผู้มีบุญเป็นประจําทุกคืน ขาดไม่ได้ 
3. จะต้องหมั่นทําบุญให้ทานอยู่เป็นนิจ และจะต้องรําลึกถึงพระคุณของบิดา-มารดาอยู่เสมอทั้งนี้ในการ
เรียกพ่อ-แม่ดังที่เคยเรียกกันมาเฉย ๆ นั้นเป็นการไม่เคารพ จะต้องพากันเรียกเสียใหม่ว่า คุณพ่อคุณแม่  
ด้วยพิธีกรรมที่คณะผีบุญได้นําชาวบ้านปฏิบัติต่อเนื่องกันมามิได้ขาด ครั้นนานวันเข้า กิตติศัพท์ก็ได้เลื่องลือ
ไปไกล ทําให้มีผู้คนสนใจหลั่งไหลเข้าไปอย่างมากมาย บ้างที่สนใจเครื่องรางของขลัง ก็ต้องตระเตรียม
สิ่งของเข้าไปจัดทําเอง อาทิเช่นต้องการตะกรุดก็ต้องหาตะกั่วลูกแหไปหลอมแล้วตีแผ่ออกให้พระประเสริฐ
ทําตะกรุด ที่ปุวยเจ็บได้ไข้ก็ไปอาบน้ํามนต์สะเดาะเคราะห์ ที่ต้องการผ้าประเจียดก็ต้องหาผ้าฝูายสีขาวไปให้
เจ้าฝุาตีนแดง ครั้นคณะผีบุญได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาและเพ่ิมจํานวนมากยิ่งขึ้น เลยเกิดความ
เคลิบเคลิ้มหลงตนลืมตัว หนักเข้าเลยพากันริอ่านหันไปทางการบ้านการเมือง ฝันเฟื่องที่จะเป็นเจ้าเข้าครอง
แผ่นดิน โดยประกาศอย่างอหังการว่า จะยกกําลังเข้าตีเอาเมืองเลยได้แล้วจึงจะยกกําลังเลยไปตีเอาเมือง
เวียงจันทน์ เพ่ือตั้งตนเป็นเอกราช เมื่อได้ประกาศเจตนารมณ์แล้วก็เรียกอาสาสมัครมาทําการคัดเลือก ด้วย
มีความเชื่อม่ันว่าตนได้รับบัญชามาจากสวรรค์ ไม่ต้องมีผู้คนมากก็สามารถท่ีจะกระทําการใหญ่ได้ เมื่อเลือก
ผู้คนรวมได้ 23 คน พร้อมด้วยปืนแก๊บ 1 กระบอก ปืนคาบศิลา 2 กระบอก พร้อมด้วยหอกดาบแหลนหลาว
ครบครัน ครั้นได้ฤกษ์พิชัยสงคราม คณะผีบุญก็ยกพลจํานวน 23 คน ออกเดินทางจากบ้านหนองหมากแก้ว
แล้วมุ่งหน้าขึ้นสู่ทิศเหนืออ้อมผ่านหมู่บ้านนาหลักแล้วไปตั้งมั่นอยู่ริมลําห้วยทางด้านทิศเหนือของอําเภอวัง 
สะพุง (บริเวณหมู่บ้านห้วยอีเลิศ ห่างจากที่ตั้งอําเภอวังสะพุง ประมาณ 3 กม.) ระหว่างนั้น หลวงพิศาลสาร
กิจ นายอําเภอวังสะพุงได้ติดตามความเคลื่อนไหวของคณะผีบุญโดยส่งนายบุญเลิศ เหตุเกตุ สารวัตรศึกษา 
(อดีตกํานันตําบลวังสะพุง ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่) ออกไปสอดแนมพฤติการณ์ดูความเหิมเกริมของคณะผีบุญ
อย่างใกล้ชิดแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็หลายครั้ง แล้วให้ทํารายงานเข้ามายังอําเภอทุกระยะ หลวงพิศาลสาร
กิจได้ทํารายงานความเคลื่อนไหวของคณะผีบุญเข้าจังหวัดทุกระยะ ซึ่งในขณะนั้นกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจที่
ประจําอยู่ในตัวจังหวัดเลยมีน้อยเมื่อเทียบกับจํานวนผู้คนที่เข้าไปกราบไหว้คณะผีบุญ ดังนั้น ทางจังหวัดเลย
จึงได้ทํารายงานไปยังกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พร้อมกันนั้นก็ได้รายงานขอกําลังไปยังฝุาย
ทหารที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคมอีกด้วย   ถ้าหากว่ากําลังทางฝุายตํารวจที่อุดรมีไม่เพียงพอ ขณะนัน พ.ต.อ.
พระปราบภัยพาล ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้น ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจรีบรุดมา
จากจังหวัดอุดรธานีเข้าสมทบกับกําลังของจังหวัดเลย   ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอําเภอวังสะพุง รีบวางแผน
ปราบปรามโดยด่วน ครั้นได้ทราบกําลังของคณะผีบุญพร้อมด้วยอาวุธจากนายบุญเลิศ เหตุเกตุ เป็นที่
แน่นอนแล้ว กองกําลังตํารวจจากอุดรร่วมกับจังหวัดเลยและเจ้าหน้าที่อําเภอวังสะพุงก็เคลื่อนเข้าโอบล้อม
คณะผีบุญทุกทิศทุกทาง ได้มีการปะทะกันเพียงเล็กน้อย คณะผีบุญก็แตกกระจัดกระจายจับผีบุญได้ทั้งคณะ 
แล้วควบคุมตัวขึ้นส่งฟูองศาลฐานก่อการจลาจลสอบถามได้ความว่า พวกเขาทั้ง 4 คนที่ตั้งตนเป็นผีบุญ เกิด
ความเคลิบเคลิ้มหลงใหลในนิยายพื้นเมืองของชาวอีสานเรื่อง สังข์ศิลปชัย และจําปาสี่ต้น จนหลงตนลืมตัว
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ไป ส่วนความรู้สึกท่ีแท้จริงนั้น ยังมีความรักในถิ่นฐานหาได้มีความคิดเป็นกบฏต่อแผ่นดินกําเนิดก็หาไม่ 
คณะตุลาการได้รับฟังเรื่องราวจากผู้ที่ได้ตั้งตนเป็นผีบุญทั้ง 4 คน ได้เกิดความเห็นใจ จึงพิพากษาให้จําคุกผี 
บุญทั้ง 4 คน คนละ 3 ปี ส่วนบริวารให้ปล่อยตัวไป 
 
การตั้งเมืองเลย 
    เมื่อ พ.ศ.2396 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 
พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าผู้คนในแขวงนี้มีปริมาณเพ่ิมข้ึนมากกว่าแต่ก่อน สมควรจะได้ตั้งเป็นเมือง เพื่อ
ประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาท้ายน้ําออกมาสํารวจเขต
แขวงต่าง ๆ แล้วได้พิจารณาเห็นว่า หมู่บ้านแฮ่ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยน้ําหมานและอยู่ใกล้กับแม่น้ําเลย มีภูมิ
ประเทศท่ีเหมาะสมแก่การสร้างปูอมด้วย เพราะมีภูเขาล้อมรอบและพลเมืองหนาแน่น พอจะตั้งเป็นเมืองได้ 
จึงนําความขึ้นถวายบังคมทูลเพื่อทรงทราบ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นเมือง เรียกชื่อตามนามของแม่น้ําเลยว่า "เมืองเลย"  ต่อมา พ.ศ.2440 ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ.116 ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมมาเป็นแบบ
เทศาภิบาล โดยแบ่งเป็นมณฑลเมือง อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน เมืองเลยจึงแบ่งการปกครองอีกเป็น 4 อําเภอ 
อําเภอที่ตั้งตัวเมืองเรียกชื่อว่า "อําเภอกุดปุอง" ต่อมาใน พ.ศ.2442-2449 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็น 
"บริเวณลําน้ําเลย" ใน พ.ศ.2449-2450  ได้เปลี่ยนชื่อบริเวณลําน้ําเลย เป็นบริเวณลําน้ําเหือง และใน พ.ศ.
2450 จึงได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มกราคม 2450 ยกเลิกบริเวณลําน้ําเหืองให้
คงเหลือไว้เฉพาะ "เมืองเลย" โดยให้เปลี่ยนชื่ออําเภอกุดปุอง เป็นอําเภอเมืองเลยด้วยสําหรับอําเภอกุดปุอง 
ซึ่งเป็นที่ตั้งตัวเมืองเลยนั้น เรียกตามตําบลซึ่งเป็นที่ตั้งอําเภอในครั้งนั้น เหตุที่เรียกตําบลแห่งนี้ว่า "กุดปุอง" 
ก็เนื่องจากมีหนองน้ําอยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณท่ีว่าการอําเภอเมืองเลย ปัจจุบันนี้เกิดจากการเปลี่ยน
ทางเดินของแม่น้ําเลย มีลักษณะเป็นลําห้วยมีรูปโค้งเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก มีปากน้ําแยกออกจากลํา
แม่น้ําเลยทั้งสองด้าน มีน้ําขังอยู่ตลอดปี ตรงกลางเป็นเกาะมีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
ที่ว่าการอําเภอเมืองเลย ศาลาเทศบาลเมืองเลย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย  
 
การจัดรูปการปกครองในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
การจัดรูปการปกครองก่อนจัดระบบมณฑลเทศาภิบาล 

ใช้วิธีซึ่งเรียกในกฎหมายเก่าว่า "กินเมือง" อันเป็นแบบเดิม คําว่า "กินเมือง" มาถึงชั้นหลัง
เรียกเปลี่ยนเป็น "ว่าราชการเมือง" ส่วนคําว่า "กินเมือง" ก็ยังใช้กันในคําพูดอยู่บ้าง วิธีการปกครองที่เรียกว่า 
"กินเมือง" นั้น หลักเดิมมาคงถือว่าผู้เป็นเจ้าเมืองต้องทิ้งกิจธุระของตนมาประจําทําการปกครองบ้านเมืองให้
ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากภยันตราย ราษฎรก็ต้องตอบแทนคุณเจ้าเมืองด้วยการออกแรงช่วยทํางาน
ให้บ้าง หรือแบ่งสิ่งของซึ่งทํามาหาได้ เช่น ข้าวปลาอาหาร เป็นต้น อันมีเหลือใช้มอบให้เจ้าเมืองคนละเล็ก
ละน้อย ทําให้เจ้าเมืองดํารงตนอยู่ได้โดยรัฐบาลในราชธานีไม่ต้องรับภาระ   จึงให้ค่าธรรมเนียมในการต่าง ๆ 
แทนตัวเงินสําหรับใช้สอย กรมการซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าเมืองก็ได้รับผลประโยชน์ทํานองเดียวกันเป็นแต่ลดลง
ตามศักดิ์ ต่อมาบ้านเมืองเปลี่ยนแปลง ทําให้การเลี้ยงชีพต้องอาศัยเงินตรามากขึ้น ผลประโยชน์ที่เจ้าเมือง
กรมการได้รับอย่างโบราณไม่พอเลี้ยงชีพ จึงมีการหาผลประโยชน์เพิ่มพูนอย่างอ่ืน เช่น ทําไร่นา ค้าขาย  
เป็นต้น การเป็นเจ้าเมืองก็มักจะมีการสืบเชื้อสายวงศ์ตระกูลที่เคยเป็นเจ้าเมือง หรือเคยรับราชการงานเมือง
มาแล้ว เช่น อาจเป็นบุตรชายเจ้าเมืองหรือถ้าไม่มีบุตรชายก็อาจให้บุตรเขยผู้ซึ่งเห็นว่ามีความรู้  
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ความสามารถพอปกครองบ้านเมืองได้ ทําหน้าที่เจ้าเมืองแทน การแต่งตั้งเจ้าเมืองสําหรับเมืองเอก คงได้รับ
การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ส่วนเมืองเล็ก ๆ กรมการเมืองคงมีใบบอกหัวเมืองเอก และด้วยความเห็นชอบของ
เจ้าเมืองเอก สําหรับที่ทําการเจ้าเมืองก็เอาบ้านเรือนเป็นที่ว่าราชการด้วย บ้านเจ้าเมืองนิยมเรียกว่า "จวน" 
และมีศาลาโถงปลูกไว้หน้าบ้านหลังหนึ่งเรียกว่า " ศาลากลาง" สําหรับประชุมปรึกษาราชการ เป็นศาลา
สําหรับชําระความหรือตัดสินความ ทั้งจวนและศาลากลางนี้สร้างขึ้นด้วยทุนทรัพย์ส่วนตัวรวมทั้งที่ดินก็เป็น
ของส่วนตัวด้วย เมื่อสิ้นสมัย เจ้าเมืองคนหนึ่งอาจเป็นด้วยเจ้าเมืองถึงแก่อนิจกรรมหรือเปลี่ยนเจ้าเมือง 
"จวน" เจ้าเมืองและศาลากลางเดิมก็ตกเป็นมรดกแก่ลูกหลาน   ใครได้เป็นเจ้าเมืองคนใหม่ถ้ามิได้เป็นผู้รับ
มรดกของเจ้าเมืองเก่า ก็ต้องหาที่สร้างจวนและศาลากลางใหม่ตามลําดับที่จะสร้างได้ บางทีก็สร้างห่างไกล
จากที่เดิม แม้จนต่างตําบลก็มี จวนเจ้าเมืองไปอยู่ท่ีไหนก็ย้ายที่ทําการไปอยู่ที่ใหม่ ตามสมัยของเจ้าเมืองคน
นั้น ส่วนกรมการนั้นเพราะมักเป็นคหบดีในเมืองนั้น ซึ่งเมื่อตั้งบ้านเรือนอยู่ไหนก็คงอยู่ที่นั่น เป็นแต่เวลามี
การงานจะต้องทําตามหน้าที่ จวนเจ้าเมืองอยู่ไหนก็ไปฟังคําสั่งที่นั่น บางคนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลก็มี โดย
ถือหลักเห็นเป็นผู้เหมาะสมที่จะรักษาสันติสุขของท้องถิ่นนั้นเป็นสําคัญ และมุ่งให้ประชาชน "อยู่เย็นเป็นสุข" 
ปราศจากภัยต่างๆ เช่นโจรผู้ร้าย ปราบปรามนักการพนัน การเสพของมึนเมาเป็นสําคัญ มิได้พัฒนา 
ด้านต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าเหมือนในการดําเนินการปกครองในสมัยปัจจุบันการบริหารงานปกครอง
สําหรับเมืองเล็กมิได้เป็นประเทศราช เช่น จังหวัดเลย คงมีการปกครองท้องถิ่นเป็นของตนเอง ในแต่ละ
เมืองจะมีเจ้าเมืองปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่สืบตระกูลกันเรื่อยมาดังกล่าวข้างต้น อํานาจการปกครองมีอย่าง
เต็มที่ตั้งแต่ระดับสูงสุดถึงระดับต่ําสุด และเนื่องจากเขตจังหวัดเลยอยู่ใกล้ชิดกับลาวมาก การจัดการ
ปกครองบ้านเมืองบางอย่างคงได้รับอิทธิพลลาวอยู่มาก การบริหารบ้านเมืองได้แบ่งทําเนียบข้าราชการ 
ออกเป็น 5 ขั้น คือ 
 
1. ต าแหน่งอาชญาสี่ เป็นตําแหน่งบังคับบัญชาสูงสุดของเมือง มี 4 ตําแหน่ง คือ 
              เจ้าเมือง เป็นผู้มีอํานาจสิทธิ์ขาดในกิจการบ้านเมืองทั้งปวง 
              อุปฮาด ทําการแทนเจ้าเมืองในกรณีเจ้าเมืองไม่อยู่หรือไม่สามารถว่าราชการ    ได้ และช่วย
ราชการทั่วไป  
             ราชวงศ ์มีหน้าที่เก่ียวกับอรรถคดี ตัดสินชําระความ และการปกครอง 
             ราชบุตร มีหน้าที่ควบคุมเก็บรักษาผลประโยชน์ของเมือง 
(เกี่ยวกับตําแหน่งรองเจ้าเมือง คืออุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตรนี้ มีหลักฐานพอสืบได้จากคนเฒ่าคนแก่ ปรากฏ
ให้ทราบว่าการปกครองสมัยก่อน จัดระบอบมณฑลเทศาภิบาล เช่น ในสมัยพระแก้วอาสา (กองแสง) 
ปกครองเมืองด่านซ้ายก็ดี และพระยาศรีอัครฮาด (ทองด)ี ปกครองเมืองเชียงคานก็ดี มีตําแหน่งรองเจ้า
เมืองดังกล่าว คือ อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร อยู่ด้วย) 
2. ต าแหน่งผู้ช่วยอาชญาสี่ ได้แก่ตําแหน่งท้าวสุริยะ ท้าวสุริโย ท้าวโพธิสาร และท้าวสุทธิสารมีหน้าที่ใน
การพิจารณาคดีพิพากษาและการปกครองแผนกต่าง ๆ ของเมือง  
3. ต าแหน่งขื่อบ้านขางเมือง มีทั้งหมด 17 ตําแหน่ง เช่น เมืองแสน กํากับฝุายทหารเมืองจันทน์ กํากับฝุาย
พลเรือน เมืองขวา เมืองซ้าย เมืองกลาง มีหน้าที่ดูแลการพัสดุต่าง ๆ เช่น การปฏิสังขรณ์จัดและกํากับการ
สักเลก เป็นต้น 
4. ต าแหน่งเพียหรือเพี้ย เป็นองครักษ์เจ้าเมือง เป็นพนักงานติดตามเจ้าเมือง เป็นต้น 
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5. ต าแหน่งประจ าหมู่บ้าน มี 4 ตําแหน่ง ได้แก่ท้าวฝูาย ตาแสง นายบ้าน และจ่าเมืองเทียบได้กับตําแหน่ง
ทางปกครองในปัจจุบันคือ นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรหมู่บ้านตามลําดับสําหรับตําแหน่งขื่อ
บ้านขางเมือง 17 ตําแหน่ง ดูชื่อแล้วคล้ายกับตําแหน่งข้าเฝูา เมื่อมีวิญญาณเจ้าเข้าทรงเก่ียวกับศาล
เทพารักษ์ หรืออาฮักหลักเมืองของเมืองด่านซ้ายมาก ตําแหน่งข้าเฝูาดังกล่าว มีถึง 19 ตําแหน่ง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ฝุาย ฝุายหนึ่ง ข้าเฝูาฝุายเจ้าเมืองจัง คือ "เจ้ากวน" (ผู้ชายซึ่งมีหน้าที่ให้วิญญาณเจ้าเข้าทรง) มี 
10 คน ได้แก่ แสนด่าน แสนหอม แสนฮอง แสนหนูรินทร์ แสนศรีสองฮัก แสนตางใจ แสนกลาง แสนศรี
ฮักษา แสนศรีสมบัติ และแสนกํากับ ข้าเฝูาฝุายเจ้าเมืองกลาง คือ "นางเทียม" (ผู้หญิงซึ่งมีหน้าที่ให้วิญญาณ
เจ้าเข้าทรง) มี 9 คน ได้แก่ แสนเขื่อน แสนคําบุญยอ แสนจันทน์ แสนแก้วอุ่นเมือง แสนบัวโฮม แสนกลาง
โฮง แสนสุข เมืองแสน และเมืองจันทน์ ซึ่งตําแหน่งเหล่านี้อาจเป็นตําแหน่งผู้มีหน้าที่ต่าง ๆ ในการดําเนิน
กิจการบ้านเมืองในสมัยโบราณก็ได้ แต่ไม่ทราบว่าผู้ใดมีหน้าที่อะไรแน่ชัด ที่พอทราบก็มีแสนด่าน และแสน
เขื่อน เป็นหัวหน้าของแสนแต่ละฝุายเท่านั้น แม้ในทุกวันนี้การเข้าทรงก็ดี ตําแหน่งเจ้ากวนนางเทียม และ
แสนต่าง ๆ ก็ดีที่อําเภอด่านซ้าย ก็ยังคงมีอยู่เช่นสมัยก่อนในแต่ละเมืองจะมีอํานาจเต็มที่ในการปกครอง 
การศาลและการเก็บส่วยสาอากร เช่น ในด้านการศาล คงให้มีการชําระความกันเอง โดยเจ้าเมืองและ
กรมการเมืองทําหน้าที่ลูกขุนพิจารณาคดี ส่วนการเก็บภาษีอากรก็คงให้อยู่ในอํานาจของแต่ละเมือง สําหรับ
เมืองซึ่งอยู่ในท้องที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นเมืองเล็กจะข้ึนตรงต่อเมืองเอก หรือเมืองใหญ่อีกต่อหนึ่ง การส่วยสา
อากรก็ต้องส่งต่อเมืองเอกทุกปี และเจ้าเมืองตลอดข้าราชการมีการทําพิธีรับพระราชทานน้ําพิพัฒน์สัตยาปี 
ละ 2 ครั้ง หรือปีละครั้งเป็นอย่างน้อย 
 
