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ค าน า 

  คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์
บทบาท อ านาจ หน้าที่ ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย น าแหล่งเร ียนรู ้และภูมิป ัญญาท้องถิ ่นมาใช้ประกอบการจัดการเร ียนการสอน                   
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพกายใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา     
การก ีฬา  ล ูก เส ือ  เนตรนาร ี ย ุวกาชาด ผู ้บ า เพ ็ญประโยชน ์ องค ์กรน ัก เร ียน  ส ิทธ ิเด ็ก  การจ ัดหาท ุน                          
กองทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู ้เร ียนทั ้งเด็กปกติ และด้อยโอกาส  เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที ่มี
ความสามารถพิเศษอีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษา  และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง จากการวิเคราะห์ บทบาท อ านาจ หน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

  กลุ ่มส่ง เสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าคู ่ม ือการปฏิบัต ิงานนี ้ขึ ้น เพื ่อให้การปฏิบัต ิงาน             
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร   

 

         กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
              กรกฎาคม 2565 
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 ส่วนที่  1 
บทน า 

  
แนวคิด 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ    
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็กการจัดหาทุน-กองทุนการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียน
ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลงนามในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศการ
รองรับประชาคมอาเซียนในด้านการจัดการศึกษา ทั้งการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจน                
การด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต้ความร่วมมือของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ทุกรูปแบบให้ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และเพ่ือส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเน้นกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหารและการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทั้งเด็กปกติ 
เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 

4.เพ่ือส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงแลประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่การจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

5. เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการจัดการศึกษาทั้งแลกเปลี่ยน 
และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 
ขอบข่าย / ภารกิจ 

ก. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา งานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

 งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ข. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
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 การศึกษาในระบบ  
   งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
   การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร 
   การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธ์ 
   การจัดการศึกษาพ้ืนที่พิเศษ 
   การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
   งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
   การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
   การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
   การตรวจสอบวุฒิ และการรับรองความรู้ 
   การสั่งซื้อแบบพิมพ์ 

 การศึกษานอกระบบ 
 การศึกษาตามอัธยาศัย 

ค. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การ สถาบันศาสนา  
 และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว     
     ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  

ง. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

จ. ส่งเสริมงานแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน และการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการ  
นักเรียนอื่น 

 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ 
 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร 
 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
 งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน  
     เด็กเยาวชนในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
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ฉ. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 งานทุนการศึกษา 
 งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 

ช. ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษ งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข  
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ 
     ก่อนวัยอันควร 
 งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

ซ. ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 

ฌ. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 ประสาน ส่งเสริมการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน ์ มุ่งเน้นการบริหารจัดการศึกษาทุกระบบ จบอย่างมีคุณภาพ 
พันธกิจ  

          1. ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   พุทธศักราช 2551 
          3. ส่งเสริม พัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดกิจกรรมทพัฒนาผู้เรียน  
          4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบ 

การดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 

เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
3. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

มีนวัตกรรมการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  และสถานศึกษามีภาคีเครือข่ายร่วม

พัฒนาในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  2 
โครงสร้างการบริหารงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ          งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ                        ของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร  
และการศึกษาตามอัธยาศัยวิชาชีพ                              สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  
                                                                       และสถาบันสังคมอ่ืน           
 
1. การจัดการศึกษาในระบบ                                                      
      1) งานส่งเสริมใหมีการก าหนดวิธีการและแนวท าการด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขัน้พื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ                           
      2) การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร  
      3) การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ 
      4) การจัดการศึกษาพ้ืนที่พิเศษ 
      5) การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
      6) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา  
                     - การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา   
                     - การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
                     - การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู  
                    - การซื้อแบบพิมพ 
2. การศึกษานอกระบบ 
      1) ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
       - การใหการอนุญาตส านักงาน กศน.จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มี ความจ าเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้ 
      2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 
 

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อ านวยการ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
         - งานส่งเสริมให สถานศึกษา หน วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร วมวางแผนและก าหนดแนวทาง 
ในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

    งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ 
  2. การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 
         - การพัฒนาอัจริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สสวท.)  
         -การแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร์ โอลิมปกแหงประเทศไทย 
         - การด าเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรในพระอุปถัมภ 
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
         - การคัดเลือกนักเรียนเพ่ือศึกษาตอ 
  3. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับข้ันพ้ืนฐาน 

   งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู บ าเพ็ญ      
ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น 
     1. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
     2. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
    3. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
    4. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ ประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 
     5. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
     6. งานสภานักเรียน ส่งเสริมม พัฒนา สรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา 
    7. งานส่งเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน 

งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
    1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพ่ือการศึกษานักเรียน 
    2. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
        3. งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน 

งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (สวนพฤกษศาตร์) 
           - งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
และของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 
      2. งานความม่ันคงแหงชาติ 
         2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) 
       2.2 งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.) 
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       2.3 งานสงเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 

  ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
        1. งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
        2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
         3. การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษา และการตั้งครรภกอนวัยอันควร 
         4. การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

  ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ 
1. งานวิเทศสัมพันธ  
2. งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ 

ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

   1. ส่งเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงการทองเที่ยวงานอดิเรกตาง ๆ 
   2. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
   3. การจัดงานวันฉลองวันเด็กแหงชาติ 
   4. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา 

  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
      - กระทรวงมหาดไทย     

  - กระทรวงวัฒนธรรม     
             - กระทรวงสาธารณสุข  

  - กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
       - กระทรวงกลาโหม       

  - กระทรวงแรงงาน      
  - กระทรวงพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา  

             - กระทรวงการตางประเทศ 
   - กระทรวงพลังงาน 
   - ส านักงานต ารวจแหงชาติ 
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ผังบุคลากรกลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

นางโชติกา  กุลจู                        
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ            

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                
 
 
 
                               
 
นางสาวภัทรโรบล  จันทร์ด า             นางนงลักษณ์  สุวรรณเทพ             นางสาวกญัฐนา ชัยรัตน์    
 นักวิชาการศึกษาช านาญการ     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 
                                                         
 
                  

 
 
  

 
                       นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์                นางสาวศิริจันทรา  เมฆี 
                  พนักงานราชการ นักวิชาการศึกษา               พนักงานราชการ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 
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ผู้รับผิดชอบงาน 
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ  การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ               
การศึกษาตามอัธยาศัย        
    1. การจัดการศึกษาในระบบ  (นางสาวภัทรโรบล จันทร์ด า)  
           2. การศึกษานอกระบบ   (นางสาวภัทรโรบล จันทร์ด า)  
    3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  (นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์) 
 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกร วิชาชีพ   
  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน   (นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์) 
 

-  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย 
   และมาตรฐานการศึกษา  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
    -  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ (นางสาวศิริจันทรา เมฆี)  
 

-  กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี 
   ผูบ าเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชน 
   และงานกิจการนักเรียนอื่น 
    1. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา (นางสาวศิริจันทรา เมฆี)  
    2. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย (นางสาวศิริจันทรา เมฆี)  
     3. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (นางนงลักษณ์ สุวรรณเทพ) 
     4. ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ าเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร  
(นางสาวกัญฐนา ชัยรัตน์) 
     5 งานสภานักเรียน สงเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา 
     . (นางสาวภัทรโรบล  จันทร์ด า ) 
    7. งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน (นางสาวศิริจันทรา เมฆี) 
 