การจัดรูปการปกครองตามระบบมณฑลเทศาภิบาล 
ลักษณะการเทศาภิบาล เป็นการปกครองซึ่งเปลี่ยนแปลงให้มีขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  การเทศาภิบาล  คือ การปกครองโดยลักษณะที่จัดให้มีหน่วยบริหารราชการอันประกอบด้วย 
ตําแหน่งข้าราชการต่างพระเนตรพระกรรณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นที่ไว้วางใจของ
รัฐบาลในพระองค์ รับแบ่งภาระของรัฐบาลกลาง ซึ่งประจําอยู่แต่เฉพาะในราชธานีนั้น ออกไปดําเนินการใน
ส่วนภูมิภาคอันเป็นที่ใกล้ชิดต่ออาณาประชากร เพื่อให้ได้รับความ   ร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญทั่วถึงกัน 
โดยมีระเบียบแบบแผนอันเป็นคุณประโยชน์แก่ราชอาณาจักรด้วย ฯลฯ จึงแบ่งส่วนการปกครองแว่นแคว้น
ออกโดยลําดับชั้น เป็นมณฑล จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน และแบ่งหน้าที่ราชการเป็นส่วนสัด เป็น
แผนกพนักงาน ทํานองการแบ่งงานของกระทรวงในราชการ อันเป็นวิถีนํามาซ่ึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
รวดเร็วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งระงับทุกข์บํารุงสุขด้วยความเท่ียงธรรมแก่อาณาประชาชนและได้มีการแก้ไข
ลักษณะปกครอง ให้เป็นไปตามพระราช-บัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.116 นั่นคือ ให้ตั้งทําเนียบ
ข้าราชการเสียใหม่ ยกเลิกตําแหน่งทางการปกครอง คือ อาชญาสี่ ได้แก่ เจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราช
บุตร ในตอนแรกคงใช้แบบเดิมอยู่ ต่อมาจึงค่อยยุบเลิกหมดใน พ.ศ.2450 โดยให้เรียกใหม่เป็น ผู้ว่าราชการ
เมือง ปลัดเมือง ยกกระบัตรเมือง และผู้ช่วยราชการเมืองตามลําดับแทน ตําแหน่งอื่น ๆ ก็ได้ปรับปรุงให้
เหมาะสมด้วย สําหรับส่วนราชการตามระบอบมณฑลเทศาภิบาลแบ่งออกดังต่อไปนี้  
มณฑล คือรวมเขตจังหวัดตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป มากบ้างน้อยบ้าง สุดแต่ให้ความสะดวกในการปกครอง 
ตรวจตราบัญชาการของสมุหเทศาภิบาล จัดเป็นมณฑลหนึ่ง มีข้าราชการชั้นสูงเป็นผู้บัญชาการเป็นประธาน
ข้าราชการมณฑลหนึ่ง นอกจากตําแหน่งสมุหเทศาภิบาล ยังมีข้าหลวงรอง เป็นเจ้าหน้าที่แผนกการต่าง ๆ 
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ของมณฑล และมีข้าราชการเจ้าพนักงานสําหรับช่วยปฏิบัติราช-การตามสมควรแก่หน้าที่ สมุหเทศาภิบาลมี
อํานาจหน้าที่ปกครองบัญชาการและตรวจตราภาวะการณ์ทั้งปวง และราชการในมณฑล ซึ่งมีบทบัญญัติ
ของรัฐบาลมอบให้เป็นหน้าที่ของเทศาภิบาล รับข้อเสนอและสั่งราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด อันเป็น
ผลสําเร็จเร็วกว่าที่จังหวัดจะบอกเข้ามายังกระทรวง และคอยฟังคําสั่งจากกรุงเทพ ฯ ดังแต่ก่อน นับเป็น 
ผลดีแก่ทางราชการและประชาชน จังหวัด แต่ก่อนเรียกว่า "เมือง" รวมเขตอําเภอ (เมือง) ตั้งแต่สองอําเภอ 
(เมือง) ขึ้นไป ถึงหลายอําเภอ (เมือง) ก็มี จัดเป็นจังหวัดหนึ่ง รองถัดจากมณฑลลงมาให้มีอาณาเขตพอควร
แก่ความเจริญและความสะดวกในการตรวจตราปกครองจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีข้าราชการผู้ใหญ่ เป็นตําแหน่ง
ผู้ว่า-ราชการเมือง เรียกว่า "ข้าหลวงประจําจังหวัด" และต่อมาเรียกว่า "ผู้ว่าราชการจังหวัด" เป็นหัวหน้า 
และมีกรมการจังหวัดคณะหนึ่งช่วยบริหารราชการ 
 
อ าเภอ กิ่งอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน  เป็นส่วนรองถัดจากจังหวัดลงมาโดยลําดับชั้นทั้งท้องที่และเจ้า
พนักงานมีหน้าที่ปกครองใกล้ชิดกับประชาราษฎร ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค อําเภอหนึ่งมีนายอําเภอเป็นหัวหน้า กิ่งอําเภอมี
ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้า ตําบลและหมู่บ้านมีกํานันและผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครองดูแลตามลําดับ 
 
การตั้งมณฑลเทศาภิบาล  
มณฑลที่ตั้งขึ้นครั้งแรก  เมื่อ พ.ศ.2435 คือก่อน พ.ศ.2437 มี 6 มณฑล ได้แก่มณฑลลาวเฉียง ภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลพายัพ มณฑลลาวพวน ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอุดร (เมืองเลยขึ้นอยู่ในเขต
มณฑลนี้) มณฑลลาวกาว ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอีสาน มณฑลเขมร ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑล
บูรพา มณฑลลาวกลาง ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลนครราชสีมา และมณฑลภูเก็ต มณฑลที่ตั้งครั้งแรกนี้ 
ยังมิได้จัดเป็นลักษณะเทศาภิบาล 
พ.ศ.2437 ได้จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นใหม่ 4 มณฑล คือมณฑลพิษณุโลก มณฑลปราจีน มณฑลราชบุรี 
และมณฑลนครราชสีมา 
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 
มณฑลพายัพ มณฑลอีสาน (เคยเรียกว่ามณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ) และมณฑลอุดร (แบ่งเมืองออกเป็น
บริเวณซึ่งมีบริเวณน้ําเหืองตั้งบริเวณท่ีเมืองเลย รวมอยู่ด้วย) 
พ.ศ.2449 ยุบมณฑลเพชรบูรณ์ 
พ.ศ.2449 ได้จัดตั้งมณฑลขึ้นอีก 2 มณฑล คือ มณฑลจันทบุรี และมณฑลปัตตานี  
พ.ศ.2450 ตั้งมณฑลเพชรบูรณ์ข้ึนอีกครั้งหนึ่ง 
พ.ศ.2451 จํานวนมณฑลลดลง 1 มณฑล เพราะไทยต้องยอมยกมณฑลไทรบุรีให้แก่อังกฤษ  
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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 มณฑลด้วยกันเมื่อได้มี
การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นแล้ว ต่อมาก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงการปกครองให้เป็นลักษณะ
เทศาภิบาลขึ้นดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การปกครองดําเนินไปอย่างมีระเบียบและเกิดคุณประโยชน์แก่
ประชาชนและบ้านเมืองมากขึ้น การปกครองจึงใช้แบบเก่าของไทยเป็นหลัก คือการปกครองแบบพ่อ
ปกครองลูก และวิธีการแบบใหม่ควบคู่ไปด้วย ได้ออกประกาศตักเตือนให้ราษฎรปฏิบัติตามแบบอย่างทาง
ราชการ โดยให้ถือเป็นกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
ก.  ประกาศให้ราษฎรเสียเงินค่าราชการประจําปี 

1. ประกาศให้ราษฎรเมื่อมีคดีขึ้น ให้ฟูองร้องต่อศาลที่ตั้งข้ึนในแต่ละท้องที่ เช่น ศาลหมู่-บ้าน ศาล
อําเภอ ศาลเมือง และศาลข้าหลวง เป็นต้น 

2. ประกาศให้ราษฎรเข้ารับราชการทหาร 
3. ประกาศให้ราษฎรเลิกเล่นการพนันเลิกสูบฝิ่นและเลิกหลงเชื่อในสิ่งที่ผิด เช่น เลิกสักตามร่างกาย 

เป็นต้น 
4. ประกาศให้ราษฎรใช้หัวแม่มือแตะเอกสารแทนการเขียนรูปร่าง ๆ ลงท้ายเอกสารเช่นแต่ก่อน  

แต่เนื่องจากความเคยชินของราษฎรที่ปฏิบัติตามประเพณีท่ีเชื่อถือกันมาแต่เดิม จึงยังไม่เห็นผลประโยชน์ที่
เกิดข้ึนแก่ตนเองและประเทศชาติ   เพราะขาดสิ่งที่จะให้ราษฎรเปลี่ยนความคิด คือการให้การศึกษาแก่
ราษฎร ประกาศดังกล่าวจึงไม่ค่อยได้ผลนักนอกจากนี้ยังประกาศเตือนให้ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
ตามความต้องการของทางราชการอ่ืน ๆ มีการปรับปรุงการศึกษา โดยให้ผู้ชายมีอายุพอสมควร ได้บวชเรียน
ได้จัดให้ราษฎรเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่ทางราชการจัดขึ้น จัดตั้งศาลให้แน่นอน การเก็บภาษีให้รัดกุมไม่
รั่วไหล จัดเส้นทางคมนาคม ได้แก่ ถนนทางเกวียนและสะพานให้สะดวก ตลอดจนการสื่อสาร เป็นต้น  
การปกครองตามเมืองต่าง ๆ นอกจากมีผู้ว่าราชการเมืองแล้ว ยังมีข้าหลวงกํากับอีกด้วย ข้าหลวงที่ได้รับ
แต่งตั้งได้มอบหน้าที่ให้ไปจัดการเก็บภาษีอากรสุรา ภาษีต่าง ๆ และพิจารณาตัดสินแก้ปัญหาเรื่องเขตเมือง 
มีการยกฐานะการครองชีพของราษฎร โดยส่งเสริมการทํานา เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น การเก็บภาษีอากร เมื่อเก็บ
ได้นอกจากนําเข้ารัฐแล้ว ยังแบ่งผลประโยชน์ให้ผู้ว่าราชการเมือง และข้าหลวง ตลอดจนกรมการอีกด้วย  
ต่อมาทางราชการได้พิจารณาปรับปรุงในด้านต่างๆ เช่น การเก็บผลประโยชน์การทหาร การศาล การ
คมนาคมสื่อสาร และการศึกษา เป็นต้น ซึ่งช่วยให้การปรับปรุงการปกครองในส่วนโครงสร้างได้ผลดียิ่งขึ้น 
อันเป็นการปรับปรุงขั้นพื้นฐานเป็นผลให้ราษฎรได้เปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ได้รับความสะดวก ความ
ยุติธรรม ความสงบสุขมากข้ึนตามลําดับ 
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แผนภูมิการบริหารการปกครองหลังจากประกาศใช้ พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องท่ี ร.ศ.116 

 
ล าดับการบังคับบัญชา 

ชื่อต าแหน่งก่อนใช้ พ.ร.บ 
ลักษณะปกครองท้องท่ี รศ.116 

ชื่อต าแหน่งภายหลังใช้ พ.ร.บ 
ลักษณะปกครองท้องท่ี รศ. 116 

กระทรวงมหาดไทย 
มณฑล 
เมือง 

อําเภอ 
ตําบล 

หมู่บ้าน 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ข้าหลวงต่างพระองค์ 

เจ้าเมือง 
ท้าวฝุาย 
ตาแสง 

พ่อบ้านหรือนายบ้าน 

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย 
ข้าหลวงต่างพระองค์ 

ผู้ว่าราชการเมือง 
นายอําเภอ 

กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

 
4.3  การจัดรูปการปกครองในสมัยปัจจุบัน 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อ พ.ศ.2475 แล้ว ต่อมาทางราชการได้ออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินสยาม พ.ศ.2476 ให้ยกเลิกวิธีการปกครองตามแบบมณฑลเทศาภิบาล เปลี่ยนเป็นแบบการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคโดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็นจังหวัดและอําเภอ โดยรวมพ้ืนที่หลาย ๆ อําเภอเป็น
จังหวัด ระดับจังหวัดมีข้าหลวงประจําจังหวัดเป็นหัวหน้า ร่วมกับคณะกรมการจังหวัดเป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ 
เพ่ือมิให้หน่วยงานมณฑลซ้ําซ้อนกับจังหวัด เป็นการประหยัดช่วยทําให้การบริหารราช-การรวดเร็วขึ้น 
เพราะการคมนาคมสื่อสารเจริญก้าวหน้ากว่าแต่ก่อน และรัฐบาลมีนโยบายมอบอํานาจการปกครองให้แก่
ส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2495 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอีกฉบับ
หนึ่งเปลี่ยนแปลงจากหลักการเดิมให้จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมอบอํานาจบริหารราชการแผ่นดินให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะ ส่วนคณะกรมการจังหวัดให้มีฐานะเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ต่อมาคณะปฏิวัติได้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   ตามนัยประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 โดยจัดระเบียบบริหารราช-การส่วนภูมิภาคออกเป็น 

1)  จังหวัด 
(2)  อําเภอ 

โดยกําหนดให้รวมท้องที่หลาย ๆ อําเภอข้ึนเป็นจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล การ ตั้ง ยุบ 
และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดจะทําได้ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ และให้มีคณะกรมการจังหวัดเป็นที่ปรึกษา
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการแผ่นดินในเขตจังหวัด-อําเภอหนึ่ง ๆ มีนายอําเภอเป็น
ผู้บริหาร โดยมีคณะกรมการอําเภอเป็นที่ปรึกษา และในเขตอําเภอหนึ่ง ๆ ยังแบ่งเขตปกครองออกเป็น
ตําบลและหมู่บ้านโดยมีกํานันและผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครองตามลําดับนอกจากนี้ตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 218  ยังกําหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารงานให้กับท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นเจริญก้าวหน้าและเป็นการฝึกประชาชนให้เข้าใจหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วย โดยแบ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 4 รูป คือ 
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1.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2.  เทศบาล 
3.  สุขาภิบาล 
4.  องค์การบริหารส่วนตําบล 
ปัจจุบันจังหวัดเลย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 72 ตําบล และ 622 

หมู่บ้าน และมีการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง และ
สุขาภิบาล 6 แห่ง   (ที่มา : ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย  . กรุงเทพมหานคร : วัฒนาพานิช , 
2525 ) 

 
ตราประจ าจังหวัดเลย 

  

 
  
  

ความหมายของตราประจ าจังหวัดเลย 
 
เป็นภาพพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์สร้างเป็นอนุสรณ์การปักปันเขตแดนในรัชสมัยของสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าไชยเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) ก่อสร้าง
เมื่อ พ.ศ.2103 เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2106  ตั้งอยู่วัดพระธาตุศรีสองรักซ่ึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์พํานัก  ริมแม่น้ํา
หมัน บ้านหัวนายูงตําบลด่านซ้าย  องค์พระธาตุก่ออิฐก่อปูน มีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 10.47 
เมตรสูง 19.19 เมตร  บนยอดพระธาตุมีแก้วครอบเป็นโคม มีกระดิ่งลูกเล็ก ๆแขวนอยู่เหนือโคม กรม
ศิลปากรประกาศให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 (ที่มา : เอกสารกองโบราณคดี
หมายเลข 21/2534) 
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ความหมายของค าขวัญของจังหวัดเลย 

 
"เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม" 