 -งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
    1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพ่ือการศึกษานักเรียน  
    2. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
    3. งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรยีน  

 - งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (สวนพฤษกศาสตร์) 
             1. งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

นางสาวภัทรโรบล จันทร์ด า 
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                 - งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
         และของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ์  (นางสาวกรรณิการ์  เพ็งปรางค์) 

 

    2. งานความม่ันคงแหงชาติ   
        2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)  
(นางสาวสาวงกรรณิการ์  เพ็งปรางค์ 
ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครอง 
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1. งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา   
       2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
        
      3.. การให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบ าบัดครอบครัวเพื่อการบ าบัด 
และแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่มีความซับซ้อน (นางสาวศิริจันทรา  เมฆี) 

4. การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษา และการตั้งครรภกอนวัยอันควร 
(นางสาวศิริจันทรา เมฆี) 
      6. ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก 
เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง (นางสาวศิริจันทรา เมฆี) 

7. การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  -(นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์) 
ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ (นางสาวภัทรโรบล จันทร์ด า) 
  - ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม (นางนงลักษณ์  สุวรรณเทพ)   
  - งานอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนฯ และงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
(นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์) 
-  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกคน) 
 
 

 

 

 

 

 

นางสาวกัญฐนา ชัยรัตน์ 
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ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 

นางโชติกา  กุลจู 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งจะต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมากในด้านวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือแนะแนวทางการ
พัฒนางานด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือจัดท าความเห็นทางวิชาการ 
ข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบการรับรองวิทยฐานะ ระบบการเทียบ
คุณวุฒิ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ วางแนวทาง
การติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้านการศึกษา 

โดยมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานในกลุ่ม 
ประสานงาน และรับผิดชอบงาน ก่อนน าเสนอ รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์  และ ผอ.สพม.พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ ดังนี้   

1. มีหน้าที ่ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความช่วยเหลือการ
ปฏิบัต ิงานภายในกลุ ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประสานงานและรับผิดชอบก่อนน าเสนอผู ้บ ังคับบัญชา
ตามล าดับสายการบังคับบัญชา 

2. กลั่นกรอง ตรวจสอบ พิจารณา การปฏิบัติราชการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ก่นอน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบบริหารงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรณีไม่มา หรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรืองานตามที่ผู้บังคับบัญชา
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มอบหมาย 
 

 
 
 

นางสาวกัญฐณา  ชัยรัตน์ 
         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  
นางสาวกัญฐณา  ชัยรัตน์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที ่อ ๓๙ 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
 ๒.งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

๓. งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  
 4.งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
 5.งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
 6.งานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 7.งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
         ๗.๑ การจัดเก็บ ยกเลิก หลักฐานทางการศึกษา 
         ๗.๒ การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้          
  7.3 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวภัทรโรบล จันทร์ด า กรณีไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได ้  
  7.4  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานตาม                       
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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1. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ชื่องาน       งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในระดับจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ตามเป้าหมาย 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม 
 
 
 
 
 
 

กันยายน – ตุลาคม 

2. จัดท าคู่มือ-แนวทางปฏิบัติงาน ตุลาคม - 
พฤศจิกายน  

3. อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

ธันวาคม 

4. สร้างเครือข่ายติดตามดูแล 
สอดส่อง ความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา 
 

ธันวาคม – 
มกราคม 

5. จัดท าระบบเฝ้าระวังให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 

ธันวาคม – 
มกราคม 

6. จัดระเบียบสังคมร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 
 

ธันวาคม – 
กันยายน 

7. สรุปรายงานผล 
 
 

กรกฎาคม 

 
 
 
 
 
 
 

สรุป 

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม 

จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ 

จัดท าระบบเฝ้าระวัง 

สร้างเครือข่ายติดตามดูแล 

จัดระเบียบสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น 
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2. งานในการกิจของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
 

ชื่องาน       งานส่งเสริม พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มรองสิทธิ พ้นจากการถูกล่วงละเมิด 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่บข้อง 

พฤษภาคม 

2. รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่
เกี่ยวข้องให้สถานศึกษา 

มิถุนายน 

3. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อ
ติดตามสนับสนุน ป้องกันให้เด็ก
ปลอดภัยจากการถูกละเมิด/
จัดท ากิจกรรม โครงการที่
เกี่ยวข้อง 

กรกฎาคม 

4. ก ากับติดตาม ดูแลให้การ
ช่วยเหลือ และเข้าร่วมประชุม
กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
 

- 

5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

มีนาคม 
 ของปีถัดไป 

 
๘. งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
9. งานสถานศึกษาปลอดบุหรี่เละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๑0. งานส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรืองานตามที่ผู้บังคับบัญชา

มอบหมาย 
 
 

 

รวบรวมและเผยแพร่เอกสาร 

จัดตั้งศูนย์ประสานงาน/จัดท ากิจกรรม/

โครงการที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผลการประเมิน 

สรุปรายงานผล 

ศึกษาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย 
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ชื่องาน       ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือท าให้กลุ่มเป้าหมาย / กลุ่มเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดลดลง 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ด าเนินการส ารวจข้อมูล จ าแนก
สถานะ 
 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 

2. วิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน
สถานการณ์ 
 

พฤศจิกายน 

3. จัดท าแผนงาน / โครงการ 
เสนอของบประมาณ และ
ประชุมชี้แจงเพ่ือมอบนโยบาย 

พฤศจิกายน –
ธันวาคม 

4. ทบทวนตรวจสอบข้อมูล 
 

 
พฤศจิกายน 

5. จัดท ากิจกรรมทีเ่หมาะสมกับ
กลุ่มงาน / งบประมาณ 
 

มกราคม – 
เมษายน 

6. จัดระบบส่งต่อ (สมัครใจ / 
บังคับบ าบัด) 

เมษายน – 
พฤษภาคม 

7. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยกย่อง
ให้รางวัล 
 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 

8. ติดตามประเมินผล รายงานผล 
 
 
 
 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 

 

 

 

ประเมินผล ควบคุม 

ติดตามผล 

ตรวจสอบข้อมูล จ าแนกสถานะ 

วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ 

จัดท าแผนงาน / โครงการ และประชุม

ชี้แจงมอบนโยบาย 

จัดท ากิจกรรมท ี่เหมาะสมกับกลุ่มงาน 

ทบทวนตรวจสอบข้อมูล 

จัดระบบส่งต่อ 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยกย่องให้

รางวัล 
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3. งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร  
ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ สพท. มีการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ส ารวจข้อมูล พร้อมก าหนด
นโยบาย แนวทางในการพัฒนา
ในทุกด้าน และประกาศ
นโยบาย 

พฤษภาคม 

2. ก าหนดแผนงาน/โครงการ พฤษภาคม 
3. แต่งตั้งคณะท างานด าเนิน

กิจกรรม/โครงการ 
มิถุนายน 

4. ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่ก าหนด 

ตลอดปีการศึกษา 

5. นิเทศติดตาม ประเมินผลตาม
แผนงาน/โครงการ 

ตามก าหนดในแผน 

6. สรุป วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน และรายงาน 
 
 
 