ภูมิประเทศจังหวัดเลย เกิดจากการเคลื่อนตัวทรุดลงของเปลือกโลกเป็นเวลาหลายร้อยล้านปีมาแล้ว เกิด
ภูเขาลดหลั่นกันมากมายเป็นภูเขาท่ีมีพ้ืนที่ราบหลายแห่ง (Table land) เกิดพันธ์ไม้นานาพันธ์  จากการที่มี
ภูมิประเทศลาดเอียงไปทางเหนือจึงทําให้อากาศแผ่ปกคลุมหนาวเย็นเพราะไม่มีแนวเขาสูงก้ัน 

  
  

ธงประจ าจังหวัดเลย 
  

      
  

ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีฟูา มีตราประจําจังหวัดเลยเป็นรูปพระธาตุศรีสองรักอยู่ในวงกลม
บนพื้นผ้าทั้งสองด้าน 

  
  ต้นไม้ประจ าจังหวัด  

   
ชื่อ พรรณไม้ สนสามใบ 

ชื่อ วิทยาศาสตร์ Pinus Kesiya 
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เป็นต้นไม้ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ทรง
ปลูกตามคํากราบบังคมทูลของนายเทียม คมกฤชอธิบดีกรมปุาไม้  เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นอนุสรณ์ในการ
เสด็จพระราชดําเนินขึ้นยอดภูกระดึง  เมื่อเวลาเช้าของวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 (จาก 
หนังสือรอยเสด็จมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2540) และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทาน
กล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ในงานวันรณรงค์โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  ในโอกาสที่ครองราชย์ปีที่ 50 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ให้เป็นต้นไม้ประจําจังหวัดเลย 

 
แผนที่จังหวัดเลย 

 
 
ค าขวัญประจ าจังหวัดเลย 
 “ เมืองแห่งทะเลภูเขา  สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด” 
 
วิสัยทัศน์ 
 “ เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
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ท าเนียบบริหารจังหวัดเลย 
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ประวัติความเป็นมาส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย  ขึ้นเมื่อ                             
วันที่  1 พฤศจิกายน  พุทธศักราช  25 26 โดยใช้อาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย หลังเดิมเป็น
สํานักงาน (ปัจจุบันใช้เป็นสํานักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาเลย เขต 1)   ต่อมาได้ย้ายมาใช้อาคารคุรุสัมมนาคาร  
ถนนสถล-เชียงคาน  โดยมีเนื้อที่  3  ไร่  2  งาน  เป็นที่ตั้ง ปีพุทธศักราช  2535  ต่อมากรมการศึกษานอก
โรงเรียน  ได้จัดสรรงบประมาณมาเพ่ือ  ก่อสร้างอาคาร  เป็นตึก 3  ชั้น  ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน ตั้งอยู่    
เลขที่ 90 ถนนสถลเชียงคาน  ตําบลกุดปุอง อําเภอเมือง  จังหวัดเลย 

วันที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2528 ได้รับมอบอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย   จากคุณ
เจริญ  สิงหเสนีย์  และคุณจวงจันทร์  สิงหเสนีย์  พร้อมด้วยพี่น้องตระกูลสิงหเสนีย์   ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือเป็น
อนุสรณ์แก่พระยาประเสริฐ   สุนทราศรัย  (กระจ่าง สิงหเสนีย์)  ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   
 ต่อมาปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน  จัดตั้งเป็นสํานักงาน กศน.จังหวัดเลย หน่วยงานทางการศึกษา 
สังกัด สํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ   เรี ยกโดยย่อว่า 
“สํานักงาน กศน. จังหวัดเลย” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Loei Provincial of the Non – formal and 
Informal Education อันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2551 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 
มีนาคม พ.ศ. 2551 ทําให้มีการปรับเปลี่ยนชื่อและอํานาจหน้าที่ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย 
เป็นชื่อดังกล่าว ข้างต้น และมีอํานาจหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัด และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการของสังคม ปัจจุบันมีบทบาทหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับประชาชน  รวมทั้งมีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดทํายุทธศาสตร์เปูาหมาย และแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

3. วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรร เงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่จัดการศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 

5. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบ ตามกฎหมายกําหนด  
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 6. ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ และเทียบ
ระดับการศึกษา 
 7. ส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตร สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและ
ภาคีเครือข่าย 
 8. ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมในการ
ส่งเสริมสนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 9. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 10. พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย และภาคีเครือข่าย 
 11. ส่งเสริม สนับสนุนติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ 
งานโยบายพิเศษของรัฐและงานเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
 12. กํากับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ทําเนียบผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย และสํานักงาน กศน.จังหวัด
เลย มีดังนี้  
  1. นายบุญถิ่น     โยธะไชยสาร       พ.ศ. 2527  -  พ.ศ. 2531 
  2. นายจําเนียร   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. ว่าที่ 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  – ปัจจุบัน 
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ที่ตั้ง  
 สํานักงาน กศน. จังหวัดเลย ที่ตั้ง 90 ถนนสถนเชียงคาน ตําบลกุดปุอง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
รหัสไปรษณีย์ 42000 โทร.042 812 657 โทรสาร 042 812 267 
เว็บไซด์ www.loei.nfe.go.th  E-mail : ksnl@loei.nfe.go.th     

สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย  ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ข้อมูลของชุมชน และสถานศึกษา ซึ่งได้สรุปออกมาเป็นบทวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ที่สําคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงาน ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง 
1.อยู่ในชุมชน 
2.มีความเป็นเอกเทศ 
3.มีบุคลากรเต็มพ้ืนที่/และบุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายวิชา 
4.มีนโยบาย/จุดเน้นการดําเนินงานที่ชัดเจน 
5.ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
6.มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 
 จุดอ่อน 
1.บุคลากรขาดความก้าวหน้าในการทํางาน 
2.สถานศึกษาบางแห่งมี่เพียงผู้บริหารเป็นเพียงข้าราชการคนเดียว 
3.อาคารสถานที่บางแห่งไม่เป็นเอกเทศ 
4.การไม่ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อยๆ 
5.สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอในการให้บริการ 
6.บทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส 
1.มีภาคีเครือข่ายหลากหลาย 
2.มีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
3.เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว/ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.ประชากรชาวเลยมีอาชีพที่หลากหลาย 
5.การคมนาคมสะดวก 
6.มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย  รวดเร็ว 
7.มีผู้บริหารระดับจังหวัด/อําเภอให้ความสําคัญกับการศึกษา 
อุปสรรค 
1.ขาดการทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน  เกิดความซ้ําซ้อนในการทํางาน 
2.กลุ่มผู้เรียนมีอายุเฉลี่ยน้อยลง  เป็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.ปัญหายาเสพติด/เด็กติดเกมส์  ทําให้ขาดการพบกลุ่ม 

http://www.loei.nfe.go.th/
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4.ผู้เรียนเห็นความสําคัญการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียนรู้ 
5.งบประมาณล่าช้า  มาไม่ทันตามแผนงาน/กิจกรรมที่กําหนดไว้ 
 
จากผลการประเมินสถานการณ์์  โดยการวิเคราะห์์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT nalysis)  

ของสํานักงานดังกล่าวข้างต้น   สํานักงาน สามารถนํามากําหนดทิศทางการ ดําเนินงานของสถานศึกษา  
ได้แก่ อัตลักษณ์   เอกลักษณ์   คําขวัญ วิสัยทัศน์์ พันธกิจ  เปููาประสงค์์   ตัวชี้วัดความสําเร็จ และ กลยุทธ์์ 
ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 

ประชาชนชาวจังหวัดเลย ได้รับโอกาส ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
สามารถดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย  มีทักษะในการประกอบอาชีพ และ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

 
ปรัชญาหน่วยงาน 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น  
 
ค่านิยมองค์กร 
 รักองค์กรเหมือนบ้าน 

รักงานเหมือนชีวิต 
รักประชาชนเหมือนผู้ลิขิต 
รักภาคีเครือข่ายเหมือนญาติมิตร 
จะสร้างสรรค์ภารกิจ กศน.ให้มีคุณค่า 
ด้วยการยึดประชาชนเป็นสําคัญ 
ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

พันธกิจ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต    
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ส่งเสริมและการพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา

และการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุก

รูปแบบ   
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรม

มาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
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เป้าประสงค์ 

 1. ประชาชนผู้ด้อย  พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

2. ประชาชนกลุ่มเปูาหมายพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นไปตามสภาพปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่ม 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและปรัชญาคิดเป็น  อาทิ หมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท  หมู่บ้านแห่งการอ่าน  บ้านหนังสือชุมชน  
แหล่งการเรียนรู้ชุมชน 

4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยมี กศน.ตําบล ศูนย์การเรียนชุมชน  และแหล่งการเรียนรู้อื่นใน
ชุมชนเป็นกลไกในการจัดการเรียนรู้ 

5. ชุมชนมีการจัดการความรู้ของชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

6. ชุมชนและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดeเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง  

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และใช้หลักการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) 

 
ภารกิจ 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  โดยมุ่งจัดการศึกษาให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาส  ผู้
พลาดโอกาส  และผู้ขาดโอกาสที่อยู่นอกระบบโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อ่านออก เขียนได้ 
รวมทั้งการจัดการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพในรูปแบบต่าง  ๆ เพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปูาหมายโดยจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนเสมือนในระบบโรงเรียน  และ
ในรูปแบบของการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  สื่อรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  สื่อการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นต้น 

2. ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและทันสมัย  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีเป็นไป  
อย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์  สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  จากแหล่ง
ต่างๆ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชนศูนย์การเรียนชุมชน เป็นต้น 

 
บทบาทหน้าที่ 

1. กําหนดนโยบาย วางแผนการศึกษานอกโรงเรียนระดับจังหวัด 
2. ส่งเสริม ประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายการบริการการศึกษานอกโรงเรียนทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
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3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการการศึกษานอกโรงเรียนทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  14 แห่ง 

4. สนับสนุนและบริการสื่อทางการศึกษาแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน 

5. ดําเนินการเกี่ยวกับคลังข้อสอบเพ่ือสนับสนุนการวัดผล ประเมินผลของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 14 แห่ง 

6. นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  
14 แห่ง 

7. กํากับดูแลสถานศึกษาในความดูแลของสํานักงาน กศน. จังหวัดเลย 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 
ของส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 
 งาน 
 1. การจัดการศึกษา และการเรียนรู้  
  -  การจัดการศึกษาสําหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
  -  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 
                      -  การจัดการเทียบระดับการศึกษา 
  -  การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 2. การศึกษาต่อเนื่อง 
    - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
    - การ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
    - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
    - การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 
    - แหล่งเรียนรู้ กศน.ตําบล  
    - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 4. งานพัฒนาบุคลากร  
     - พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน  
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ  
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ  
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
 5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม 
 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 โครงการ 
1. โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
2. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
4. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 

 5. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 6. โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  
 7. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

➣ วิสัยทัศน์ 
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  สามารถดํารงชีวิตที่

เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีทักษะที่จําเป็นในโลกศตวรรษ   
ที ่21 
➣ พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับ
การศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย  พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย  ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่ง
การเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบต่างๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษา  และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและนวัตกรรม  การวัดและประเมินผลใน
ทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
➣ เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนผู้ด้อย  พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา  รวมทั้งประชาชนกลุ่มเปูาหมายพิเศษ
ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การศึกษาต่อเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง  เป็นไปตามสภาพ  ปัญหา และความต้องการ
ของแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถคิด  วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค ์

4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
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6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา  เทคโนโลยีทางการศึกษา  เทคโนโลยีดิจิทัล  มาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 

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

8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

➣ ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

ตามสิทธิที่กําหนดไว้ 
 2. จํานวนของคนไทยกลุ่มเปูาหมายต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 
 3. จํานวนผู้รับบริการในพ้ืนที่เปูาหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 

4. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึน 
5. จํานวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  
6. จํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงบริการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใน

รูปแบบต่าง ๆ 
7. จํานวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ ในอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพบริบท 

และความต้องการของพ้ืนที่/ชุมชน  
 8. จํานวนแหล่งเรียนรู้ในระดับตําบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 9. จํานวนทําเนียบศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงของตําบล และจํานวนกลุ่มเกษตรชุมชนดีเด่น 

10. จํานวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น) สําหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 

11. มีการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตและการเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสําหรับศูนย์ข่าว
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 1 ระบบ 

12. จํานวนบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ได้รับการอบรมให้มีความรู้และทักษะใน 
การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

13. จํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงบริการความรู้นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

14. จํานวนรายการโทรทัศน์/ CD/แอพพลิเคชั่น ในการให้ความรู้ด้านการเกษตร 
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15. จํานวน/ประเภทของสื่อ ที่มีการจัดทํา/พัฒนาและนําไปใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

16. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลในการจัดทํา
ฐานข้อมูลชุมชนและการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยขององค์การ 

17.  จํานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

18. จํานวนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดของโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล 
19. ร้อยละของตําบล/แขวง มีปริมาณขยะลดลง  
20. จํานวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
21. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง 
22. จํานวนองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดําเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน (N-NET) 
 2. ร้อยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 3. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
เพ่ิมสูงขึ้น  
 4. ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบที่สามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตาม
จุดมุ่งของหลักสูตร/กิจกรรมที่กําหนด 
 5. ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรม 
 6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ลงทะเบียนเรียนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาอาชีพ
ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานทําหรือนําไปประกอบอาชีพได้ 
 8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
ได้ 
 9. จํานวนครู กศน. ต้นแบบการสอนเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถเป็นวิทยากรแกนนําได้  
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 10.ร้อยละของครู กศน. ทั่วประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้
อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
 11.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเกณฑ์การ
อบรมตามหลักสูตรที่กําหนด 
 12.ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้สําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่กําหนดไว้ 

 
 

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 

1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความเป็นพลเมืองดี  เคารพความคิดของผู้อื่น  ยอมรับความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม 

2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม  สร้างวินัย  จิตสาธารณะ  และ
อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ  รวมทั้งการมีจิตอาสา  ผ่านกิจกรรมลูกเสือ  กศน. และ
กิจกรรมอื่นๆ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

1.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนที่พิเศษ 1) เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่ชายแดน 

1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 

1.2 เร่งจัดทําแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับหน่วยงานและ
สถานศึกษา  รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย
บูรณาการแผนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ  ในรูปแบบ
ต่างๆ ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน  อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ์  การเปิดโลกทัศน์  การ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 

1.4 สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น  เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) โดย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน  สร้างงานและพัฒนาอาชีพที่
เป็นไปตามบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพ
ของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 



 

 
40 

 

1) พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. เช่น  
Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล  การใช้ Social Media และ Application 
ต่างๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 พัฒนากําลังคนให้เป็น  “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะ
ดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 

1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน  Digital เพ่ือให้ประชาชน  มีความรู้พ้ืนฐานด้าน  Digital 
และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  สําหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันรวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 

2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน  เกี่ยวกับการทําธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ  อย่างเป็น
รูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 

3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย  รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้สําหรับประชาชนในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด  “Active Aging” 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาทักษะชีวิต  ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ  เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ  ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่

เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร  และสร้าง
ช่องทางการจําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ  โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบ
นิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 

3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ  “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) สําหรับ
นักศึกษาและประชาชนโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  ควบคู่กับเทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันพัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 

3.4 เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน  โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  ห้องสมุดประชาชน  บ้านหนังสือชุมชน  ห้องสมุดเคลื่อนที่  เพ่ือพัฒนาให้
ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง  เข้าใจความ  คิดวิเคราะห์พื้นฐาน  และสามารถรับรู้ข้อมูล
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ข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์  รวมทั้งนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน 

3.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ทําได้ ขายเป็น” 
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน  และความต้องการ

ของตลาด รวมทั้งสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน  สร้างรายได้ให้กับชุมชน  ให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองได ้

2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า การทําช่องทางเผยแพร่และ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร 

3.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
1) พัฒนาบุคลากรและแกนนําเกษตรกรในการเผยแพร่และจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

แนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
2) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับตําบลด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชน 
3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่าง  ศฝช. และ กศน.อําเภอ ในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน 
3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยพัฒนาหลักสูตร  รูปแบบ

การจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพของสื่อและนวัตกรรม  รวมการมต
รฐานของการวัดและประเมินผลเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้สังคมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สํานักงาน กศน. 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการนําระบบคูปองการศึกษามาใช้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

4.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเปูาหมายได้สะดวก  รวดเร็ว ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

4.3 เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
1) เร่งจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ  และคงสภาพการรู้หนังสือ  ให้ประชาชน

สามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพ้ืนที่ห่างไกล โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ  และกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ในรูปแบบต่างๆ  ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และกลุ่มเปูาหมาย  ให้ประชาชนสามารถฟัง  พูด 
อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันได้ 

2) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

4.4 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเปูาหมายทหารกองประจําการ  รวมทั้งกลุ่มเปูาหมายพิเศษอ่ืนๆ  
เช่น คนพิการเด็กออกกลางคัน  ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สามารถนําความรู้ที่
ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.5 พลิกโฉม กศน. ตําบล สู่ “กศน.ตําบล 4 G” 
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1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้  : 
Good Teacher ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้กับผู้รับบริการ  มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิต
บริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ
ความรู้ที่ด ีรวมทั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

2) พัฒนา กศน.ตําบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  : 
Good PlaceBest Check-In มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้  เป็นแหล่งข้อมูล
สาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์  มีสิ่งอํานวยความสะดวก  
ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสําหรับผู้รับบริการ 

3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน  กศน.ตําบล : Good Activities ให้มีความ
หลากหลายน่าสนใจ  ตอบสนองความต้องการของชุมชน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 

4) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  : Good Partnership ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม  สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชน
อย่างมีคุณภาพ 

4.6 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน  องค์กร  หรือภาคส่วนต่างๆ  ที่มีแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ  เช่น 
พิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้แหล่งโบราณคดี  ห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบที่
หลากหลายและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน  เกี่ยวกับการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

5.2 สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างสังคมสีเขียว  ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน
เกี่ยวกับการคัดแยกการแปรรูป และการกําจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 

5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งลดการใช้
ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  และ
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ 

6.2 ส่งเสริมการใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการ
ลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น 

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ  ทั้งระบบการ
จัดทําแผนปฏิบัติการและระบบการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี  รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตําแหน่ง ให้ตรงกับ
สายงานหรือความชํานาญ 
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ภารกิจต่อเนื่อง 

 
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

1.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1) สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัย  จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดย

ดําเนิน การให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน  ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และค่า
จัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย  พลาด 
และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน  ระบบการวัดและประเมินผล
การเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง  การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน  และการจัดการศึกษา
ทางไกล 

3) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา  และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีมีความโปร่งใส  ยุติธรรม ตรวจสอบได้  มีมาตรฐานตามที่กําหนด  และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร  อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี  กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  การส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาด  
กิจกรรมจิตอาสา  และการจัดตั้งชมรม /ชุมนุม  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญ
ประโยชน์อื่นๆ นอกหลักสูตร มาใช้เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 

 
1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบ
เดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดําเนินงานการส่งเสริม
การรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 

3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา  ให้มีความรู้ ความสามารถ  และ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริม
การรู้หนังสือในพ้ืนที่ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ  การคงสภาพการรู้
หนังสือการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 

1.3 การศึกษาต่อเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างยั่งยืน  โดยให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษา

อาชีพเพ่ือการมีงานทําในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  คหกรรม และอาชีพเฉพาะ
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ทางหรือการบริการ  ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน  ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่  
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นต่อหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ  
รวมทั้งให้มีการกํากับ  ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย  โดยเฉพาะคนพิการ  
ผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของแต่ละบุคคล  และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมีทักษะการ
ดํารงชีวิตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้  มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต
ของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต  โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาสําคัญต่างๆ  เช่น สุขภาพกายและจิต  การปูองกัน
ภัยยาเสพติด  เพศศึกษา  คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผ่าน
การศึกษารูปแบบต่างๆ อาท ิค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ต่างๆ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม  การประชุม  สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัด
กิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ  และรูปแบบอ่ืนๆ  ที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย  และบริบทของ
ชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  สร้างกระบวนการจิต
สาธารณะ การสร้างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตย  ความเป็น พลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
การบําเพ็ญประโยชน์ในชุมชน  การบริหารจัดการน้ํา การรับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ์พลังงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้ม กัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับตําบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง  
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  และพัฒนาความสามารถใน

การอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดข้ึนใน

สังคมไทย  โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง  เช่น พัฒนา
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่าง  ๆ อย่างทั่วถึงสม่ําเสมอ  รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการอ่าน  และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน
อย่างหลากหลาย 

4) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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ตลอดชีวิตของประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจําท้องถิ่น  โดยจัดทําและพัฒนานิทรรศการ  สื่อและ
กิจกรรมการศึกษาท่ีเน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจสอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝังเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ผ่านการฝึกทักษะกระบวนการที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  ควบคู่กับเทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บริบทของของ
ชุมชนและประเทศ  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้  มี
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์  มีทักษะที่จําเป็นในโลกศตวรรษท่ี  ๒๑มีความสามารถในการปรับตัว
รองรับการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนําความรู้และ
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต  การพัฒนาอาชีพ  การรักษาสิ่งแวดล้อม  การบรรเทาและปูองกันภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 
2. ด้านหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร  รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย  ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นท่ีสอดคล้อง
กับสภาพบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของกลุ่มเปูาหมายและชุมชน 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ  ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มเปูาหมายทั่วไปและกลุ่มเปูาหมายพิเศษ 

2.3 พัฒนารูปแบบการจัดจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัยด้วยระบบห้องเรียนและการ
ควบคุมการสอบออนไลน์ 

2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา  และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร  โดยเฉพาะหลักสูตรใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  โดยการนําแบบทดสอบกลาง  และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย  พัฒนาหลักสูตร  รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้  การ
วัดและประเมินผลและเผยแพร่รูปแบบการจัด  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือให้มีการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
บริบทอย่างต่อเนื่อง 

2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมิน
ภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สําหรับสถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก  ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด 
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือกระจายโอกาสทาง
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การศึกษาสําหรับกลุ่มเปูาหมายต่างๆให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ  สามารถพัฒนา
ตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา  
รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้  ฯลฯ  เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต 

3.2 พัฒนาช่องทางการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ต่างๆ  เช่น Youtube Facebook หรือ Application อ่ืนๆ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ครู กศน. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Do It Yourself : 
DIY) 

3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษา และสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และ
การออกอากาศให้กลุ่มเปูาหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
โดยขยายเครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  และเพ่ิมช่องทาง
ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku - Band , C - Band และทางอินเทอร์เน็ต  พร้อมที่จะ
รองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ(Free ETV) 

3.4 พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต  
และรูปแบบอ่ืน  ๆเช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่  และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็น
ต้น เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความ
ต้องการ 

3.5 สํารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และนําผลมาใช้
ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง  ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  หรือโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องจากราชวงศ ์

4.2 จัดทําฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ  กศน . ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์  ที่สามารถนําไปใช้ในการวางแผน  การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟูาหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5 จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง  ถิ่น
ทุรกันดาร และพ้ืนที่ชายขอบ 
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน 

5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร  และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนอง

ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเปูาหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
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2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและ
นักศึกษา กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง 

5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนการศึกษาตาม

ยุทธศาสตร์และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) จัดทําหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ

ตลาด ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 
5.3 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชายแดนของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน  

(ศฝช.) 
1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน  ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

ต้นแบบด้านเกษตรกรรม เป็นศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนว
พระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ  โดยใช้วิธีการหลากหลาย  ใช้รูปแบบเชิงรุกเพ่ือการ
เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายเช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนนํา
ด้านอาชีพ ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน  ให้แก่ประชาชนตามแนว
ชายแดน 
6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

6.1 การพัฒนาบุคลากร 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งก่อนและ

ระหว่างการดํารงตําแหน่งเพื่อให้มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ดําเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พัฒนาศึกษานิเทศก์  กศน. ให้มีสมรรถนะท่ีจําเป็นครบถ้วน  มีความเป็นมืออาชีพ  
สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ  เพ่ือร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในสถานศึกษา 

3) พัฒนาหัวหน้า  กศน. ตําบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  เพ่ือการบริหารจัดการ  กศน. 
ตําบล/แขวงและการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้
และผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการวิจัยเบื้องต้น 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้  ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา  มีส่วนร่วมใน
การบริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถทําหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร  รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพ่ิมแระสิทธิภาพในการ
ทํางานร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตรากําลัง 
1) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานที่  และวัสดุ

อุปกรณ ์ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
2) บริหารอัตรากําลังที่มีอยู่  ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพ่ือนํามาใช้ในการ

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสําหรับดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับประชาชน 

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน  ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว

ประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือสําคัญใน
การบริหาร การวางแผน  การปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล  รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ  โดยพัฒนาระบบการกํากับ  ควบคุม 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา  กศน. ให้มีความครบถ้วน  ถูกต้อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ  สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ  รวมทั้งการศึกษา
วิจัยเพื่อสามารถนํามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา 

5) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6.4 การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
1) สร้างกลไกการกํากับ  นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ 
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ  พัฒนาระบบกลไกการกํากับ  ติดตาม

และรายงานผลการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ  ให้สามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการ
กํากับ นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีของหน่วยงาน  สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี  
ของสํานักงาน กศน.ให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 

5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ  ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร  
ตั้งแต่ส่วนกลางภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อําเภอ/เขต และตําบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้
ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

การด าเนินงานส าคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน   
“โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  

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

สํานกังาน กศน. ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. ขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับตําบล ๆ ละ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 
7,424 ชุมชน ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือให้มีชุมชนต้นแบบที่สามารถเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้
ครบทุกระดับ (จังหวัด อําเภอ ตําบล)   
  (1) จัดทําแนวทาง/เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับตําบล เพ่ือให้
หน่วยงาน  สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
  (2) แจ้งให้หน่วยงาน สถานศึกษา ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับตําบล  
ตามแนวทาง/เกณฑ์ท่ีกําหนด  
  (3) หน่วยงาน สถานศึกษา แจ้งรายชื่อชุมชนต้นแบบระดับตําบล ผ่านระบบ DMIS ของ
สํานักงาน กศน.  
  (4) หน่วยงาน สถานศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของชุมชนต้นแบบระดับตําบล ราย
ไตรมาส  (ทุกวันที่ 20 ของเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส)  
 2. แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ (จังหวัด อําเภอ ตําบล)         
เพ่ือพัฒนายกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน  
  (1) จัดทําแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุกระดับ ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ การ
บริหารจัดการ ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต้นแบบ และการพัฒนาต่อยอด   
  (2) แจ้งแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุกระดับ ให้หน่วยงาน สถานศึกษาดําเนินการ
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ส่งเสริม และพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบ   
  (3) หน่วยงาน สถานศึกษา รายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบ DMIS ของสํานักงาน 
กศน. รายไตรมาส  
 3. การสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่
ประชาชน ยังมีระดับการรับรู้น้อย 2 ประเด็น คือ ประเด็น 05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และประเด็น 06 
รู้กลไกบริหารราชการ   

  (1) จัดทําInfo-graphic ประเด็น 05, 06 (เพ่ิมเติม) เพ่ือส่งให้หน่วยงาน สถานศึกษา
เผยแพร่และ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน  
  (2) สถานศึกษา ดําเนินการสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  
  (3) สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทาง google 
form 

 4. การจัดแสดงผลการดําเนินงานของชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
  (1) จัดประชุมแสดงผลการดําเนินงานของชุมชนต้นแบบ เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานการ
ขยายผล ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจําปี 2562  
  ( 2) จัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของชุมชนต้นแบบ   
 5. การติดตามผลการดําเนินงาน  
  (1) การติดตามผลในพ้ืนที่เชิงประจักษ์ โดยสถาบัน กศน.ภาค และสํานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม.  
  (2) การติดตามการรายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบ DMIS ของสํานักงาน กศน.  
  (3) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน  ประจําปี 2562  

แนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา   

---------------------------------------------------  
 สํานักงาน กศน.ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ที่ได้มอบหมายให้ดําเนินการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
โดยมีเปูาหมาย นําเข้าสู่ระบบการศึกษาตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของแต่ละ

บุคคล โดยในปีงบประมาณ 2561 สํานักงาน กศน. ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและ
การสื่อสาร และสํานักติดตามและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการ
สํารวจ ตรวจสอบ และติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
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ต้องการของกลุ่มเปูาหมาย เพ่ือร่วมกันนํากลุ่มเปูาหมายเข้าสู่ระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง ดังนี้  

 1 .  สร้างการรับรู้และประสานความร่วมมือในการดําเนินงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ระดับภาค  ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล เพื่อให้รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการดําเนินงาน
แก้ปัญหาประชากรวัยเรียน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการภารกิจในพ้ืนที่ ดําเนินการจัดตั้ง
คณะทํางานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประชากรวัย เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาระดับจังหวัด อําเภอ และ
ตําบล ให้สํานักจังหวัดเป็น “ศูนย์ข้อมูลประชากรวัยเรียน ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ” และเสนอข้อมูลที่ได้
จากการตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการขอกลุ่มเปูาหมาย   ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้นําไปดําเนินการต่อไป โดยมีสถาบัน กศน.ภาค สนับสนุนการทํางานทั้งด้านวิชาการ  การ
ติดตามและประเมินผล และให้ความช่วยเหลือ 

 2 .  นําประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยคณะทํางาน
ในแต่ละ ระดับขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ มี กศน.อําเภอ/เขต เป็นหน่วยจัดการศึกษาและประสานความ
ร่วมมือเพ่ือส่งต่อ กลุ่มเปูาหมายตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล มี 
กศน.ตําบล/แขวง คอย ขับเคลื่อนร่วมกับผู้นําชุมชน ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ใช้กลยุทธ์ “กศน.ชวนน้อง
เรียน” เพ่ือน ากลุ่มเปูาหมายเข้าเรียนใน สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. ทั้งการจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา ทักษะชีวิต หรือกิจกรรมอ่ืน ตามความสนใจ และ
ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนสร้างระบบการส่งต่อกลุ่มเปูาหมาย ในพื้นที่ให้ชัดเจน  
 3 . พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน มีคณะทํางานในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 
ดําเนินงานจัดทํา แผนงานติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน ไว้ในศูนย์บริการให้คําปรึกษาของ กศน.อําเภอ/เขต 
น าระบบฐานข้อมูลประชากร วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการค้นหา ตรวจสอบ 
และติดตาม ประชากรวัยเรียนกลุ่มเดิม และ กลุ่มใหม่ท่ีอยู่ในระบบฐานข้อมูล เพ่ือทราบการคงสภาพใน
ระบบการศึกษา ไม่ให้กลุ่มเปูาหมายออกจากระบบ การศึกษา  ให้กศน.ตําบล ให้เป็น “ศูนย์ข้อมูลการ
ช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา” มีหน้าที่ เป็นศูนย์เชื่อมโยงความช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหา ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย ที่เป็นประชากรวัยเรียนที่อยู่นอก ระบบการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มด้อยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ และใช้กลยุทธ์“เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ 
ลุยถึงถ่ิน” ให้ครู กศน.ตําบลร่วมกับผู้นําชุมชน ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ติดตามกลุ่มเปูาหมาย อย่างทั่วถึง   
 4 . ขยายผลการดําเนินงานเต็มพ้ืนที่ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา โดยสร้างจังหวัดต้นแบบ “เมืองแห่งการ
เรียนรู้ และให้โอกาสทางการศึกษา ” ที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการทั้ง การศึกษานอกระบบและการศึกษาในระบบ สําหรับกลุ่มเปูาหมายที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส 
และด้อยโอกาสทาง การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา ให้สามารถเลือกเรียนกับ 
กศน. ได้ตามความต้องการ  มีหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายตาม
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มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว้ใน แต่ละช่วงวัย รวมทั้งส่งต่อผู้เรียนให้เข้าเรียนในสถานศึกษาทุก
สังกัด  

แนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงาน   
การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์   

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

สํานักงาน กศน. ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. เปิดศูนย์ให้คําปรึกษา OOCC กศน.   
  1.1. ประสานงานกับ DTAC  เพ่ือเปิดช่องทางในการให้คําปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับ
การค้าออนไลน์ เบื้องต้น ผ่านช่องทาง Website, Line, Facebook, email ตามความตกลงร่วมมือ   
  1.2 อบรมให้ความรู้กับผู้แทนจาก กศน.จังหวัดละ 1 คน เพื่อเป็น OOCC Consult โดย
วิทยากรจาก DTAC เพ่ือร่วมกับเน็ตอาสาในการให้คําปรึกษาเบื้องต้น   
  1.3 ผู้ผ่านการอบรม  OOCC Consult ร่วมเป็นคณะทํางานให้คําปรึกษาของศูนย์ OOCC  
 2. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของศูนย์ให้คําปรึกษา OOCC   
  2.1  จัดทําคลิปวีดีโอ โดยมีน้อง OO และ น้อง CC เป็นตัวการ์ตูนหรือมาสคอต 
  2.2  เผยแพร่คลิปวีดีโอผ่านช่องทาง online ต่าง ๆ  
 3. อบรมวิทยากรแกนนํา ครู ก 1 คน และ ครู ข 1 คน จํานวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตร
การตลาดและการสร้าง มูลค่าในกับสินค้า  2. หลักสูตรการโปรโมทสินค้า   
  3.1 .ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนนํา ครู ข และ ครู ค   ครู ข. ตัวแทน กศน.อําเภอ 
จํานวน 851 คน   ครู ค. ครู กศน.ตําบล จํานวน 7,424 คน   
  3.2. ขยายผลอบรมประชาชนในหลักสูตรการค้าออนไลน์ จํานวน 2 หลักสูตร 
กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนใน พื้นที่  178,176 คน (กศน.ตําบล 7,424 ตําบล X 12 คน X 2 หลักสูตร)    
  1. หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าในกับสินค้า  2 วัน    
  2. หลักสูตรการโปรโมทสินค้า 2 วัน  โดยเปูาหมายจํานวน 12 คนต่อหลักสูตร และให้เข้า
ร่วมกลุ่ม OOCC สํานักงาน กศน.  
 4.สร้างความต่อเนื่องและคงสภาพในการเป็นสมาชิก OOCC ในการค้าออนไลน์ให้กับผู้เข้ารับการ
อบรมกับ กศน.   
  4.1 ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดยครู กศน.ตําบลผู้อบรมติดตามผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่ใน
กลุ่ม OOCC อย่างต่อเนื่อง   
  4.2 ประกวดผู้ทําการค้าออนไลน์ดีเด่นในระดับ กศน.อําเภอ และ กศน.จังหวัด  
  4.3 ส่งต่อผู้ค้าออนไลน์ไปยังหน่วยงานอื่น เช่น กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบ DMIS โดยรายงานผลการดา เนิน
งาน OOCC ทุกสิ้นไตรมาส  
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แนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงาน   
การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  

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

สํานักงาน กศน. ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้   
 1. การส่งเสริมการรู้หนังสือสําหรับประชาชน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    
 1) จัดทําแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้    
 2) จัดทําคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือ ไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
 3) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ 
ไทยพุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV     
 4) จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
 5) จัดทําเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทย    
 6) สํารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือไทย และข้อมูลผู้เรียน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 
 7) จัดทําฐานข้อมลผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้เรียน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    
 8) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานส่งเสริมการรู้หนังสือ เพื่ออ่านออกเขียนได้  
  2. การส่งเสริมการรู้หนังสือสําหรับประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานด้วยการ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (อ่านออกเขยีนได้)    
 1) จัดทําแนวทางการอบรมการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียน
ได)้    
 2) จัดทําเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได)้    
 3) การจัดอบรมแนวทางการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    
 4) ติดตามการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    
 5) จัดทํารายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได)้  

แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน  

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

สํานักงาน กศน. ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  จัดการส่งเสริมการอ่านโดยใช้หน่วยเคลื่อนที่เข้าหาชุมชน  
  กําหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัดทุกจังหวัด  
 เพ่ิมและขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน  