 

มีนาคมของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

นิเทศติดตาม ประเมินผล 

สรุป 

ส ารวจข้อมูล/ประกาศ

นโยบาย 

ก าหนดแผนงาน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อให้ สพท. มีการส่งเสริมการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล
รายบุคคลในโรงเรียน 
 
 

เมษายน 

2. ก าหนดแผนงาน/โครงการ 
 

พฤษภาคม 

3. แจ้งหน่วยงานในสังกัด
ด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการ 

มิถุนายน 

4. ประสานแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
ประเมินผลเพื่ออนุมัติการ
พิจารณา 
 

ระยะเวลาที่ก าหนด
ในแผน 

5. พิจารณาให้หน่วยงานที่มี
อ านาจอนุมัติผลการพิจารณา 
 

- 

6. แจ้งผลการพิจารณาให้
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาดทราบ 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

แจ้งหน่วยงานในสังกัดด าเนินการ

ตามแผนงาน/โครงการ 

ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

พิจารณาผลงาน 

สรุป 

ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูล 

ก าหนดแผนงาน/โครงการ 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อให้ สพท. มีการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ ตามกิจกรรมของนักเรียนในหน่วยงานทุกระดับ 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ก าหนดแผนงาน/โครงการ
กิจกรรม 
 
 

พฤษภาคม 

2. ประสานหน่วยงาน องค์กรเพ่ือ
รับการสนับสนุน 
 

มิถุนายน 

3. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามนโยบาย
กิจกรรม/โครงการ 
 

มิถุนายน 

4. ด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการ 
 

กรกฎาคม 

5. ก ากับ ติดตามและประเมินผล ระยะเวลาตาม
โครงการ 

6. สรุปและรายงานผลการท างาน 
 

กรกฎาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินงาน 

ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ก ากับ ติดตามและประเมินผล 

ก าหนดแผนงาน/โครงการ 

ประสานการขอรับการสนับสนุน 

สรุปรายงาน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 4. เพือ่ให้ สพท. มีการสนับสนุนกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของแด็กและเยาวชนในการส่งเสริม
ภาวะผู้น า ทักษะป้องกันตัวการช่วยเหลือสังคมและการบ าเพ็ญประโยชน์ 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ก าหนดนโยบายแนวทางการ
ส่งเสริม 
 

พฤษภาคม 

2. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนด
กิจกรรม 
 

มิถุนายน 

3. ประสานหน่วยงานและแจ้ง
โรงเรียนด าเนินกิจกรรม 
 

มิถุนายน 

4. ด าเนินการตามกิจกรรม/
โครงการ 

กรกฎาคม – 
กุมภาพันธ์ ของปี

ถัดไป 
5. ประเมินติดตามผลการด าเนิน

ทุกกิจกรรม 
 

กุมภาพันธ์ ของปี
ถัดไป 

6. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

มีนาคม  
ของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานหน่วยงานและแจ้ง

โรงเรียน 

ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ประเมินติดตามผลทุกกิจกรรม 

ก าหนดนโยบายแนวทางการ
ส่งเสริม 

แต่งตั้งคณะท างานเพื่อก าหนดกิจกรรม 

สรุปรายงาน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 5. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษลูกเสือ และยุวกาชาด 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 จัดท าข้อมูลลูกเสือ ยุวกาชาด 
 
 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 

2. ประกาศแนวทางการด าเนินการ
แจ้งสถานศึกษา 
 

มิถุนายน 

3. จัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติ
การ 
 

มิถุนายน 

4. ด าเนินการตามโครงการ 
 

ระยะเวลาตามแผน 

5. รายงานผลการประเมินต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอ
อนุมัติ 

ระยะเวลาตามแผน 

6. แจ้งผลการอนุมัติ 
 

ระยะเวลาตามแผน 

7. สรุปผล มอบวุฒิบัตร 
เครื่องหมาย 
 
 
 

ระยะเวลาตามแผน 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงาน 

แต่งตั้งคณะท างานประเมินความ

ต้องการ 

รายงานผลการประเมินขออนุมัติ 

จัดท าโครงการ 

แจ้งผลการอนุมัติ 

จัดท าข้อมูลลูกเสือ 

ประกาศแนวทางการด าเนินงาน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 6. เพื่อให้ สพท. มีการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ศึกษารายละเอียดข้อมูล
หลักเกณฑ์การพระราชทาน
เหรียญลูกเสือ สรรเสริญลูกเสือ
สดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ 

พฤษภาคม 

2. สรุปข้อมูลบุคลากรขอ
พระราชทานฯ 
 

มิถุนายน 

3. เสนอข้อมูลการขอพระราชทาน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

- 

4. แจ้งผลการได้รับพระราชทาน 
และการเข้ารับพระราชทาน
ตามเวลาทีก่ าหนด 

- 

5. สรุปผล รายงาน 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอข้อมูลการขอพระราชทานฯ 

แจ้งผลการได้รับพระราชทาน 

แจ้งหลักเกณฑ์ 

สรุปข้อมูลบุคลากรขอพระราชทานฯ 

สรุปผล 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 7. เพื่อให้ สพท. มีการจัดเก็บเงินบ ารุงกิจกรรมลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 จัดท าข้อมูล บุคลากรหน่วยที่
เกี่ยวข้อง 
 

พฤษภาคม  

2. แจ้งการด าเนินงานให้
สถานศึกษาด าเนินการ 
 
 

มิถุนายน 

3. ด าเนินการจัดเก็บ กรกฎาคม – 
ธันวาคม 

4. สรุปผลการด าเนินการจัดเก็บ
เงินบ ารุงธุรกิจลูกเสือ 
 

ธันวาคม 

5. มอบหมายกลุ่มบริหารสินทรัพย์
จัดเก็บตามระเบียบ 
 

มกราคม 
 ของปีถัดไป 

6. ก ากับ ติดตามเร่งรัดการช าระ
เงินบ ารุง 
 

มกราคม 
 ของปีถัดไป 

7. สรุปผล รายงาน 
 
 
 
 

มีนาคม 
 ของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 

จัดท าข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

แจ้งแนวทางด าเนินงาน 

สรุปผล 

ด าเนินการจัดเก็บ 

มอบหมายกลุ่มบริหารสินทรัพย์จัดเก็บ 

สรุปผลการด าเนินการจัดเก็บฯ 

ก ากับ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บ 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกจิกกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 8. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดตั้งกองพันนักศึกษาวิชาทหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพร้อม 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 

 
ส ารวจข้อมูลสถานศึกษาตาม
นโยบายกระทรวงกลาโหม 

- 

2. สถานศึกษาส ารวจความพร้อม 
 

- 

3. ประสานงานจังหวัดทหารบก/
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารใน
จังหวดที่สังกัด 
 

- 

4. จัดกรอกแบบฟอร์มพร้อมค า
ร้องขอจัดกองพันนักศึกษาวิชา
ทหาร/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารตรงสถานศึกษา และให้
ความเห็นชอบในขั้นต้น 
 

- 

5. สถานศึกษายื่นแบบฟอร์มผ่าน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไป
ยัง สพฐ. เพื่อรอเห็นชอบจาก
กระทรวงกลาโหม 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล 

จัดกรอกแบบฟอร์มค าร้อง 

แจ้งสถานศึกษา 

สถานศึกษาส ารวจความพร้อม 

ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกกรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 9. เพื่อให้ สพท. จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้น า ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับลูกเสือ การประสานงาน          
การสนับสนุนการฝึกอบรม และการชุมนุลูกเสือชาวบ้าน 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ศึกษานโยบายนวด าเนินการ 
และประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับพ้ืนที่ 
 

มิถุนายน 

2. ประชุมระดมความคิดกับคณะ
บุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือก าหนดแนวด าเนินงาน 
 

กรกฎาคม 

3. ประสานหน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อน
กิจกรรม 
 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 

4. ด าเนินการตามกิจกรรม/
โครงการที่ก าหนด 
 

กันยายน – 
ธันวาคม 

5. ประสาน ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
 

มกราคม 
 ของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

ประชุมระดมความคิด ก าหนดนโยบาย 

สรุปผล 

ประสานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ประสาน ติดตามผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการ 
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4.งานส่งเสริมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

 
ชื่องาน       ส่งเสริมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือ
รับรางวัลพระราชทาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาไปเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัด 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติแจ้ง
หน่วยงานในสังกัด 
 

พฤษภาคม 

2. จัดกิจกรรม/โครงการ แจ้ง
หน่วยงานในทุกระดับและ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

พฤษภาคม 

3. ด าเนินงานตามกิจกรรม/
โครงการที่ก าหนด 
 

มิถุนายน – 
ธันวาคม 

4. ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม 
 

ธันวาคม 

5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

มกราคม 

 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 

สรุปผลการประเมิน 

สรุปรายงานผล 

ก าหนดนโยบาย/แจ้งหน่วยงาน 
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  นางสาวภัทรโรบล จันทร์ด า 
 นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญงานสูงในด้าน

วิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือเสนอแนะความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายแผน มาตรฐานการศึกษา 
หลักสูตร แบบเรียน ต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การแนะ
แนวการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ก าหนดแผนงานโครงการ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยุบรวมสถานศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณา จัดตั้งหรือยุบรวมสถานศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา และแก้ไขให้ทันสมัย เพ่ือให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และจัดท า
กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้นการศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหา และสรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรม โครงการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนางานด้าน
การศึกษา 

1. งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
1.1 งานทุนการศึกษาพระราชทาน 
           ๑) โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 
                                สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
           ๒) โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ 
           ๓) ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพ่ือเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
1.๒ งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน  
         1) งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
          2) งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 
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2. งานส่งเสริมสนับสนุน ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

        1) งานการรับนักเรียน 

        ๒) งานเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา 

  3) งานการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 

  ๔) งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

        5) งานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 

3. งานวิเทศสัมพันธ์ 

        ๓.5.1 งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 

4. งานคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น เข้าร่วมประกวด แข่งขัน และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ   

    1) เด็กและเยาวชนดีเด่นกระทรวงศึกษาธิการ  

    2) เด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

    ๓) โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

    4) โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (Army Summer Camp) 

  5)  อ่ืน ๆ 

5. งานวิเทศสัมพันธ์ 
- งานวิเทศสัมพันธ์ 
- งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศ 

6. งานส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน 
7. งานสหกรณ์โรงเรียน 
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2. งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  - งานทนุการศึกษา และการระคมทุนเพ่ือการศึกษานักเรียน 
ชื่องาน       งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพ่ือการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการให้เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพ ระหว่างศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครองเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทนุ
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 

เมษายน 

2. วางแผนการด าเนนิการและแจง้
เงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพื่อ
ขอรับทุน ตลอดจนรายละเอียด
ของกองทุน/แจ้งโรงเรียน 
 

พฤษภาคม 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
สวัสดิการกองทุนเพื่อการศึกษา
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่
สมควรได้รับความช่วยเหลือ 
ตลอดจนด าเนินการตามเงื่อนไข
ต่าง ๆ 
 

พฤษภาคม 

4. คณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก 
และแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รบั
การคัดเลือกให้สถานศึกษา 
 

มิถุนายน 

5. โอนเงินทนุหรือการมอบ
ทุนการศึกษา (แล้วแต่กรณีตาม
เงื่อนไขกองทุน) 
 

มิถุนายน 

6. จัดท าเอกสารและรายงานทางการ
เงิน ตามเงื่อนไขของกองทุนตอบ
ขอบใจหรืออนุโมทนา 
 

กรกฎาคม 

7. ตรวจสอบ/รายงาน และแจ้งค า
ขอบคุณไปยังผู้ให้กองทุน 
 

กรกฎาคม 

 

วางแผนการคัดเลือก 

สรุปผล 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

พิจารณาคัดเลือก 

โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา 

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 

รายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน  

ศึกษาเงื่อนไข 
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ชื่องาน       งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ประชุมท าโครงการตามกรอบ
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ
ประสานพ้ืนที่จัดกิจกรรม 

ตุลาคม 

2. แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษา
ประสานงานวิทยากรเพ่ือจัด
กิจกรรมให้ บรรลุเป้าหมาย 
 

ตุลาคม - ธันวาคม 

3. จัดท าเอกสารคู่มือประกอบการ
ฝึกอบรมตามแผนงานโครงการ
ที่ก าหนด 
 

ตุลาคม - ธันวาคม 

4. ด าเนินการตามแผน/โครงการที่
ก าหนด 
 

มากราคม – 
สิงหาคม 

5. เขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปผลการ
ด าเนินงานพร้อมทั้งประเมิงผล
และรายงานผลให้กระทรวง
ทราบเพ่ือปรับปรุงและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดให้ดีขึ้นและหมดไป 
 

สิงหาคม – 
กันยายน 

6. ติดตาม รายงานผลและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน 
 

กันยายน - ตุลาคม 

 
 
 
 
 
 

ติดตาม รายงานผล            

เผยแพร่ผลงาน 

การท าโครงการ 

แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษา

ประสานงาน 

จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินงาน

ตามแผนการท างาน 

ประเมินผล/รายงาน 

ด าเนินการตามแผน 



29 
 

 
ชื่องาน       การจัดการศึกษาในระบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
                   2. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน 

ธันวาคม, มกราคม 

2. จัดประชุมก าหนดนโยบาย / 
ปฏิทินประชาสัมพันธ์ให้
สถานศึกษาทราบ 
 

กุมภาพันธ์, มีนาคม 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์
ประสานงานการรับนักเรียน 

กุมภาพันธ์, มีนาคม 

4. แจ้งสถานศึกษาเนินการตาม
นโยบาย 
 

เมษายน, 
พฤษภาคม 

5. ติดตาม และตรวจสอบการรับ
นักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ 

มิถุนายน 

6. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
และประเมินผลการด าเนินงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

กรกฎาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน

สรุปและรายงานผล 

จัดท าสารสนเทศแผนการรับ

นักเรียน 

แจ้งสถานศึกษา 

ติดตาม และตรวจสอบ 

จัดประชุมก าหนดนโยบาย  
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ชื่องาน       งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การด าเนินการวิเทศสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 วิเคราะห์เรื่องที่น าเสนอว่า
เกี่ยวข้องหรือสามารถ
ด าเนินการได้อย่างไรบ้าง 
 

พฤษภาคม 

2. เสนอพิจารณาสั่งการ 
 
 

มิถุนายน 

3. ประสานกับกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
สพฐ. เพื่อพิจารณาสั่งการ / 
เสนอแนะการปฏิบัติ 
 
 

- 

4. แจ้งผลการด าเนินการให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ / ด าเนินการ 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งผลการด าเนินการ                

ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

วิเคราะห์เรื่องที่น าเสนอว่า

เก่ียวข้อง 

ประสานกับกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สพฐ. 