 

 
54 

 

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน   
 สถานประกอบการ โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ฯลฯ  
  พัฒนาการบริการให้ประชาชนได้เข้าถึงสื่อส่งเสริมการอ่าน ได้สะดวก พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล  
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code  

แนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

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

 ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบาย ให้
สํานักงาน กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สํานักงาน กศน. ให้ดําเนินงานการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องในการดูแลสุขภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่ง ครู 
กศน. จะเข้าไปช่วยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ อสม. ในระดับหมู่บ้าน 
หรือการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ในพ้ืนที่  สํานักงาน กศน. จึงได้จัดทําแนว
ทางการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคู่มือการส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตาม
อัธยาศัย  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการดําเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลสุข 
ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     

วัตถุประสงค์    

 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    
 2. เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี   

กลุ่มเป้าหมาย    
 นักศึกษา กศน. และประชาชน   

วิธีการด าเนินงาน       
 1. สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชี้แจงการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สุข
ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน สํานักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ กศน.อําเภอ/
เขต  และสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลประจําจังหวัด และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร    
 2. สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประสานขอความร่วมมือกับสาธารณสุข จังหวัด 
(สสจ.) โรงพยาบาลประจําจังหวัด สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร    
 3. กศน.อําเภอ/เขต ประสานขอความร่วมมือกับสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) โรงพยาบาล ประจํา
อําเภอ และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร    
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 4. กศน.ตําบล/แขวง ประสานขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นวิทยากร ให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับกลุ่มเปูาหมาย    
 5. ครู กศน.ตําบล/แขวง ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ดําเนินงาน จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน มีเนื้อหา ดังนี้     
  5.1 สุขภาวะอนามัยแม่ อาทิ อนามัยวัยรุ่น การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การดูแลหลังคลอด  
โรคและความเสี่ยง  
  5.2 สุขภาวะอนามัยเด็ก อายุระหว่างแรกเกิด –5 ปี อาทิ พัฒนาการ วัคซีน ทันตสุขภาพ 
โภชนาการ  
  5.3 ปัญหาโรคที่ไม่ติดต่อ NCDs (Non-Communicable Diseases)  อาทิ ความรู้ 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือด และ 3 อ. 2 ส. ประกอบด้วย  
อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่     
  5.4 ผู้สูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกกําลังกาย การส่งเสริมอาชีพ    
 6. ครู กศน. ตําบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) สามารถให้ความรู้ 
เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย ให้แก่กลุ่มเปูาหมายตามเนื้อหาข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 หรือ 5.4 หรือ 5.1 -  
5.4  โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดแทรกเนื้อหา
ความเข้าใจใน กระบวนการเรียนการสอน (พบกลุ่ม)     
 7. ครู กศน.ตําบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ออกตรวจเยี่ยมบ้าน 
นักศึกษา กศน./ประชาชน และบันทึกผลการตรวจเยี่ยมหลังจากการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย    
 8. ครู กศน.ตําบล/แขวง สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรม เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน    
 9. สถาบัน กศน.ภาค กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุข 
ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน และรายงานผลดังกล่าวให้สํานักงาน กศน. ทราบ   

การรายงานผล 
 1. ขอให้การรายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามลําดับขั้น ดังนี้         
  1.1  เมื่อครู กศน.ตําบล/แขวง  ดําเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผล การ
ดําเนินการต่อ กศน.อําเภอ/เขต และส่งภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว        
  1.2  ให้ กศน.อําเภอ/เขต สรุปผลการดําเนินงานของ กศน.ตําบล/แขวง แล้วรายงานผล
การ ดําเนินการต่อสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และส่งภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว        
  1.3  ให้สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงาน
ดังกล่าว รายงานให้สํานักงาน กศน. โดยผ่านระบบ DMIS  ดังนี้     
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วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
 

   ครั้งที่ 1  รายงานภายในวันที่  14  ธันวาคม  2561 
   ครั้งที่ 2  รายงานภายในวันที่  14  มีนาคม  2562 
   ครั้งที่ 3  รายงานภายในวันที่  14  มิถุนายน  2562 
   ครั้งที่ 4  รายงานภายในวันที่  13  กันยายน  2562    
 2. ให้สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร คัดเลือกรูปภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ทุกครั้งที่
รายงานผล จํานวน 5 ภาพ มายัง E-mail : opd_nfe@nfe.go.th กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   

        
          
             

เพ่ือให้จังหวัดเลขสามารถดําเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์
ของจังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซ่ึง
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 กําหนดวาระการ
ขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการ
ท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า
ด้านการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลังกาย เล่น
กีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ใน
การดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่าง
เท่าเทียมและท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการย กระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิมแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart 
Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมี
เครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต 
เพ่ือสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการค้า การบริการ และการผลิต การส่งเสริ ม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ 
กลุ่มอาชีพต่างๆ อํานวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มี
คุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและ
พัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ํา ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่า
เทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส และ “บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด 
แก้ไขปัญหายาเสพติด อํานวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ให้มีความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยสําหรับอยู่
อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้าง
จิตสํานึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือนําเลย
ไปสู่สากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเปูาหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
 Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทํานุบํารุง และส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณี
อันดีงาม ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการ
ดํารงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลอง
คลองธรรมที่ด ี
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ส่วนที ่3 

การบริหารจัดการด้านการศึกษาของส านักงาน กศน. จังหวัดเลย 
 

➣ ข้อมูลทั่วไป 
สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย ทําหน้าที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ใน

ท้องที่จังหวัดเลย  ประกอบด้วย 
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  14 แห่ง 
2. กศน.ตําบล 90 แห่ง 
3. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย 1 แห่ง (อําเภอเมืองเลย) 
4. ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี  1 แห่ง (อําเภอเมืองเลย) 
5. ห้องสมุดประชาชนอําเภอ 13 แห่ง 
6. รถห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 1 คัน 
7. บ้านหนังสือชุมชน  458  แห่ง 
8. ศูนย์การเรียนชุมชน  78  แห่ง 

➣ ข้อมูลด้านบุคลากร 
สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย มีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน   337   คน ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารสํานักงาน กศน. จังหวัดเลย จํานวน  2 คน 
2. ผู้บริหาร กศน. อําเภอ จํานวน   13  คน 

 3. ข้าราชการนักจัดการงานทั่วไป  จํานวน  1  คน 
3. ข้าราชการครู  จํานวน 11  คน 
4. ข้าราชการบรรณารักษ์  จํานวน  4  คน 
5. ลูกจ้างประจํา  จํานวน  8  คน 
6. พนักงานราชการ   203  คน 
    -ครูอาสาสมัครฯ  จํานวน  32  คน 

     -ครู กศน.ตําบล  จํานวน 157  คน 
      -บรรณารักษ์   จํานวน 1 คน 
     -พนักงานราชการ สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย  จํานวน 12  คน 
     -พนักงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จํานวน  1 คน  

7. พนักงานจ้างเหมาบริการ  95  คน 
    -บรรณารักษ์จ้างเหมา  จํานวน  13  คน 

     -ครู ศรช. จํานวน  67  คน 
     -ครู ผู้สอนคนพิการ  จํานวน  9  คน 

   -พนักงานจ้างเหมาอ่ืนๆ  จํานวน  6  คน 
 

➣ ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
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1. งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการทุกตําแหน่ง) : 3301       ได้รับจัดสรร 52,391,900.00 บาท 
2. งบดําเนินงาน (สมทบประกันสังคมพนักงานราชการทุกตําแหน่ง)      ได้รับจัดสรร  1,872,000.00 บาท 
2. งบดําเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน) : 3303                 ได้รับจัดสรร     540,000.00 บาท 
3. งบดําเนินงาน (ผลผลิตที ่4) : 4004        ได้รับจัดสรร  3,902,070.00 บาท 
4. งบดําเนินงาน (ผลผลิตที ่5) : 4005        ได้รับจัดสรร  5,784,060.00 บาท 
5. งบเงินอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน)        ได้รับจัดสรร  5,504,610.00 บาท 
6. งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)      ได้รับจัดสรร10,149,460.00 บาท 
7. งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)      ได้รับจัดสรร 40,448,880.00 บาท 
9. งบรายจ่ายอื่น (โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพ)    ได้รับจัดสรร     672,000.00 บาท 
10. งบรายจ่ายอื่น (โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสําหรับผู้สูงอายุ/    ได้รับจัดสรร     205,600.00 บาท 
     โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ) 
11. งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)     ได้รับจัดสรร   1,273,168.00 บาท 
12. งบรายจ่ายอื่น (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)      ได้รับจัดสรร   2,817,000.00 บาท 
13. งบรายจ่ายอื่น (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ    ได้รับจัดสรร     180,000.00 บาท 
     มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม)    
14. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ Smart Farmer)      ได้รับจัดสรร  1,368,000.00 บาท 
 
➣ ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ 

 การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 

กิจกรรมนักศึกษา 
จํานวน นักศึกษา 

รวมคน 
ปกติ พิการ 

1. ส่งเสริมการรู้หนังสือ 250 - 250 

ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 
2551 ประจําปีภาคเรียนที่  1/2561  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

 

กิจกรรมนักศึกษา 
จํานวน นักศึกษา 

รวมคน 
ปกติ พิการ 

1.  ประถมศึกษา 
2.  มัธยมศึกษาตอนต้น 
3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1,649 
6,597 
10,106 

172 
78 
48 

1,821 
6,675 
10,154 
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 การจัดการศึกษานอกระบบ รูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตจําแนกเป็นกิจกรรม 
ดังนี้ 

กิจกรรม 
จํานวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) 
2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
3. โครงการ 1 อําเภอ 1 อาชีพ  
4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
5. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  
6. กระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
7. โครงการ Smart Farmer  
8. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
9. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้าง
เครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล 
10. โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ  (70 ชั่วโมง 8 อําเภอ) 
11. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

3,420 
2,700 
900 

4,500 
3,150 
1,440 

 
1,107 
1,260 
2,912 

 
160 

 
90 แห่ง 

2,394,000.00 
2,43,000.00 
810,000.00 
517,500.00 

1,260,000.00 
576,000.00 

 
1,368,000.00 
1,302,000.00 
1,273,168.00 

 
205,600.00 

 
188,000.00 

 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
1. โครงการส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่ 
ดําเนินการโดยนํารถห้องสมุดเคลื่อนท่ีและรถศูนย์การเรียนชุมชนเคลื่อนที่ออกให้บริการ  โดย

ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเลย  มีแผนการออกให้บริการสัปดาห์ละ  1 ครั้ง และออกบริการร่วมกับโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที,่ อําเภอยิ้ม  โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างการอ่านเชิงรุก ดังนี้ 

1.1 บริการมุมชวนอ่าน 
1.2 กิจกรรมหนูน้อยหรรษา 
1.3 เกมวิทยาศาสตร์ชวนคิด 
1.4 กิจกรรมเรียนรู้ภาษาด้วยบทเพลง 
 

2. บ้านหนังสือชุมชน 
มีบ้านหนังสือชุมชน   458  แห่ง ให้บริการสื่อการเรียนรู้  หนังสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสาร 

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และหนังสือต่างๆ ในการเรียนรู้และจัดกิจกรรมของชุมชนในจังหวัดเลย 
 

3. การให้บริการห้องสมุดประชาชน 
ให้บริการห้องสมุดประชาชนจังหวัด  1 แห่ง, ห้องสมุดประชาชนอําเภอ  13 แห่ง, และห้องสมุด

ประชาชน“เฉลิมราชกุมารี” เพ่ือให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการการสืบค้นข้อมูล
อ่านเพิ่มความรู้ และอ่านข่าวสารต่าง ๆ และมีมุมสําหรับเด็กเพ่ือให้บริการแก่เด็กเล็ก 
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➣ ข้อมูลสารสนเทศ 
ที ่ กศน.อําเภอ จํานวนทั้งจังหวัด บ้านหนังสือ 

ชุมชน 
(แห่ง) 

กลุ่มโซนที่ ขนาด
สถานศึกษา ตําบล 

(แห่ง) 
หมู่บ้าน/
ชุมชน 
(แห่ง) 

1 กศน.อําเภอเมืองเลย 14 135  68 เมืองนาราวัณ ใหญ ่
2 กศน.อําเภอนาด้วง 4 41 20 เมืองนาราวัณ เล็ก 
3 กศน.อําเภอเอราวัณ 4 47 23 เมืองนาราวัณ เล็ก 
4 กศน.อําเภอเชียงคาน 8 82 41 ลุ่มน้ําโขง กลาง 
5 กศน.อําเภอปากชม 6 50 25 ลุ่มน้ําโขง กลาง 
6 กศน.อําเภอท่าลี่ 6 41 20 ลุ่มน้ําโขง กลาง 
7 กศน.อําเภอวังสะพุง 10 144 72 วังภูผาหิน ใหญ ่
8 กศน.อําเภอหนองหิน 3 34 17 วังภูผาหิน เล็ก 
9 กศน.อําเภอภูกระดึง 4 54 28 วังภูผาหิน เล็ก 
10 กศน.อําเภอผาขาว 5 64 32 วังภูผาหิน เล็ก 
11 กศน.อําเภอภูหลวง 5 46 23 วังภูผาหิน เล็ก 
12 กศน.อําเภอภูเรือ 6 47 23 ศรีสองรัก กลาง 
13 กศน.อําเภอด่านซ้าย 10 99 49 ศรีสองรัก ใหญ ่
14 กศน.อําเภอนาแห้ว 5 34 17 ศรีสองรัก เล็ก 

รวม 90 918 458   
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แหล่งเรียนรู้ กศน. ต าบล 90 แห่ง ดังนี้ 
 

ที ่
รายชื่อ 

กศน.ตําบล/แขวง 
สภาพสถานที่ตั้ง กศน. ตําบล/แขง 

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
1 กศน.ตําบลกุดปุอง - กุดปุอง เมืองเลย เลย 42000 
2 กศน.ตําบลนาดินดํา  1 นาดินดํา เมืองเลย เลย 42000 
3 กศน.ตําบลเสี้ยว 1 เสี้ยว เมืองเลย เลย 42000 
4 กศน.ตําบลศรีสองรัก 1 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 42000 
5 กศน.ตําบลนาโปุง 2 นาโปุง เมืองเลย เลย 42000 
6 กศน.ตําบลนาอาน 4 นาอาน เมืองเลย เลย 42000 
7 กศน.ตําบลนาอ้อ 6 นาอ้อ เมืองเลย เลย 42100 
8 กศน.ตําบลกกทอง 3 กกทอง เมืองเลย เลย 42000 
9 กศน.ตําบลน้ําหมาน 1 น้ําหมาน เมืองเลย เลย 42000 
10 กศน.ตําบลเมือง 1 เมือง เมืองเลย เลย 42000 
11 กศน.ตําบลน้ําสวย 7 น้ําสวย เมืองเลย เลย 42000 
12 กศน.ตําบลกกดู่ 8 กกดู่ เมืองเลย เลย 42000 
13 กศน.ตําบลนาแขม 8 นาแขม เมืองเลย เลย 42000 
14 กศน.ตําบลชัยพฤกษ์ 5 ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย 42000 
15 กศน.ตําบลเอราวัณ 7 เอราวัณ เอราวัณ เลย 42220 
16 กศน.ตําบลผาสามยอด 8 ผาสามยอด เอราวัณ เลย 42220 
17 กศน.ตําบลผาอินทร์แปลง 13 ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 42220 
18 กศน.ตําบลทรัพย์ไพวัลย์ 4 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย 42220 
19 กศน.ตําบลนาด้วง 6 นาด้วง นาด้วง เลย 42210 
20 กศน.ตําบลท่าสวรรค์ 4 ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย 42210 
21 กศน.ตําบลท่าสะอาด 2 ท่าสะอาด นาด้วง เลย 42210 
22 กศน.ตําบลนาดอกคํา 16 นาดอกคํา นาด้วง เลย 42210 
23 กศน.ตําบลวังสะพุง 2 วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130 
24 กศน.ตําบลโคกขม้ิน 13 โคกขม้ิน วังสะพุง เลย 42130 
25 กศน.ตําบลปากปวน 1 ปากปวน วังสะพุง เลย 42130 
26 กศน.ตําบลหนองงิ้ว 3 หนองงิ้ว วังสะพุง เลย 42130 
27 กศน.ตําบลเขาหลวง 5 เขาหลวง วังสะพุง เลย 42130 
28 กศน.ตําบลผาน้อย 1 ผาน้อย วังสะพุง เลย 42130 
29 กศน.ตําบลศรีสงคราม 3 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 42130 
30 กศน.ตําบลผาบิ้ง 2 ผาบิ้ง วังสะพุง เลย 42130 
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31 กศน.ตําบลหนองหญ้าปล้อง 3 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 42130 
32 กศน.ตําบลทรายขาว 2 ทรายขาว วังสะพุง เลย 42130 