เสนอพิจารณาสั่งการ 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้มีการส่งเสริมสถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่เก่ียวกับระบบประชาธิปไตยของนักเรียน 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ก าหนดตัวชี้วัดในกิจกรรมของ
นักเรียนตามนโยบาย 
 

พฤษภาคม 

2. ก าหนดแผนงานโครงการและ
กิจกรรมส าคัญ แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

- 

3. ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการของโรงเรียน 
 

- 

4. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
สรุปการด าเนินงานระดับ
โรงเรียน 
 

- 

5.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมูล เผยแพร่ 

ติดตามประเมินผล 

ประกาศผลการด าเนินกิจกรรมดีเด่น 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก าหนดตัวชี้วัด/นโยบาย 

ก าหนดแผนงาน/โครงการ 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 2. เพื่อให้ สพท. มีการสนับสนุนสถานศึกษาจัดท าระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกายร่วม
กิจกรรม 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ประสานแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมระเบียบที่
ก าหนดสู่การปฏิบัติ 
 

พฤษภาคม 

2. จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติการ
ด าเนินการของโรงเรียน 
 

มิถุนายน 

3. แจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ 
ด าเนินกิจกรรมโครงการในรอบ
ปี 
 

กรกฎาคม 

4. ด าเนินการประสานงานหน่วย 
 

กรกฎาคม 

5. ก ากับ ติดตามความประพฤติ
นักเรียน 

กรกฎาคม – 
มีนาคม 

ของปีถัดไป 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม 

ของปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผล 

ประสานแจ้งหน่วยงาน 

จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติ 

แจ้งหน่วยงานในสังกัด 

ก ากับ ติดตาม 

ประสานด าเนินการ 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 3. เพื่อให้ สพท. มีการสนับสนุนสถานศึกษาก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินัยนักเรียน 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ก าหนดกิจกรรม/โครงการตาม
นโยบาย 
 

พฤษภาคม 

2. แจ้งหน่วยงานสังกัดน าสู่การ
ปฏิบัติ 
 

มิถุนายน  

3. ด าเนินงานตามกิจกรรม/
โครงการ 
 

มิถุนายน - มีนาคม 
ของปีถัดไป 

4. ติดตามประเมินผลแต่ละ
กิจกรรม 
 

มีนาคม 
ของปีถัดไป 

5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 
 

มีนาคม 
ของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผล 

ก าหนดกิจกรรม/โครงการ 

แจ้งหน่วยงานสังกัดน าสู่การปฏิบัติ 

ด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 4. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดท าโครงการบุคคลดีเด่น นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ประสานโยบาย และแนวปฏิบัติ
สู่สถานศึกษา 
 

พฤษภาคม 

2. ก าหนดโครงการ กิจกรรมที่จะ
ด าเนิน แจ้งรงเรียนด าเนินการ 
 

มิถุนายน 

3. แต่งตั้งคณะท างาน จัดท า
รายละเอียด รูปแบบการ
ประเมินตัวชี้วัดระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และประเมิน 
 

มิถุนายน 

4. สรุปผลการประเมิน ประกาศ
ผลการประเมินแจ้งโรงเรียน 
 

ธันวาาคม 

5. มอบเกียรติบัตร รางวัล
เกียรติยศ 
 

มกราคม 
ของปีถัดไป 

6. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

มกราคม 
ของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผล 

ประสานโยบาย และแนวปฏิบัติ 

ก าหนดโครงการ /กิจกรรม 

แต่งตั้งคณะท างาน ประเมิน คัดเลือก 

มอบเกียรติบัตร รางวัลเกียรติยศ 

สรุปผลการประเมิน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริม พัฒนาความเข้มแข็งองค์กรสภา
นักศึกษา เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดตั้งองค์สภาเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติแจ้ง
หน่วยงานในสังกัด 
 

พฤษภาคม 

2. จัดกิจกรรม/โครงการ แจ้ง
หน่วยงานในทุกระดับและ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

พฤษภาคม 

3. ด าเนินงานตามกิจกรรม/
โครงการที่ก าหนด 
 

มิถุนายน - 
ธันวาคม 

4. ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรม 
 

ธันวาคม 

5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

มกราคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดกิจกรรม/โครงการ ประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 

สรุปผลการประเมิน 

สรุปรายงานผล 

ก าหนดนโยบาย/แจ้งหน่วยงาน 
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ชื่องาน       งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ สพท. มีการด าเนินการวิเทศสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 วิเคราะห์เรื่องที่น าเสนอว่า
เกี่ยวข้องหรือสามารถ
ด าเนินการได้อย่างไรบ้าง 

- 

2. ด าเนินการประสานการ
ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน/บุคคล 
 

- 

3. เสนอพิจารณาสั่งการ 
 

- 

4. ประสานกับกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
สพฐ. เพื่อพิจารณาสั่งการ / 
เสนอแนะการปฏิบัติ 
 
 

- 

5. แจ้งผลการด าเนินการให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ / ด าเนินการ 
 
 

- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งผลการด าเนินการ 

วิเคราะห์เรื่องที่น าเสนอว่า

เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

เสนอพิจารณาสั่งการ 

ด าเนินการประสานงาน 
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นางนงลักษณ์ สุวรรณเทพ 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตาม
แนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

โดยปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 ๔.๑ งานธุรการ และงานสารบรรณกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ๔.๒ งานประชาสัมพันธ์ และงานเลขานุการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  ๔.๓ งานการเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
  ๔.๔ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 ๔.๕ การซื้อแบบพิมพ์ 
 ๔.๖ การเทียบโอนการศึกษา การจ าหน่ายนักเรียน การติดตามเด็กเข้าเรียน 
 ๔.๗ งานขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และขออนุญาตพาลูกเสือ - เนตรนารี ไปเข้าค่าย

พักแรมนอกสถานศึกษา 
 ๔.๘ งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม   
  ๔.๙ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวกรรณิการ์ เพ็งปรางค์ กรณีไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   
 ๔.๑๐ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรืองานตาม                     

ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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-งานการเข้าศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
ชื่องาน       การศึกษานอกระบบ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงที่มีคุณภาพ 
                  2. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ศึกษาแนวทางตามระเบียบ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

1 สัปดาห์ 

2. ก าหนดภารกิจขอบข่ายการ
ช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่มี
ปัญหา 
 

1 สัปดาห์ 

3. วางแผนสนับสนุน และประชุม
คณะกรรมการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหา 
 