ที ่
รายชื่อ 

กศน.ตําบล/แขวง 
สภาพสถานที่ตั้ง กศน. ตําบล/แขง 

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
33 กศน.ตําบลท่าช้างคล้อง 5 ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 42240 
34 กศน.ตําบลโนนปุาซาง 9 โนนปุาซาง ผาขาว เลย 42240 
35 กศน.ตําบลโนนปอแดง 4 โนนปอแดง ผาขาว เลย 42240 
36 กศน.ตําบลผาขาว 4 ผาขาว ผาขาว เลย 42240 
37 กศน.ตําบลบ้านเพิ่ม 3 บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 42240 
38 กศน.ตําบลแก่งศรีภูมิ 6 แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 42230 
39 กศน.ตําบลเลยวังไสย์ 1 เลยวังไสย์ ภูหลวง เลย 42230 
40 กศน.ตําบลภูหอ 4 ภูหอ ภูหลวง เลย 42230 
41 กศน.ตําบลหนองคัน 8 หนองคัน ภูหลวง เลย 42230 
42 กศน.ตําบลห้วยสีเสียด 1 ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 42230 
43 กศน.ตําบลภูกระดึง 3 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 42180 
44 กศน.ตําบลศรีฐาน 1 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 42180 
45 กศน.ตําบลผานกเค้า 1 ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 42180 
46 กศน.ตําบลห้วยส้ม 1 ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 42180 
47 กศน.ตําบลตาดข่า 1 ตาดข่า หนองหิน เลย 42190 
48 กศน.ตําบลปวนพุ 1 ปวนพ ุ หนองหิน เลย 42190 
49 กศน.ตําบลหนองหิน 2 หนองหิน หนองหิน เลย 42190 
50 กศน.ตําบลนาซ่าว 1 นาซ่าว เชียงคาน เลย 42110 
51 กศน.ตําบลเชียงคาน 2 เชียงคาน เชียงคาน เลย 42110 
52 กศน.ตําบลธาตุ 16 ธาตุ เชียงคาน เลย 42110 
53 กศน.ตําบลบุฮม 1 บุฮม เชียงคาน เลย 42110 
54 กศน.ตําบลปากตม 1 ปากตม เชียงคาน เลย 42110 
55 กศน.ตําบลหาดทรายขาว 15 หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 42110 
56 กศน.ตําบลเขาแก้ว 9 เขาแก้ว เชียงคาน เลย 42110 
57 กศน.ตําบลจอมศรี 1 จอมศรี เชียงคาน เลย 42110 
58 กศน.ตําบลปากชม 1 ปากชม ปากชม เลย 42150 
59 กศน.ตําบลเชียงกลม 2 เชียงกลม ปากชม เลย 42150 
60 กศน.ตําบลห้วยพิชัย 1 ห้วยพิชัย ปากชม เลย 42150 
61 กศน.ตําบลหาดคัมภีร์ 1 หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 42150 
62 กศน.ตําบลห้วยบ่อซืน 1 ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 42150 
63 กศน.ตําบลชมเจริญ 2 ชมเจริญ ปากชม เลย 42150 
64 กศน.ตําบลหนองผือ 8 หนองผือ ท่าลี่ เลย 42140 
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65 กศน.ตําบลน้ําแคม 3 น้ําแคม ท่าลี่ เลย 42140 
66 กศน.ตําบลท่าลี่ 1 ท่าลี่ ท่าลี่ เลย 42140 

ที ่
รายชื่อ 

กศน.ตําบล/แขวง 
สภาพสถานที่ตั้ง กศน. ตําบล/แขง 

หมู่ที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
67 กศน.ตําบลอาฮี 1 อาฮี ท่าลี่ เลย 42140 
68 กศน.ตําบลโคกใหญ่ 1 โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 42140 
69 กศน.ตําบลน้ําทูน 1 น้ําทูน ท่าลี่ เลย 42140 
70 กศน.ตําบลด่านซ้าย 1 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120 
71 กศน.ตําบลโคกงาม 1 โคกงาม ด่านซ้าย เลย 42120 
72 กศน.ตําบลกกสะทอน 1 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 42120 
73 กศน.ตําบลโพนสูง 8 โพนสูง ด่านซ้าย เลย 42120 
74 กศน.ตําบลนาดี 1 นาดี ด่านซ้าย เลย 42120 
75 กศน.ตําบลวังยาว 3 วังยาว ด่านซ้าย เลย 42120 
76 กศน.ตําบลโปุง 1 โปุง ด่านซ้าย เลย 42120 
77 กศน.ตําบลนาหอ 6 นาหอ ด่านซ้าย เลย 42120 
78 กศน.ตําบลอิปุุม 2 อิปุุม ด่านซ้าย เลย 42120 
79 กศน.ตําบลปากหมัน 4 ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 42120 
80 กศน.ตําบลท่าศาลา 5 ท่าศาลา ภูเรือ เลย 42160 
81 กศน.ตําบลปลาบ่า 2 ตําบลปลาบ่า ภูเรือ เลย 42160 
82 กศน.ตําบลลาดค่าง 3 ตําบลลาดค่าง ภูเรือ เลย 42160 
83 กศน.ตําบลสานตม 1 ตําบลสานตม ภูเรือ เลย 42160 
84 กศน.ตําบลหนองบัว 3 ตําบลหนองบัว ภูเรือ เลย 42160 
85 กศน.ตําบลร่องจิก 2 ตําบลร่องจิก ภูเรือ เลย 42160 
86 กศน.ตําบลแสงภา 2 แสงภา นาแห้ว เลย 42170 
87 กศน.ตําบลเหล่ากอหก 1 เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 42170 
88 กศน.ตําบลนาแห้ว 1 นาแห้ว นาแห้ว เลย 42170 
89 กศน.ตําบลนาพึง 1 นาพึง นาแห้ว เลย 42170 
90 กศน.ตําบลนามาลา 1 นามาลา นาแห้ว เลย 42170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
69 

 

 
 
 

ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายละเอียดงาน/โครงการ 

  
 
สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย  ได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จํานวน  7  

งาน  7  โครงการ ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นที่สําคัญของสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 
 

 งาน 
 1.การจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
  -  การจัดการศึกษาสําหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
  -  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 
                      -  การจัดการเทียบระดับการศึกษา 
  -  การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 2. การศึกษาต่อเนื่อง 
    - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
    - การ จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
    - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
    - การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 
    - แหล่งเรียนรู้ กศน.ตําบล  
    - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  
 4. งานพัฒนาบุคลากร  
     - พัฒนาบุคลการด้านการจัดการเรียนการสอน  
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ  
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ  
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
 5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม 
 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 



 

 
70 

 

 
 โครงการ 

1. โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
2. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
4. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 

 5. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 6. โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 70 ชม.) 
 7. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2,4,3 /ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 4 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 1/ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย E 

(THAILOEI 4.0) 

 

3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จํานวน หน่วย 

ผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา
อายุ 15-59 ป ี
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 
 
 

1,473 
6,878 

10,312 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 367 คน 

รวมทั้งสิ้น 19,030 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยดําเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อตําราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เพื่อเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการ
สอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียน
แบบช้ันเรียน  
3) จัดให้มกีารประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส 
ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่กําหนด และ
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคี ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน์
อื่นๆนอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบ
ตามหลักสูตรได ้
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยให้
สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557 ของสํานักงาน กศน. และสื่อท่ี
เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่ของกลุ่มเปูาหมาย   
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1)จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2) จัดการจัดการศึกษาสําหรับผู้ไม่รู้
หนังสือ  
3) จัดการจัดการเทียบระดับการศึกษา 
4) จัดการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการดําเนินงาน 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   จํานวน. 35,277,689  บาท 
ผลผลิตที่  4จํานวน     162,124  บาท 
 รวมทั้งสิ้น  35,439,813  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

อุดหนุน 
ผลผลิตที่ 4 

8,819,422 
40,531 

8,819,422 
40,531 

8,819,423 
40,531 

8,819,422 
40,531 

รวมทั้งสิ้น 8,859,953 8,859,953 8,859,954 8,859,953 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล..นางวิภาพร  พลสวัสดิ ์
             นางสาวสรุวัีลย์  แก้วไชยะ  
             นางสาวณฐัวด ี  คมึยะราช 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จํานวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่
กําหนดไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อํานวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนําความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 

 3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 

 
7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จํานวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
- 1 อําเภอ 1 อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 
2) พัฒนาทักษะชีวิต 
3) พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
4) เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

900 
3,720 
2,700 
4,050 
2,700 

 
1,620 

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

คน 
รวมทั้งสิ้น 15,190 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอย่างยั่งยืน โดยให้
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของ
แต่ละพื้นท่ี  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย 
โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนา
ทักษะชีวิต  การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส่งเสริ ม
ความสามารถพิเศษต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ัง
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตร
และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นท่ี โดยเน้นการ
ดําเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
จิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
บําเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสํานึกและวินัยใน
ชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล 
5) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับคนพิการอย่าง
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล และมีทักษะการดํารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบ
อาชีพพ่ึงพาตนเองได้เต็มศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการดําเนินงาน 

6. งบประมาณ  
งบรายจ่ายอ่ืน  จํานวน   5,634,000บาท 
ผลผลิตที่  4  จํานวน   2,353,500  บาท 
รวมทั้งสิ้น     จํานวน  7,987,500  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
- 1 อําเภอ 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 

พัฒนาทักษะชีวิต 129,375 116,437 129,375 129,375 

พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

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

เศรษฐกิจพอเพียง 144,000 144,000 162,000 144,000 

รวมทั้งสิ้น 1,996,875 1,938,937 2,014,875 1,996,875 

 

 

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

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จํานวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายท่ี
กําหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อํานวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถนําความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



 

 
73 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 
2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4,5  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1  

 3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จํานวน หน่วย 

1) กศน.ตําบล(สร้างใหม่) 
2) กศน.ตําบลอื่น  ๆ
3) ห้องสมุดประชาชน 
4) อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
5) ประชาชนทั่วไป 
6) บ้านหนังสือชุมชน 
7) ครอบครัว 
 
8) ภาคีเครือข่าย 

16 
74 
15 

916 
 

55,928 
458 

1,800 
 

20 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
คน 
 

คน 
แห่ง 

ครอบ
ครัว 
% 

รวมทั้งสิ้น 

547 
55,928 
1,800 

แห่ง
คน 

ครอบ
ครัว 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ตําบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
2) กําหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึง สม่ําเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตําบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดทําสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
  - สํารวจ/วิจัยผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริม
การอ่าน   

6. งบประมาณ  
ผลผลิตที่  5    จํานวน  5,784,060   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
กศน.ตําบล(สร้างใหม่) 144,000 144,000 144,000 144,000 

หนังสือพิมพ์ กศน.
ตําบล 

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 
             นางสาวนิชาภา   รักษาพล  
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ  14  แห่ง 
กศน.ตําบล    90  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   14  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี   1 แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน     458    แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จํานวนผู้รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่
กําหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอํานวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนําความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1,2, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 2,6 

 3. ชื่องาน/โครงการงานพัฒนาบุคลากร 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จํานวน หน่วย 

1) ผู้บริหาร 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4) ลูกจ้างประจํา 
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 ท้ังก่อนและระหว่างการดํารง
ตําแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน
ตําแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ตําบล  และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนัก
จัดการความรู้และผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ตําบล เพื่อการมีส่วนร่วมใน การบริหารการดําเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและ
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 

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

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

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

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จํานวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถนํา
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

�1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 2 

 3. ชื่องาน/โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จํานวน หน่วย 

1)สํานักงาน กศน.จังหวัด 
2) กศน.อําเภอ 
 
 

1 
14 

 

แห่ง 
แห่ง 

 

รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และสามารถดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง 
และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไป
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด สําหรับสถานศึกษาท่ียัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

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

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

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

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย  1  แห่ง 
กศน.อําเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มี
ระบบประกันคุณภาพภายในและมีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 



 

 
76 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

�1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6 

 3. ชื่องาน/โครงการงานนิเทศ กํากับ ติดตาม 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จํานวน หน่วย 

1) สํานักงาน กศน.จังหวัด 
2) กศน.อําเภอ 
3) กศน.ตําบล 
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) สร้างกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตามและรายงานผลการ
นํานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการ
ดําเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อการกํากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักงาน กศน.ให้
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่กําหนด 
5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ัง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด 
อําเภอ และตําบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

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

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ14  แห่ง 
กศน.ตําบล    90  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   14  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี   1 แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน   458    แห่ง  
 

8.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
1.ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
กศน. ที่สามารถดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบได้
สําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่กําหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

กศน.-กผ-02 



 

 
77 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

�1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6 

 3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จํานวน หน่วย 

1) สํานักงาน กศน.จังหวัด 
2) กศน.อําเภอ 
3) กศน.ตําบล 
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) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
พัฒนาระบบการกํากับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
นําไปใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการนําผลมา
พัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดม
มิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันท่ัว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

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

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ14  แห่ง 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.จํานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาของประเทศท่ีได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 



 

 
78 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 /ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 6/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,O 

 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุ่มเปูาหมาย 

จํานวน หน่วย 

ตําบลละ 1 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

90 
 

แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 90 
 

แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) ขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ในระดับตําบล ๆ ละ 1 ชุมชน 
เพ่ือให้มีชุมชนต้นแบบที่สามารถเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ครบทุกระดับ (จังหวัด 
อําเภอ ตําบล) 
2) พัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืนทุกระดับ (จังหวัด อําเภอ ตําบล)เพ่ือ
พัฒนายกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
3) เพ่ือสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน แก่ประชาชน และนักศึกษาใน
สถานศึกษา 
 

5. กิจกรรมหลัก 
ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชน 
หมู่บ้านที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดย 
1. ขยายผลชุมชนต้นแบบฯ ระดับตําบล (ตําบลละ 1 
ชุมชน) 
2. ชี้แจงแนวทาง/หลักเกณฑ์การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน  
ทุกระดับ สู่ความยั่งยืน 
3. การสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุด
ความรู้ของ กระทรวงศึกษาธกิาร (05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
รู้กฎหมาย/06 รู้กลไกการบริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการดําเนินงานของชุมชนต้นแบบฯ 
5. การติดตามผลการดําเนินงาน 
 

 
 
6. งบประมาณ  - 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายทศพร  จันทศร 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ทํากิจกรรม
ร่วม 
2.จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถ
นําความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



 

 
79 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 

 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล  

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

 7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จํานวน หน่วย 

1) คร ู
2) ประชาชนทั่วไป 
 

106 
2,160 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 2,266 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital ให้กับครู
และบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐานด้าน Digital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สําหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่
อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐาน
ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการทําธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.1 อบบรมวิทยากรแกนนําครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนนํา ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนนํา  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 
หลักสูตร 1.5 ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดย 
ครู กศน.ตําบล 
ผู้อบรม(ครู ค) ติดตามผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่ใน
กลุ่ม OOCC อย่างต่อเนื่อง 
1.6 ประกวดผู้ทําการค้าออนไลน์ดีเด่นใน
ระดับ กศน.อําเภอ และ กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานผ่านระบบ DMIS 
 

6. งบประมาณ  รายจ่ายอ่ืนจํานวน  1,273,168 บาท 
    งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบรายจ่ายอื่น 1,446,015  1,446,015  

รวมทั้งสิ้น 1,446,015  1,446,015  

 

 

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

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ  14  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จํานวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จํานวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่
กําหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถนําความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



 

 
80 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1/ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H 

 
3. ชื่องาน/โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จํานวน หน่วย 

1) คร ู
2) นักศึกษา 
3) ประชาชนทั่วไป 
 

90 คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น  คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: 
1)เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มี
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ประสานขอความร่วมมือกับสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.)/สาธารณสุขอําเภอ (สสอ.)  /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ
สต.) และดําเนินการทํา MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน 
3) ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยประสานขอความ
ร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 
(รพสต.) ขอวิทยากร  ให้ความรู้เกี่ยวกับสุข
ภาวะอนามัยกับกลุ่มเปูาหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยและ
รายงานให้ สนง.กศน. โดยผ่านระบบ DMIS 

6. งบประมาณ  รายจ่ายอ่ืนจํานวน   บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบรายจ่ายอื่น - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นายทศพร  จันทศร 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ  14  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จํานวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จํานวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตร
ที่กําหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. ร้อยละของผูi้รับการอบรม ท่ีสามารถ
นําความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



 

 
81 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่  3,4และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,L 

 3. ชื่องาน/โครงการตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
 
 7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จํานวน หน่วย 

1) คร ู
2) ประชาชนทั่วไป 
 

207 
900 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 1,107 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนทีแ่ละความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจําหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนทีแ่ละความต้องการ
ของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer 
 
 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน  1,368,600บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
งบรายจ่ายอื่น  456,200 456,200 456,200 

รวมทั้งสิ้น  456,200 456,200 456,200 

 

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

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จํานวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูต้ามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
กศน.-กผ.-02 



 

 
82 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

�1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่  2และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,E 

 3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 
 7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จํานวน หน่วย 

1) คร ู
2) ประชาชนทั่วไป 
 

207 
560 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 767 คน 

 

 

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

2)จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น)สําหรับประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษากศน. 
3) ใหป้ระชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การดําเนินชีวิตได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
 
 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน  672,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบรายจ่ายอื่น  336,000 336,000  

รวมทั้งสิ้น  336,000 336,000  

 

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

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จํานวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
(ระยะสั้น)สําหรับประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษา กศน. 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิตได ้
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 



 

 
83 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E 

 3. ชื่องาน/โครงการโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 70 ชม.) 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จํานวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

160 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 160 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อ
สร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (AgeingSociety) มีความเข้าใจใน
พัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัว
และชุมชน 
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้
สําหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม  
เข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับ
ผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 
4)สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

5. กิจกรรมหลัก 
เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัว
และชุมชน 
 

6. งบประมาณ รายจ่ายอ่ืน จํานวน  205,600.00บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
งบรายจ่ายอื่น - 68,533 68,533 68,533 

รวมทั้งสิ้น - 68,533 68,533 68,533 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายทศพร  จันทศร 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จํานวนผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่สามารถนําความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 กศน.-กผ.-02 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         �สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I 

 3. ชื่องาน/โครงการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จํานวน หน่วย 

หมู่บ้านชุมชนในเขต
จังหวัดเลย 
 

90 
 

แห่ง 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

90 
 

แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพ่ือ 
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้ความรู้จัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

5. กิจกรรมหลัก 
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้ความรู้
จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืนจํานวน  180,000  บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
งบรายจ่ายอื่น  90,000 90,000  

รวมทั้งสิ้น  90,000 90,000  

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายทศพร  จันทศร 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อําเภอ14  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จํานวนเปูาหมายมีการนําขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน ์
2. ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  สํานักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

1 การจัดการ
ศึกษาและ
การเรียนรู้  

เพื่อ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ดําเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อ
ตําราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ท้ังระบบการให้บริการ 
ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้
ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียนแบบช้ัน
เรียน  
3) จัดให้มกีารประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา 
และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน
ตามที่กําหนด และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อดําเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดบําเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญ
ประโยชน์อ่ืนๆนอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มชั่วโมง
กิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตร
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ของ
สํานักงาน กศน. และสื่อท่ีเหมาะสมกับสภาพ
และพื้นที่ของกลุ่มเปูาหมาย   
 

1)จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
2) จัดการจัดการศึกษาสําหรับผู้ไม่รู้
หนังสือ  
3) จัดการจัดการเทียบระดับ
การศึกษา 
4) จัดการจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
 
 

 1. จํานวนผู้เรียน
เป็นไปตามเปูาหมายที่
กําหนดไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอํานวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถนําความรู้ไป
ใช้ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
2 งานการศึกษา

ต่อเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่าง
ยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา และอาชีพ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและ
ศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริ มวาม
สามารถพิเศษต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ทุก
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การ
จัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละ
พื้นที่ โดยเน้นการดําเนินตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตสํานึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี 
การบําเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
จิตสํานึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน  การจัดกิจกรรมจิตอาสา ศูนย์
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล 

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  
2) การ จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
4) การจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล  
 

1. จํานวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
รับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอํานวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถนําความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
  5) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

สําหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการจําเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล และมีทักษะการดํารงชีวิตตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
3 งานการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
 

เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ระดับตําบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใน
ชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
2) กําหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านเชิงรุกในชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้
ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การ
สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง สม่ําเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความ
พร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
อ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.
ตําบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดทําสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
  - สํารวจ/วิจัยผลการ
ดําเนินงานด้านการส่งเสริม
การอ่าน   
 

1. จํานวนผู้รับบริการ
เป็นไปตามเปูาหมายที่
กําหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอํานวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่
สามารถนําความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
4 งานพัฒนาบุคลากร    1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้

มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อนและ
ระหว่างการดํารงตําแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการดําเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพื่อเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อน วิทย
ฐานะโดยเน้นการประเมิน วิทยฐานะเชิง
ประจักษ ์
   2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตําบล  ให้มี
สมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.
ตําบล  และการปฏิบัติงานตามบทบาท
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็น   
นักจัดการความรู้และผู้อํานวยความสะดวก
ในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
   3) พัฒนาครู  กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
   4)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ตําบล เพื่อการมีส่วน
ร่วมใน การบริหารการดําเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบ
การบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
ความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร 
รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคี
เครือข่ายในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

  1) พัฒนาบุคลการด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
  2) พัฒนาบุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี และพัสด ุ
  3) พัฒนาบุคลากรด้านการ
นิเทศ 
  4) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดทําแผนงาน/โครงการ 
 

  1.จํานวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
   2. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
   3. ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถนําความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
5 งานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ี
เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
สําหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
 

   1) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน  
 

   1.ร้อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง 
   2. ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
6 งานนิเทศ กํากับ 

ติดตาม 
 

   1)  สร้างกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
   2)  ให้หน่วยงานและสถานศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการ
กํากับ ติดตามและรายงานผลการนํา
นโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถ
ตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายใน
แต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 
เพื่อการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4)  พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตาม
ตัวช้ีวัด ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีของสํานักงาน กศน.ให้ดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 
   5)  ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศใน
ทุกระดับ ท้ังหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด อําเภอ 
และตําบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้
ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

   ดําเนินการนิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
 

   1. ร้อยละของหน่วยงาน
และสถานศึกษา  กศน.  
ที่สามารถดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจท่ี รับผิดชอบ
ได้สําเร็จตามเปูาหมายที่
กําหนดไว้อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตาม
แผนที่กําหนดไว ้
   2.  ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
7 โครงการ การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ 
เพื่อ   1)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการ
กํากับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
   2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใช้
เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผล และการนําผลมาพัฒนาการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   3)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศ 
สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  1) พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
  2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ 
 

   1. จํานวนระบบ
ฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาของประเทศท่ี
ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 

   2.  ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

8 โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน 

 

เพ่ือ 1) ขยายผลชุมชนต้นแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับ
ตําบล ๆ ละ 1 ชุมชน เพื่อให้มีชุมชน
ต้นแบบที่สามารถเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ครบทุกระดับ 
(จังหวัด อําเภอ ตําบล) 
2) พัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืนทุกระดับ (จังหวัด 
อําเภอ ตําบล)เพ่ือพัฒนายกระดับ
ชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
3) เพ่ือสร้างการรับรู้ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน แก่ประชาชน และ
นักศึกษาในสถานศึกษา 
 

ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม
เพื่อสร้างชุมชน หมู่บ้านที่
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดย 
1. ขยายผลชุมชนต้นแบบฯ 
ระดับตําบล (ตําบลละ 1 ชุมชน) 
2. ชี้แจงแนวทาง/หลักเกณฑ์การ
พัฒนาชุมชนต้นแบบตาม
โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน  
ทุกระดับ สู่ความยั่งยืน 
3. การสร้างการรับรู้ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู้ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ (05 รู้สิทธิ 
รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย/06 รู้กลไก
การบริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการดําเนินงาน
ของชุมชนต้นแบบฯ 
5. การติดตามผลการดําเนินงาน 

 

1.จํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่
ทํากิจกรรมร่วม 
2.จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และสามารถนําความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
9 โครงการบูรณา

การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล/
สร้างเครือข่าย
ดิจิทัล 
(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตร
การค้าออนไลน์) 

 

เพื่อ 
1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพื่อ
การจัดการเรียนการสอน ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital 
ให้กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานด้าน
Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
สําหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
พื้นฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการทํา
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
 

  
1) อบบรมวิทยากรแกนนํา
ครู ก 
2) ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนนํา ครู ข  
3) ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนนํา  ครู ค 
4) ขยายผลการอบรม
ประชาชน  2 หลักสูตร  
5) ประเมินผู้เข้ารับการ
อบรม โดย ครู กศน.ตําบล 
ผู้อบรม(ครู ค) ติดตาม
ผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่ในกลุ่ม 
OOCC อย่างต่อเนื่อง 
6) ประกวดผู้ทําการค้า
ออนไลน์ดีเด่นในระดับ 
กศน.อําเภอ และ กศน.
จังหวัด 
7) ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการดําเนินงาน
ผ่านระบบ DMIS 
 

 
1.จํานวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
2. จํานวนผู้ผ่ายการอบรม 
ตามหลักสูตรที่กําหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถนําความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

10 โครงการส่งเสริม
ดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

1)เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจสุข
ภาวะอนามัย    
2)  เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน ได้มีสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

1) ประสานขอความร่วมมือกับ
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)/
สาธารณสุขอําเภอ (สสอ.)  /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล (รพสต.) และ
ดําเนินการทํา MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางการ
ส่งเสริมดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยของประชาชนใน
ชุมชน 
3) ดําเนินการจัดกิจกรรมโดย
ประสานขอความร่วมมือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล (รพสต.) ขอ
วิทยากร  ให้ความรู้เกี่ยวกับสุข
ภาวะอนามัยกับกลุ่มเปูาหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผลการ
ดําเนินงานกิจกรรมการส่งเสริม
ดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยและ
รายงานให้ สนง.กศน. โดยผ่าน
ระบบ DMIS 
 

1.จํานวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
2. จํานวนผู้ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรที่กําหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตร 
4. ร้อยละของผูi้รับการ
อบรม ท่ีสามารถนําความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
11 โครงการ ตาม

หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนทีแ่ละความต้องการของ
ชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่องทางการ
จําหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิต
ความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนทีแ่ละความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 
 

1.จํานวนประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart Farmerมี
ความรู้ และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart Farmerได้
อย่างสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 

12 โครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้าน
อาชีพ 
 

เพ่ือ 
1) พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร และขยายผลไปยังการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น  
หลักสูตรภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตร
ภาษาเพ่ืออาชีพ 

2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น)สําหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา 
กศน. 
3) ใหป้ระชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิตได ้
 

  1) พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 
2) จัดให้ประชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น) 
 

1. จํานวน ประชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น)สําหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษา กศน. 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนิน
ชีวิตได ้
3.  ร้อยละของครู กศน. ท่ี
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ได้อย่างสอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
13 โครงการจัด

หลักสูตรดูแล
ผู้สูงอายุ 
(หลักสูตร 70 
ชม.) 
 

เพื่อ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับ
ประชาชนเพื่อสร้างตระหนักถึงการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety) มีความเข้าใจใน
พัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้สําหรับประชาชนในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสําหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จัก
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มี
การเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 
ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

 
เรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
การดูแลรับผิดชอบ
ผู้สูงอายุในครอบครัว
และชุมชน 
 

 
1.จํานวนผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ
2. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่สามารถ
นําความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

14 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 
 

เพ่ือ 
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้ความรู้
จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

 
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้
ความรู้จัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
 

 
1.จํานวนเปูาหมายมีการ
นําขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ 
2. ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ภาคผนวก 
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บุคลากร ในสังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดเลย 
 
 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 

1 นายปัญญา  ศาสตรา ผอ.กศน.จังหวัดเลย ข้าราชการ จังหวัด 

2 ว่าที่ร.ท.จํานงค์ นนทะมาศ รองผอ.กศน.จังหวัดเลย ข้าราชการ จังหวัด 

3 นายทศพร  จันทศร 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญ
การ ข้าราชการ จังหวัด 

4 นายประวัติ  แสงชมภู พนักงานพิมพ์ส.3 ลูกจ้างประจํา จังหวัด 

5 นายกฤษาณภัค  มโนสถิต พนักงานพิมพ์ส.3 ลูกจ้างประจํา จังหวัด 

6 นายสมพงษ ์ ปลัดศรีช่วย พนักงานพิมพ์ส.3 ลูกจ้างประจํา จังหวัด 

7 นางวิภาพร  พลสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา พนักงานราชการ จังหวัด 

8 นางสาวเกศินี  ศรีเกตุ นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ จังหวัด 

9 นางสาวแคทลียา  สุขปื้อ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ จังหวัด 

10 นางสาวณัฐวดี  คึมยะราช นักวิชาการศึกษา พนักงานราชการ จังหวัด 

11 นางสาวรัตนาพร  ทองคํา นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ จังหวัด 

12 นางสาวราพร  บุตรแวง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ จังหวัด 

13 นางสาวสุรีวัลย์  แก้วไชยะ นักวิชาการศึกษา พนักงานราชการ จังหวัด 

14 นางอรพิม  สีแสง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ จังหวัด 

15 นายธวัชชัย  มันหาท้าว นักจัดการงานทั่วไป พนักงานราชการ จังหวัด 

16 นางสาวยลดา  พุทธสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ จังหวัด 

17 นายลัทธพล  คึมยะราช นักเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานราชการ จังหวัด 

18 ว่าท่ีร.ต.หญิงอัจฉรา หลักทรัพย ์ นักวิชาการพัสดุ พนักงานราชการ จังหวัด 

19 นายโกเมนทร์  ชลทรัพย์ ธุรการ จ้างเหมาบริการ จังหวัด 

20 นางสาวปรียาภรณ์  อุทธตรี ธุรการ จ้างเหมาบริการ จังหวัด 

21 นายนรินทร์  บุตรท้าว พนักงานขับรถ จ้างเหมาบริการ จังหวัด 

22 นายวรวุฒิ  จันทะคุณ พนักงานขับรถ จ้างเหมาบริการ จังหวัด 
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กศน.อ าเภอเมืองเลย 

 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 

1 นายสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์ ผอ.กศน.อําเภอเมืองเลย ข้าราชการ เมืองเลย 

2 นายระวี  คึมยะราช ครูชํานาญการพิเศษ ข้าราชการ เมืองเลย 

3 นายสมพร  มาตย์สุริย์ ครูชํานาญการพิเศษ ข้าราชการ เมืองเลย 

4 นางวาสนา  โสธรรมมงคล ครชูํานาญการ ข้าราชการ เมืองเลย 

5 นางปราณี  สุขปื้อ คร ู ข้าราชการ เมืองเลย 

6 นางสาวพิมพ์จันทร์  จิตรพานิช บรรณารักษ์ชํานาญการ 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 
 
 

นางสาวนิชาภา  รักษาพล 
 
 

ครูอาสาฯ 
 
 

พนักงานราชการ 
 
 

เมืองเลย 
ช่วยราชการ

สํานักงาน กศน.
จังหวัดเลย 

12 นางสาววรรณพร  ยอดคํา บรรณารักษ์ พนักงานราชการ เมืองเลย 

13 นางกัลยาณ ี อ้วนนวน ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

14 นางจันทร์ศรี  โคกกระชาย ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

15 นางจิรัฐิติกานต ์ สุพรมอินทร์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

16 นางณัฐพร   อินทะสิทธิ์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

17 นางเพ็ญประภา   ชํานิยันต์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

18 นางรัตนา   วรชินา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

19 นางวิจิตรา   แสนใจวุฒ ิ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

20 นางสาวกาญจนา   วรรณศิริ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

21 นางสาวนภัสวรรณ   แก่นพล ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

22 นางสาวนิโลบล   จันทนา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 

22 นางสาวพจนา เอมพันธ์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

23 นางสาวพิราภรณ ์ สุพรหมอินทร ์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

24 นางสาวปุณณดา  จําปานิล ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

25 นางสาววันวิสาข์  ไขหินตั้ง ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

26 นางสาวสุพัตรา  ปูองนาลา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

28 นางสาวิตรี  วาที ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

29 นางสุธาสินี  แสนใจวุฒ ิ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

30 นางสุภาภรณ์  มูลถวิลย์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

31 นายตะวัน  ปูอมสุวรรณ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

32 นายนิพจน์  ใจเอ้ือ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

33 นายประยูร  ใจเอ้ือ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

34 นายประเสริฐ  ลีกระจ่าง ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

35 นายปรีชาวุฒิ  สุรนนท ์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

36 นายมานพ  อดทน ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

37 นายวีระชน  ชัชวาลย ์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

38 นายแสวง  ยานะฝั้น ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

39 นายอาทิตย์  รอดกริช ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

40 นายกรณ์พงษ์  วีระวัฒน์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เมืองเลย 

41 นางศรัญญา  ชัชวาลย์ บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

42 นางอรุณ ี 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 นายพลวริษฐ์เจดีรักษ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 

50 นายอรรถวิทย์วงศ์ลา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

51 นายณัฐพลวิชาเครื่อง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ เมืองเลย 

 
 
 
กศน.อ าเภอนาด้วง 

 
ที ่ ชื่อ- สกุล ตําแหน่ง ประเภท สังกัด 

1 นางสาวธนสรณ์ ธุนันทา ผอ.กศน.อําเภอนาด้วง ข้าราชการ นาด้วง 

2 นายปฎิภาณ  สุวรรณชาต ิ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ นาด้วง 

3 นางศิริรัตน์   พวงเพชร คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาด้วง 

4 นางสาวพัสราวดี   ตรีช่วย คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาด้วง 

5 นางสาวภัชรินทร์  น้อยอินวงษ์ คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาด้วง 

6 นางสาวภัณฑริกา   ศรีจําปา คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาด้วง 

7 นายธนาวุฒิ ศรีเหลา คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาด้วง 

8 นายนบพล   ศรีบุรินทร์ คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาด้วง 

9 นายพันยศ   งามนาเสียว คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาด้วง 

10 นางสาวศิราพร   จันทร์หล่ม คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาด้วง 

11 นายมลชัย พรมจันทร์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาด้วง 

12 นางสาววิชุดา ญาติบํารุง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาด้วง 
13 
 

นางสาวยุภาพร  บํารุงสําราญ 
 

บรรณารักษ์ 
จ้างเหมาบริการ 

จ้างเหมาบริการ 
 

นาด้วง 
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     กศน. อ าเภอเอราวัณ 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 

นางปิยะนุช  กุณวงษ์ 
ผอ.กศน.อําเภอ
เอราวัณ 

ข้าราชการ เอราวัณ 

2 นางชุลีพร  วรรณแจ่ม ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เอราวัณ 
3 นางสายสุณีย์  ม่วงแสง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เอราวัณ 
4 นางกาญจนา   สอนสียา คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
5 นางจิราลักษณ์ สุภาวรรณ์ คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
6 นางปุณยนุช ชัยวงค ์ คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
7 นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
8 นายสมรภูมิ   บัวละบาล คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
9 นายสุริยา  โคตรแก้ว คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
10 นายองอาจ   สุภาวรรณ์ คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เอราวัณ 
11 นางสาวณัฐรดา มงคลชัย คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เอราวัณ 

12 
นางสาวพสชนันท์ ตระกูลเทียบแสน 

บรรณารักษ์ 
จ้างเหมาบริการ 

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 าเภอวังสะพุง 
 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นางณัฐญา  คําสิงห์ ผู้อํานวยการฯ ข้าราชการ วังสะพุง 
2 นายทวีวัฒน์  เหลาสุพะ ครู  ข้าราชการ วังสะพุง 
3 นางปภาวรินทร์ แสวงทรัพย์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ข้าราชการ วังสะพุง 
4 นายจรูญศักดิ์  มูณละศรี พนักงานพิมพ์ ส1 ลูกจ้างประจํา วังสะพุง 
5 นายสถาพร  กุตัน ครูอาสาสมัครฯ พนักงานราชการ วังสะพุง 
6 นางบัวคํา  จันทวัน ครูอาสาสมัครฯ พนักงานราชการ วังสะพุง 
7 นางลําใย  อันทะระ ครูอาสาสมัครฯ พนักงานราชการ วังสะพุง 
8 นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง      ครูอาสาสมัครฯ พนักงานราชการ วังสะพุง 
9 นางคําแพง  ไมตรีสวัสดิ์ ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
10 นางมณีรัตน์  วานมนตรี ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
11 นางศศิธร  กองกลิ่น ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
12 นางกัญจนวัฒน์  นามวงษ์ ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
13 นางดารนีนุช  รัตนมงคล ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
14 นางศศิพิมล  วิไลสอน ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
15 นางสาวกาญจนา  สุริมงคล ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
16 นายอภิราชน์  การะเกษ ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
17 นางสาวปาริชาติ  ไพรยา ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
18 นางอุทัยวัลย์  พรมอินทร์ ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
19 นายแสงอรุณ  โชตะวงค์ ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
20 นายสุวัฒน์  ไหลน ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
21 นางนริศรา  ปูองกัน ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
22 นายภูริวัจน์  คําสิงห์ ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ วังสะพุง 
23 นายปรัชญา  สุนทราวิรัตน์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ วังสะพุง 
24 นางสาวณัฐธิกา  ศรีจันทวงศ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ วังสะพุง 
25 นายฐาปกรณ์  ลีกระจ่าง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ วังสะพุง 
26 นางสาวชัญญาพัชร์  แสนบุ่งค้อ บรรณารักษ์จ้างเหมาฯ จ้างเหมาบริการ วังสะพุง 
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กศน.อ าเภอผาขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 