1 สัปดาห์ 

4. ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
 

1 สัปดาห์ 

5. ประสาน ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินการ 
 

1 สัปดาห์ 

6. สรุปรายงานผล 
 

1 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผล 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาแนวทางการด าเนินงาน 

วิเคราะห์ขอบข่ายภาระกิจ  

ประเมินผล 

วางแผนสนับสนุน 
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-งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
๔.๑ การจัดเก็บ ยกเลิก หลักฐานทางการศึกษา 
๔.๒ การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ 

ชื่องาน       งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกรอบแนวทางที่ชัดเจน เป็นระบบ 
                   2. เพ่ือให้ไม่มีการน าหลักฐานที่เสียหายไปใช้เป็นหลักฐานทางราชการ 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ศึกษาระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

1 สัปดาห์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ตลอดทั้งปี 

3. ประชุมพิจารณา วิเคราะห์ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
 

1 สัปดาห์ 

4. เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือผู้มีอ านาจให้
ความเห็นชอบ 
 

1 สัปดาห์ 

5. แจ้งประกาศยกเลิกหลักฐาน
ทางการศึกษา 
 
 
 

1 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

แจ้งประกาศยกเลิก 

เสนอผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา

หรือผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบ 

ประชุมพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน 

ศึกษาระเบียบกฎหมาย 
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-การซื้อแบบพิมพ์ 
ชื่องาน       การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาได้ถูกต้อง 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ศึกษาระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

1 สัปดาห์ 

2. แจ้งสถานศึกษาปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 
 

1 สัปดาห์ 

3. เสนอผู้มีอ านาจอนุญาตในการ
ซื้อแบบพิมพ์ 
 
 

1 สัปดาห์ 

4. ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
อนุญาตให้สั่งซื้อแบบพิมพ์ 
 
 

1 สัปดาห์ 

5. สถานศึกษาจัดซื้อ 
 
 

1 สัปดาห์ 

6. จัดท าทะเบียนรับจ่ายควบคุม
อย่างเป็นระบบ 
 

1 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าทะเบียน 

ผอ.สพท. อนุญาต 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและ

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

แจ้งแนวทางปฏิบัติ 

แจ้งสถานศึกษาด าเนินการ 

แจ้งแนวทางปฏิบัติ 
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-การเทียบโอนการศึกษา การจ าหน่ายนักเรียน การติดตามเด็กเข้าเรียน 
 

ชื่องาน       งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา ตรวจสอบวุฒิ การ
รับรองความรู้ และเทียบโอนผลการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกรอบแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
                   2. เพ่ือให้บริการนักเรียน นักศึกษา ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ศึกษาระเบียบกฎหมายและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

1 สัปดาห์ 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาตามที่สถาบัน/
หน่วยงานขอความร่วมมือ 
 

1 สัปดาห์ 

3. เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือผู้มีอ านาจลงนาม
ยืนยันการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา 
 

1 สัปดาห์ 

4. แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ
การศึกษาให้สถาบันและ
หน่วยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา 
 
 

1 สัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แจ้งผลการตรวจสอบ 

เสนอผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา

หรือผู้มีอ านาจลงนาม 

ศึกษาระเบียบกฎหมายและ

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ด าเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา

ตามที่สถาบัน/หน่วยงานขอความ

ร่วมมือโดยยื่นเอกสารให้ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบ 



42 
 

-งานขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และขออนุญาตพาลูกเสือ - เนตรนารี ไปเข้าค่ายพักแรมนอก
สถานศึกษา 
-งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
ชื่องาน       งานประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการ
วัฒนธรรม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีการประสานการด าเนินการศึกษากับการศาสนา และวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายใน และ
ภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการ
ประสานงานการศึกษากับการ
ศาสนาและการวัฒนธรรม 
 

เมษายน 

2. จัดท าแผนงาน / โครงการที่เป็น
การส่งเสริมการศึกษากับการ
ศาสนาและการวัฒนธรรม 
 

พฤษภาคม 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการรวมทั้งกรรมการ
ประสานงานกับการศาสนาและ
การวัฒนธรรม 
 

พฤษภาคม 

4. ด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ 
 

มิถุนายน – มีนาคม 
ของปีถัดไป 

5. ติดตาม ประเมินผล 
 

มีนาคม 

6. สรุป รายงานผลการด าเนินการ 
 

มีนาคม 

 
 
 
 
 
 
 

สรุป รายงานผล 

ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง

ปฏิบัติการ 

ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ติดตาม ประเมินผล 

จัดท าแผนงาน / โครงการ 
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-งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
ชื่องาน       งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนางานด้านกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 
 

เมษายน 

2. ด าเนินโครงการด้านกีฬา และ
นันทนาการ 
 

ตลอดปีการศึกษา 

3. การจัดแข่งขันกีฬาภายใน และ
แข่งขันกีฬาระหว่างสถาบัน 
 

พฤศจิกายน 
- ธันวาคม 

4. ประสาน ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินโครงการ 
 

มกราคม 
ของปีถัดไป 

5. ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง
ความสามารถด้านกีฬา 

กุมภาพันธ์ 
ของปีถัดไป 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินการ  
 
 

มีนาคม 
ของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชี้แจงนโยบาย 

ด าเนินโครงการ 

การจัดแข่งขันกีฬาภายใน/นอก

สถาบัน 

ประสาน ก ากับ ติดตาม 

ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง 

สรุปรายงาน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 2. เพ่ือให้ สพท. มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวในสถานศึกษา    
เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนการจัด
กิจกรรมแข่งขัน 
 

มิถุนายน 

2. เตรียมทีม / ฝึกซ้อมการแข่งขัน 
 

มิถุนายน 
- พฤศจิกายน 

3. ตรวจสอบคุณภาพ  พฤศจิกายน 
 

4. การแข่งขันตัวแทน พฤศจิกายน 
 

5. ส่งนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขันใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
 

ธันวาคม 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินการ  
 
 

มกราคม 
ของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ 

เตรียมทีม / ฝึกซ้อม 

ตรวจสอบคุณภาพ 

การแข่งขันตัวแทน 

ส่งนักเรียนตัวแทนเข้าแข่งขัน 

สรุปรายงาน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 3. เพ่ือให้ สพท. มีการประสานงาน สนับสนุนฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่างๆ เพ่ือ
ความเป็นเลิศ 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ และ
ของบประมาณสนับสนุน 
 

เมษายน 

2. จัดหาครูฝึกซ้อม การเก็บตัว 
การดูแลเรื่องสุขภาพ 
 

มิถุนายน 

3. การฝึกซ้อมของนักกีฬา  
 

ตลอดปีการศึกษา 

4. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการต่างๆ 

ตามก าหนดการ
แข่งขัน 

5. เฝ้าระวังเรื่องวินัยของนักกีฬา
ให้อยู่ในกฎระเบียบและก ากับ
ติดตาม 

ตลอดเวลาตาม
โครงการ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินการ  
 
 

มีนาคม 
ของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

จัดหาครูฝึกซ้อม การเก็บตัว ดูแลสุขภาพ 

การฝึกซ้อม 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

เฝ้าระวัง/ ก ากับ 

สรุปรายงาน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 4. เพ่ือให้ สพท. มีการจัดหาอุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬาเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ประสานหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน จัดหาอุปกรณ์ หรือ
สถานที่เพ่ือจัดสร้างลานกีฬา 
หรือสนามกีฬา 

ตลอดปีการศึกษา 

2. จัดท าบันทึกข้อตกลงการา
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา หรือ
สถานที่ก่อสร้าง 

- 

3. ด าเนินการมอบอุปกรณ์กีฬา 
หรือด าเนินการก่อสร้าง 
 

- 

4. ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุน - 
 

5. สรุปรายงาน 
 
 

มีนาคม 
ของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

จัดหาครูฝึกซ้อม การเก็บตัว ดูแลสุขภาพ 

การฝึกซ้อม 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 

สรุปรายงาน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 5. สพท. มีการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฏศิลป์         
การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ งานอดิเรกต่างๆ 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ศึกษาสภาพความต้องการของ
นักเรียน 
 

พฤษภาคม 

2. ก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการ 
 

มิถุนายน 

3. ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรม
นั้นๆ 
 

ตลอดปี 

4. ท ากิจกรรมเสริมระหว่างการจัด
กิจกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
 

ตามก าหนดที่ระบุ
ในกิจกรรม 

5. ก ากับ ติดตามการด าเนิน
กิจกรรม 
 

ตลอดทั้งปี 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

มีนาคมของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 

ก าหนดกิจกรรม 

ประสานการขับเคลื่อน 

ด าเนินกิจกรรมเริมระหว่างขับเคลื่อน 

ก ากับ ติดตาม 

สรุปรายงาน 

ศึกษาสภาพความต้องการ 
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                                                  นางสาวกรรณิการ์  เพ็งปรางค์                                 
                                               พนักงานราชการ นักวิชาการศึกษา        

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน

ด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน าตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลั กษณะงานที่
ปฏิบัติ ดังนี้ 

ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการการพัฒนางานด้านวิชาการศึกษาและที่
เกี่ยวข้องศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบ้องต้น เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร 
แบบเรียนต ารา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา จัดท าแผนงานโครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ค าเนินการเกี่ยวกับ
งานทะเบียนและ เอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา 

1. งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home School) 
  2.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.2 งานแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
 2.3 งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   -งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค ์
   -งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   -งานความมั่นคงแห่งชาติ  
 4. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศิริจันทรา เมฆี กรณีไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   
 5.ปฏิบัติ งานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงาน อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้อง หรืองานตาม                      

ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
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โดยปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๑. งานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาชั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนสถาน

ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 

ชื่องาน       งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ          
และสถาบันสังคมอ่ืนๆ มีความรู้ เข้าใจในการจัดการศึกษา 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ประชาสัมพันธ์ สร้างความ
เข้าใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาของครอบครัว 
ชุมชน สถาบัน ฯลฯ 
 

1 สัปดาห์ 

2. ผู้จัดการศึกษายื่นค าขอจัด
การศึกษา 
 

1 สัปดาห์ 

3. จัดท าแผนการจัดการศึกษา 
 

1 สัปดาห์ 

4. จัดท าแผนการจัดการศึกษา 
เสนอขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

1 สัปดาห์ 

5. จัดการศึกษา การเรียนรู้ 
 
 

1 สัปดาห์ 

6. การรับรองผลการวัดการศึกษา 
 
 

1 สัปดาห์ 

7. ก ากับติดตามประเมินผล
รายงานผล 
 
 
 

1 สัปดาห์ 

ก ากับติดตามรายงานผล 

จัดการศึกษา การเรียนรู้ 

ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ          

ส่งเสริม สนับสนุน 

ผู้จัดการศึกษายื่นค าขอจัดการศึกษา 

การรับรองผลการวัดการศึกษา 

จัดท าแผนการจัดการศึกษา 

ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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๒. งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓. งานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิซาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) 
๔. งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ชื่องาน       งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้สถานศึกสาในสังกัดมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ก าหนดโครงสร้าง ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 
 
 

เมษายน 

2. ประชุมชี้แจงมอบนโยบาย 
 
 
 

พฤษภาคม 

3. ด าเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านตาม
ระบบดูแล 5 ขั้นตอน 
 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

4. ติดตามผล ประเมินผล 
 

สิงหาคม 

5. สรุปผล / รายงานผล 
 
 

สิงหาคม 

 
๕. งานแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
6. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

- งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวและ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

- งานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
- งานความมั่นคงแห่งชาติ 

 

 
 
 

สรุปผล / 

รายงานผล 

จัดท าระบบ แผนงานโครงสร้าง 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ประชุมชี้แจงผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ 

ติดตามผล ประเมินผล 

ด าเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านตามระบบ

ดูแล 5 ขั้นตอน 
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นางสาวศิริจันทรา  เมฆี 
พนักงานราชการ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1.งานนักจิตวิทยาโรงเรียน 

   1.1การส ารวจและวิ เคราะห์สภาพปัญหาและพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม                             
และครอบครัว 
   1.2 การให้ค าปรึกษาและดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือการบ าบัดแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น 
พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ 
 2. ประสานการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีท่ีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ 
เฉพาะด้าน และการรับ - ส่ง นักเรียนเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
 3. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 4. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 5. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
  6. งานยุติความรุนแรงในเด็กและสตรี  

7. งานป้องกันการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคม 
  8. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
  -โครงการเด็กดีมีที่เรียน 

 - โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ 
การศึกษาภาคบังคับ 

9. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
10. งานส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 

 11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางนงลักษณ์ สุวรรณเทพ กรณีไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้   
 12. ปฏิบัติ งานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง หรืองาน ตาม                       
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ชื่องาน       งานป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ และเพศศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทาง
เพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

- 

2. ประชุมชี้แจงนโยบายและ
เป้าหมายให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดทราบ 

- 

3. จัดท าแผนงาน/โครงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทาง
เพศศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

- 

4. ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 
สร่างเครือข่ายเฝ้าระวัง
เสริมสร้างทัศนคติทางเพศที่
เหมาะสมทั้งในระดับ
สถานศึกษา ครอบครัวและ
ชุมชน 

- 

5. ติดตามผลเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน 
 

- 

6. รายงานผล 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผล 

จัดท าบันทึกผลงาน / โครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมชี้แจง 

ติดตามผล ประเมินผล 

ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 
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๖. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 

ล าดับที่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 จัดท าแผนปฏิบัติการ พฤษภาคม 

2. สร้างความเข้มแข็ง ตระหนัก
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้
มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
แนะแนว สามารถขับเคลื่อน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

มิถุนายน 

3. จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ครู และ
นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้าน
กิจกรรมแนะแนว 

กุมภาพันธ์ 
ของปีถัดไป 

4. ก ากับติดตามการด าเนินงาน
กิจกรรมแนะแนว 
 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5. เผยแพร่ผลงานของครูและ
นักเรียน 
 

มีนาคมของปีถัดไป 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท า

เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

การแสดงศักยภาพครู และ

นักเรียน 

ก ากับ ติดตาม 

เผยแพร่ผลงาน 

สรุปรายงาน 



54 
 

ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 2. เพ่ือให้ สพท. มีการด าเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
สนับสนุนการศึกษานักเรียน 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 จัดท าแผนปฏิบัติการ เมษายน 