1 นางพิชามญชุ์   ลํามะนา ผอ.กศน.อําเภอผาขาว ข้าราชการ ผาขาว 

2 
 
 

นายอนุสรณ์  คามแสน 
 
 

ครู 
 
 

ข้าราชการ 
 
 

ผาขาว ช่วย
ราชการ
สํานักงาน 
กศน.จังหวัด
เลย 

3 นางสาวศุภจี   อนงค์เอ่ียมเวียง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ผาขาว 

4 นายสมยศ   สร้อยจันดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานราชการ ผาขาว 

5 นางขวัญจิตร  ทองดี ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ผาขาว 

6 นางสาวจิรันธนิน   ขุนวียงจันทร์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ผาขาว 

7 นางสาวจุฬาลักษณ์ทัพซ้าย ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ผาขาว 

8 นางสุพัตรา   พงษ์สะพัง ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ผาขาว 

9 นางสาวอรทัย   เต็มสอาด ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ผาขาว 

10 นายธีรพงศ์   พิมใจ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ผาขาว 

11 นายเสริมศักดิ์   โสกัณฑัต ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ผาขาว 

12 นายธีรรัตน์   วีระวัฒน ์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ผาขาว 

13 นายสันติภาพ   สาลี บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ ผาขาว 

14 นางสาวนิภาวรรณ   คําประทุม ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ผาขาว 

15 นางสาวอรยุพา   อุตรพรม ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ผาขาว 
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กศน.อ าเภอภูกระดึง 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 

1 นางนวพร  สุ่ยวงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา  ข้าราชการ ภูกระดึง  

2 นางนงลักษณ์   พร้อมจะบก คร ู ข้าราชการ ภูกระดึง 

3 นางลัดดาวัลย์   แสงขาว ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูกระดึง 

4 นายแถลง   การะเกษ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูกระดึง 

5 นางขนิษฐา    วีระจิตสกุลงาม ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

6 นางวิลาวัณย์    แซ่อัง ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

7 นางสาวนงนุช   บางประอินทร์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

8 นางสาวพิชญา   สวาสนา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

9 นางสาวภณิดา   ทองเทียม ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

10 นางสุกันยา   สกุลเดช ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

11 นายอนุวัฒน์   แสงสิมมา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูกระดึง 

12 นางอารีพร   หล้าสีดา บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ ภูกระดึง 

13 นางสาวจันทร์สุดา   เมฆพรประเสริฐ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูกระดึง 

14 นางสาวนิตยา   บุญคําภา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูกระดึง 

15 นางสาวภาณิดา   จันทร ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูกระดึง 

16 นางสาวดารารัตน์   จงธรรม์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูกระดึง 
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กศน. อ าเภอหนองหิน 
 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นางพลพธู วรฉัตร ผู้อํานวยการฯ ข้าราชการ หนองหิน 
2 นางปภาดา   สิงห์สถิตย์ ครูอาสาสมัครฯ พนักงานราชการ หนองหิน 
3 นางดารุณ ี  คํามา บรรณารักษ์ปฏิบัติการ พนักงานราชการ หนองหิน 
4 นางอริยาภรณ์   ทันชม ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ หนองหิน 
5 นายพิชิตมูล   ชมภู ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ หนองหิน 
6 นายภัทรพงษ์  กิจเรณู ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ หนองหิน 
7 นายสิริพงษ์   อุดนอก ครู กศน.ตําบล พนักงานราชการ หนองหิน 
8 นางเจนจิรา   กล่ําคลองตัน บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
9 นางเบญจวรรณ์   เชื้อจีน ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
10 นางสาวจารุณี   สีลา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
11 นางสาวพรสุรางค์  สุวรรณสนธิ์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
12 นางสาววาสนา   สีลา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ หนองหิน 
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     กศน. อ าเภอภูหลวง 
 
 

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

ที่  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นางสาวรัตติยาพร  จันทร์อ้วน คร ู ข้าราชการ เชียงคาน 
2 นายจําเนียร   บุตรตา พนักงานพิมพ์ส.3 ลูกจ้างประจํา เชียงคาน 
3 นางปัญจนา   วงศ์ลา ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เชียงคาน 
4 นางรุ่งนภา   เทศน์ธรรม ครูอาสาฯ พนักงานราชการ เชียงคาน 
5 นางทุลีประไพ  บาดาจันทร์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
6 นางนภัสวรรณ  พงษ์สัมพันธ์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
7 นางนวรัตน์  นันทะนา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
8 นางปฐมาวดี  ทุมสงคราม ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
9 นางเรวดี   สืบสาย ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
10 นางวีลานุช   โสภานิตย ์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
11 นางสาวปารย์   ฤทธิ์ทรงเมือง ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
12 นางพรรณิภา   จันทะคุณ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
13 นางภาวิณี   สุวะศรี ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
14 นางอรุณสาลา   สุตา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
15 นายทองอินทร์   พันธ์พร้าว ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
16 นายวีรวัฒน์   ธุรชัย ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
17 นายอเนก   จันตะพรมมา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ เชียงคาน 
18 นายณัฐพงษ ์  ไชยะสุข บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
19 นางสายพิณ   ยอดสิงห์ ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
20 นางสาวปิยะฉัตร   กมลรัตน์ ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
21 นางสาววรัญวิภา  เพชรราช ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
22 นางอมรรัตน์   แปลงกันทา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
23 นางสาวอาริศรา   บุตรตา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
24 นายพิรุณ   บาดาจันทร์ ครูศรช. จ้างเหมาบริการ เชียงคาน 
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กศน. อ าเภอปากชม 
 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นายกิตติพงษ์   โกษาจันทร์ ผอ.กศน.อําเภอปากชม ข้าราชการ ปากชม 
2 นางธนัญญา  นารัตน์โท บรรณารักษ์ชํานาญการ ข้าราชการ ปากชม 
3 นางเครือวัลย์   มนตรี ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ปากชม 
4 นายสุทธิรักษ์  ภูตาเพิส ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ปากชม 
5 นางกนิษฐา   จักรโนวัน ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ปากชม 
6 นางธัญญาลักษณ์  สุทธิไชยา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ปากชม 
7 นางสาวยุภาพร  เหล่าโพธิ์แดง ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ปากชม 
8 นางสาวกชกิตติ  ภัคโภคิน ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ปากชม 
9 นางสาวกรรณิการ์  ตาปี ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ปากชม 
10 นางสาวนงลักษณ์  ตาอุด ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ปากชม 
11 นางสาววรัญญา  จันทะบุตร ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ปากชม 
12 นางสาวสุธิดา  พุทธทองศรี ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ปากชม 
13 นางเสาวลักษณ์  บุญตอม ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ปากชม 
14 นายชิดณรงค์  อินทจร ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ปากชม 
15 นายอํานาจ  จันทะมี ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ปากชม 
16 นางสาริศา  วันทองสุข ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ปากชม 
17 นางสาวภัทรภัฑฐ์   พุทธทองศรี ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ปากชม 
18 นางสาวรัตนา  ไชยโสดา ครูศรช. จ้างเหมาบริการ ปากชม 
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กศน. อ าเภอท่าลี ่
 
 

ที่  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ประเภท สังกัด 
1 นางศรวณี อ่อนสําอาง ผอ.กศน.อําเภอท่าลี่ ข้าราชการ ท่าลี่ 

2 นางสาวภาษณรัชต  ภาษาสุข บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ข้าราชการ ท่าลี ่

3 
นายอนนท์        ยศพิมพา พนักงานพิมพ์ ส.3 

ลูกจ้างประจํา ท่าลี่(ช่วยราชการห้องสมุด
เฉลิมราชฯ) 

4 นางวรรณวิภา  มะโนศรี ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ท่าลี ่

5 นางอัญชลี  บุญเพ็ง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ท่าลี ่

6 นางชุติมา   ตั้งตระกูลธนกิจ คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

7 นางสาวเขมิกา   สัตตาคม คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

8 นางสาววรัญญา   มุลทากุล คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

9 นางสาวอาริยา   ขัติยะ คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

10 นางสุดสงวน   กรมเกลียว คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

11 นางอรพรรณ   ปะกินําหัง คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

12 นายวัชระ   สอนขาว คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ท่าลี ่

13 นายเฉลิมพณ   หยาดหลั่งคํา คร ูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ท่าลี่(ช่วยราชการ อ.เมืองเลย) 

14 นางสาวกรรณิกา แบ็ง คร ูศรช. จ้างเหมาบริการ ท่าลี ่

15 นางสาวพิมลรัตน์ หุมอาจ คร ูศรช. จ้างเหมาบริการ ท่าลี ่

16 นายศิวณัฐ สาระพันธ์ ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเมหาบริการ ท่าลี ่
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  กศน.อ าเภอด่านซ้าย 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ประเภท อําเภอ 

1 นายคําพันธ์  สุพรมอินทร์ 
ผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอด่านซ้าย 

ข้าราชการ ด่านซ้าย 

2 นายจิรภัทรนามพุทธา คร ู ข้าราชการ ด่านซ้าย 

3 นายชนะพง  มู้จันทร์ พนักงานพิมพ์ส.3 ลูกจ้างประจํา ด่านซ้าย 

4 นางนฤนาถ  ไพศาลธรรม ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

5 นางสาวนฤมล  ราชพัฒน์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

6 นางสาวนิฤมล  บุตรโยจันโท ครูอาสาฯ พนักงานราชการ 
ด่านซ้าย 

ช่วยราชการ กศน.
อําเภอเมืองเลย 

7 นางกรรณิกา  งาสิทธิ์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

8 นางสาวจรัสศรี  บัวพิทักษ์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

9 นางชาลิสา  ทองดํา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

10 นางประนอม  สิงขรณ์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

11 นางสาวลัดดา  ศรีพรหม ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

12 นางสาวกนกพัฒน์  อะทะโน ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

13 นางสาวถาณิชา  อังศุเดชาไชย ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

14 นางปัญจพร   มณีกันตา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

15 นางสาวสายยนต์  หมวดเอ่น ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

16 นางหนูเวียง  เนาวราช ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

17 นางสุปราณี  สุพรมอินทร์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

18 นางอรุณรัตน์  พรหมดี ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

19 นายจําเริญ  ศรีบุญ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

20 นายชาวุธ  ศรีมังกร ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

21 นายดุสิต  สารมะโน ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

22 นายพนม  พรหมอาภา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท อ าเภอ 

23 นายพรชัย  ชัยชนะ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

24 นายพิษณุ  นันทพรม ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

25 นายไพบูรณ์  ไชยวงค์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

26 นายภูษิต  พรหมรักษา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ด่านซ้าย 

27 นางรัชดา  เชื้อบุญมี 
บรรณารักษ์ 
จ้างเหมาบริการ 

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  วังคํา ครูผู้สอนคนพิการ จ้างเหมาบริการ ด่านซ้าย 
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กศน.อ าเภอนาแห้ว 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประเภท อ าเภอ 

1 นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ 
ผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอนาแห้ว 

ข้าราชการ นาแห้ว 

2 นางสาวณัฐธยาน์ ทิพยราชชัยพร ครูผู้ช่วย ข้าราชการ นาแห้ว 

3 นางพรนภา  อินแผลง ครูอาสาฯ พนักงานราชการ นาแห้ว 
4 ว่าที่ร.ต.หญิงศิริญญา คํามะลี ครูอาสาฯ พนักงานราชการ นาแห้ว 
5 นางนภาพร  สุทธาผา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
6 นางพิลาศ  พรรณนาภูทัศ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
7 นางมธุรี  สุภามงคล ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
8 นางสมประสงค์  ดวงอุปะ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
9 นางสาวอรวรรณ  จันทะคุณ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
10 นายเกียรติชัย  แสงรัตน์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
11 นายชัยวุฒิ  จันทะคุณ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
12 นายทรงพิทักษ์  จันอักษร ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
13 นายไพยวรรณ  แก้วสุวรรณ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
14 นายศรีวิชัย  ตลับนาค ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาแห้ว 
15 นายอดุลย์  โพตะคาม ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ นาแห้ว 

16 นางสาวสันทะนี  ศรีสุธรรม 
บรรณารักษ์ 
จ้างเหมาบริการ 

จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 

17 นางวรนุช  วันทอง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
18 นางสาวนวลอนงค์  เนตรแสงศรี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
19 นางสาววารุณี  บุบผา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
20 นางสาวสุดาวรรณ  จันดาหาร ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
21 นางสาวอารีญา  เชื้อบุญมี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
22 นายณัฐพงษ ์ หุมอาจ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
23 นายวรชัย  ศรีคํา ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
24 นายวุฒิชัย  กุลศิริ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ นาแห้ว 
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กศน.อ าเภอภูเรือ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ประเภท อําเภอ 

1 นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์ 
ผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอภูเรือ 

ข้าราชการ ภูเรือ 

2 นายสําราญ  รุ่งเรือง ครูชํานาญการ ข้าราชการ ภูเรือ 
3 นางอารยา  โกษาจันทร์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูเรือ 
4 นายสมศักดิ ์ ศรีบุรินทร์ ครูอาสาฯ พนักงานราชการ ภูเรือ 
5 นางกัญญา  โกษาจันทร์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
6 นางแพ็ทติยา  ศรีบุรินทร์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
7 นางศิวาพร  บุญกล่ํา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
8 นางสายพิน  จารัตน์ ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
9 นางสุภาพร ศรีเมือง ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
10 นายประสิทธิ์  แสนสุภา ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
11 นายวิชญ์  วังคีร ี ครูกศน.ตําบล พนักงานราชการ ภูเรือ 
12 นางสาวขวัญนภา  บุญศรีภูม ิ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
13 นางสาวเจนจิรา  วงค์คําสม ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
14 นางสาวณัฐจิรา  ศรีบุรินทร์ ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
15 นางสาวนิภาพร  วังคีร ี ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
16 นางสาวหทัยรัตน์   ภาหวัน ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
17 นายเจริญ  รุ่งเรือง ครู ศรช. จ้างเหมาบริการ ภูเรือ 
18 นายยอดรักษ์  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 าเอกสาร 
 
ที่ปรึกษา 
  นายปัญญา  ศาสตรา   ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเลย  
  ว่าที่ร้อยโทจํานงค์  นนทะมาศ  รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 
คณะท างาน 
  ว่าที่ร้อยโทจํานงค์  นนทะมาศ  รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเลย  
 นายสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองเลย  
 นางณัฐญา  คําสิงห์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังสะพุง  
 นายคําพันธ์  สุพรมอินทร์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอด่านซ้าย  
 นางสมใจ  สายมา   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอภูหลวง  
 นางพลพธู  วรฉัตร   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหนองหิน  
 นางปิยะนุช  กุณวงษ์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเอราวัณ  
 นายกิตติพงษ์  โกษาจันทร์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปากชม  
 นางศรวณี  อ่อนสําอาง   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอท่าลี่  
 นางสาวธนสรณ์  ธุนันทา   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาด้วง  
 นางลัทธพรรณ  ตุงชีพ   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาแห้ว  
 นางพิชามญชุ์  ลํามะนา   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอผาขาว  
 นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอภูเรือ  
 นายระวี  คึมยะราช   ครูชํานาญการพิเศษ 
 นายทศพร  จันทศร   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
 นายสมพร  มาตย์สุริย์   ครูชํานาญการพิเศษ  
 นางนงลักษณ์  พร้อมจะบก  ครูชํานาญการ 
 นางวาสนา  โสธรรมมงคล   ครูชํานาญการ  

นายอนุสรณ์    คามแสน   ครู 
 นายทวีวัฒน์  เหลาสุพะ   ครู  
 นางปราณี  สุขปื้อ   ครู  
 นายจิรภัทร  นามพุทธา   ครู  
 นางสาวยลดา   พุทธสอน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 นางสาวแคทลียา  สุขปื้อ   นักวิชาการเงินและบัญชี  
 นางสาวรัตนาพร  ทองคํา   นักวิชาการเงินและบัญชี  
 นางสาววราพร   บุตรแวง   นักวิชาการเงินและบัญชี  
 นางอรพิม  สีแสง    นักวิชาการเงินและบัญชี  
 นายลัทธพล  คึมยะราช   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา  หลักทรัพย์  นักวิชาการพัสดุ  
 นางวิภาพร  พลสวัสดิ์   นักวิชาการศึกษา  
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 นางสาวณัฐวดี  คึมยะราช   นักวิชาการศึกษา  
 นางสาวสุรีย์วัลย์  แก้วไชยะ  นักวิชาการศึกษา  
 นายประวัติ  แสงชมภู   พนักงานพิมพ์ ส.3  
 นายกฤษณภัค  มโนสถิต   พนักงานพิมพ์ ส.3  
 นายสมพงษ์  ปลัดศรีช่วย   พนักงานพิมพ์ ส.3  
 นางสาวพิมพ์จันทร์  จิตรพานิช  บรรณารักษ์ชํานาญการ  
 นางสาววรรณพร  ยอดคํา   บรรณารักษ์ 
 นางมณีรัตน์  ลุนธิระวงค์   ครูอาสาฯ  
 นางสาวนิชาภา  รักษาพล   ครูอาสาฯ  
 นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง  ครูอาสาฯ  
 นางขนิษฐา  วีระจิตสกุลงาม  ครู กศน.ตําบล  
 นางสาวพจนา  เอมพันธ์    ครู กศน.ตําบล  
 นางสาวนิโลบล  จันทนา   ครู กศน.ตําบล  
 นายตะวัน  ปูอมสุวรรณ   ครู กศน.ตําบล  
 นางสาวสุพัตรา  ปูองนาลา  ครู กศน.ตําบล  
 นางสาววันวิสาข์  ไขหินตั้ง  ครู กศน.ตําบล  
 นายวุฒิชัย  ฮดมาลี   ครู ศรช.   
  

  

  

  

 