2. แจ้งให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานของนักเรียนทุกคน 
 

พฤษภาคม 

3. น าข้อมูลที่จัดท าเป็นระบบให้
ความช่วยเหลือด้านการเรียน 
และสวัสดิการอื่นๆ 

มิถุนายน 

4. มีกระบวนการติดตามช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

ตลอดปีการศึกษา 

5. รายงานผลการศึกษาต่อ หรือ
การประกอบอาชีพต่อบุคคล 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

มีนาคม 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท า

การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน 

ให้การช่วยเหลือ 

ก ากับ ติดตาม 

รายงานผลการศึกษา หรือการ

ประกอบอาชีพ 

สรุปรายงาน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 3. เพ่ือให้ สพท. มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายการเชื่อมโยงให้
ค าปรึกษาตามสภาพปัญหาของ
นักเรียน 

เมษายน 

2. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารด้าน
การศึกษาต่อและข้อมูลการ
ประกอบอาชีพ 

พฤษภาคม 

3. แนะแนวการศึกษาของ
สถานศึกษาอ่ืนๆ หรือการแนะ
แนวประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

มิถุนายน 

4. จัดหาสถานที่ท างานระหว่าง
เรียนให้กับนักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 

5. ก ากับติดตามการท างานของ
นักเรียน 

มีนาคม 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าระบบสารสนเทศ 

ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งข้อมูล 

แนะแนวการศึกษาต่อ/ประกอบ

อาชีพ 
จัดหาสถานที่ท างาน 

ก ากับติดตาม 

สรุปรายงาน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 4. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการให้ค าปรึกษารายบุคคล เช่น 
กิจกรรมเพ่ือที่ปรึกษา yc การจัดหาพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมความดี 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ส่งเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับ
ครูแนะแนว มีความเข้าใจใน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

เมษายน 

2. คัดกรองนักเรียนตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนห้า
ขั้นตอน 

พฤษภาคม 

3. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
พฤติกรรมนักเรียนที่บ่งชี้ 

ตลอดปีการศึกษา 

4. จัดหาพื้นที่ เวทีให้นักเรียน ได้
แสดงศักยภาพตามความ
เหมาะสม 

กุมภาพันธ์ 
ของปีถัดไป 

5. ก ากับติดตามการท างานของ
นักเรียน 
 

ตลอดปี 

6. ประกาศเกียรติคุณ/ให้รางวัล 
หรือสิทธิพิเศษอ่ืน 
 

- 

7. สรุปรายงานผล 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมความรู้ 

คัดกรองนักเรียน 

จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพฤติกรรม

นักเรียน 

การแสดงศักยภาพของนักเรียน 

ก ากับ ติดตาม 

สรุปรายงาน 

ประกาศเกียรติคุณรางวัล 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 5 เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน 
 

พฤษภาคม 

2. จัดท าเครื่องมือในการศึกษา
พฤติกรรมนักเรียน 
 

พฤษภาคม 

3. ตรวจสอบเครื่องมือ และการ
จัดเก็บข้อมูลจากครู นักเรียนที่
เกี่ยวข้อง 

มิถุนายน 

4. การรวบรวมข้อมูล 
 

มิถุนายน 
- ธันวาคม 

5. การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ในการช่วยเหลือ และ
ข้อเสนอแนะ 

มกราคม  
ของปีถัดไป 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
และการเผยแพร่ 
 

กุมภาพันธ์ 
ของปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาสภาพปัญหา 

จัดท าเครื่องมือ 

ตรวจสอบเครื่องมือ/จัดเก็บข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สรุป 

เผยแพร่ 
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งานส่งเสริมสุขภาพนามัย 
ชื่องาน       งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้สถานศึกษา บุคลากร เห็นความส าคัญเก่ียวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 รับฟังหรือเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
รับนโยบายและแนวปฏิบัติการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

พฤษภาคม 

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
สถานศึกษา 

มิถุนายน 

3. สนับสนุนให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
 

ตลอดปีการศึกษา 

4. จัดกิจกรรมประกวดส่งเสริม
สุขภาพดีเด่น 

มิถุนายน 
- ธันวาคม 

5. ประสาน ก ากับ ติดตาม ดูแล
สุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 

มีนาคม  
ของปีถัดไป 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับนโยบาย 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ตรวจสุขภาพประจ าปี 

จัดกิจกรรมประกวดสุขภาพ 

ก ากับ ติดตาม 

สรุปรายงาน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 2. เพ่ือให้ สพท. มีการประสาน ส่งเสริมร่วมกับหน่วยงานอื่นในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 จัดท าแผนปฏิบัติการ เมษายน 

2. สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบ 
และด าเนินการขับเคลื่อน
กิจกรรม 

พฤษภาคม 

3. ประกวด/แข่งขัน/เฝ้าระวัง ตาม
ก าหนดระยะเวลาของกิจกรรม
นั้นๆ 
 

ตลอดปีการศึกษา 

4. จัดหาพื้นที่ เวทีให้นักเรียนได้
แสดงผลงานหรือกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ 

มิถุนายน 
- ธันวาคม 

5. ประสาน ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 
 

มีนาคม  
ของปีถัดไป 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินการ  
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 

สร้างองค์ความรู้ให้กับผู้บริหาร

สถานศึกษา / ครู 

ด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 

แสดงผลงานหรือกิจกรรม 

ก ากับ ติดตาม 

สรุปรายงาน 
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ชือ่งาน       งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 3. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการและ
สุขาภิบาล ป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ และจัดหาอุปกรณ์แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
นโยบายและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวกับสุขภาพ 

พฤษภาคม 

2. เฝ้าระวัง ส ารวจ เพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนตามสภาพปัญหาที่พบ 

 

3. ช่วยเหลือด้านการป้องกัน ด้าน
จัดการหาวัสดุ อุปกรณ์
เสริมสร้างร่างกาย 

ตลอดปีการศึกษา 

4. รณรงค์ป้องกัน เช่น การจัด
นิทรรศการ เผยแพร่ เอกสาร 
ประกวดกิจกรรมต่างๆ 

มิถุนายน 
- ธันวาคม 

5. ประสาน ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงาน  
 

มีนาคม  
ของปีถัดไป 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินการ  
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชี้แจงนโยบาย 

ส ารวจสภาพปัญหา 

ให้ความช่วยเหลือ 

จัดกิจกรรม 

ก ากับ ติดตาม 

สรุปรายงาน 
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ชื่องาน       งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 4. เพ่ือให้ สพท.มีการประเมิน ติดตามผลการปฎิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ 

1. 
 

 ศึกษาสภาพปัญหาด้านส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 
 

เมษายน 

2. จัดท าเครื่องมือให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตท่ีจะประเมินและ
ติดตาม 

พฤษภาคม 

3. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 
 

ธันวาคม 

4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และ
ข้อเสนอแนะ 
 

มกราคม 
ของปีถัดไป 

5. สรุปผล เผยแพร่ผลการติดตาม 
 
 

มีนาคม  
ของปีถัดไป 

 
    

 

ศึกษาสภาพปัญหา 

จัดท าเครื่องมือ 

ด าเนินการเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และ

ข้อเสนอแนะ 

สรุปรายงาน 


