
 
 



 
 
 

ค ำน ำ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3                  
มีภารกิจหลักตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับ
สถานศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาและรายละเอียดของภาระงานหลักท่ีส าคัญของ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งนี้ มีความมุ่งหวังในความร่วมมือกันของบุคลากรทุกคนในกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้งานในความรับผิดชอบเป็นงาน และมีผลงานที่มีคุณภาพ (Quality Product)                          
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและผลักดันให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูง                       
(High Productivity Organization : HPO) ต่อไป 

ขอขอบคุณบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งและ
ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานฉบับ
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจต่อไป 
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1คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
 

แนวคิด 
 งานสงเสริมการจัดการศึกษา เปนงานท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนการบูรณาการการ จัด
การศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น     
มาใชประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งดาน รางกาย จิตใจ สังคม 
สติปญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ
ประโยชน องคกรนักเรียน สิทธิเด็ก การจัดหาทุน–กองทุนการศึกษา เพ่ือชวยเหลือผูเรียนทั้งเด็กปกติ 
เด็กดอยโอกาส เด็กบกพรอง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งสงเสริมใหบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน 
รวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนรวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ไดมีการลงนาม
ในความตกลงรวมกันระหวางประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียนในดานการจัดการ ศึกษาทั้งการ
แลกเปล่ียนและการสงเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดําเนินงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต
ความรวมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และ
ภาคเอกชน ทุกรูปแบบใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. เพ่ือสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผูรับบริการทางการศึกษา ใหสมบูรณโดยสงเสริม    
ใหสถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และเพ่ือสงเสริมใหมีจริยธรรม คุณธรรม วินัย 
โดยเนนกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหารและ
การปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. เพ่ือสงเสริมสิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาใหกับ     
เด็กนักเรียนท้ังเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กบกพรอง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ   
ดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย 

4. เพ่ือสงเสริมกิจการพิเศษ ที่เปนการสรางความมั่นคงและประสานเครือขายทุกระดับไปสู
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

5.  เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนขอตกลงรวมกันระหวางประเทศในการจัดการศึกษา     
ทั้งแลกเปลี่ยน  และสงเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษารวมกัน 
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2 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ขอบขาย/ภารกิจ 
(ก)  สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 กระบวนงาน 
 1. การจัดการศึกษาในระบบ 

1) งานสงเสริมใหมีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

2) การจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 
3) การจัดการศึกษาเด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ 
4) การจัดการศึกษาพ้ืนที่พิเศษ 
5) การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
6) งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 

- การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
- การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู 
- การซื้อแบบพิมพ 

2.  การศึกษานอกระบบ 
1) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
- การใหการอนุญาตสํานักงาน กศน.จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความจําเปน      

ไมสามารถเรียนในระบบได 
2) สงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 

3.  การจดัการศึกษาตามอัธยาศัย 
- งานสงเสริมใหสถานศึกษา หนวยงานหรือสถาบันท่ีจัดการศึกษารวมวางแผนและ

กําหนดแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ข)  สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน 
องคกร 
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

กระบวนงาน 
- งานสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
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3คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

(ค)  ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

กระบวนงาน 
- งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
กระบวนงาน 
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ 
2. การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

- การพัฒนาอัจริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.) 
- การแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปกแหงประเทศไทย 
- การดําเนินงานของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรใน

พระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาตอ 

3. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพ้ืนฐาน 
4. งานจัดการศึกษาสําหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (ครอบครัวอุปถัมภ) 

(จ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น 

 กระบวนงาน 
 1. งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
 2. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
 3. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4. สงเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 
 5. งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
6. งานสภานักเรียน สงเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็งองคกรสภานักเรียน เด็ก เยาวชนใน

สถานศึกษา 
 7. งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน 

(ฉ) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
กระบวนงาน 
1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน 
2. งานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
3. งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน 
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4 คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

(ช) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 กระบวนงาน 
1. งานการจัดศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

- งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และของพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 

2. งานความมั่นคงแหงชาติ 
2.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) 
2.2 งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.) 
2.3 งานสงเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 

(ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครอง 
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กระบวนงาน 
1. งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
2. งานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
3. การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษา และการตั้งครรภกอนวัยอันควร 
4. การดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
 กระบวนงาน 
 1. งานวิเทศสัมพันธ 
 2. งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหวางประเทศ 

(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
กระบวนงาน 
1. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ  เชน ดนตรี การแสดงการทองเท่ียว  

งานอดิเรกตาง ๆ 
2. การสงเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
3. การจัดงานวันฉลองวันเด็กแหงชาติ 
4. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา 

(ฏ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น 
กระบวนงาน 
- งานสงเสริมการพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญา

ทองถิ่นใหเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน 
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5คูมือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
กระบวนงาน 
- งานสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงกลาโหม 
- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงพลังงาน 

- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงพัฒนาการสังคมและความม่ันคงของ 
   มนุษย 
- กระทรวงพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 
- กระทรวงการตางประเทศ 
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
ฯลฯ 
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ส่วนที่ 2 

ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 



 

 

 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

 

 ชื่อ  นางสาวนิภาพร   พจนา 
ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ช านาญการพิเศษ 

 ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ช านาญการพิเศษ 
 กลุ่มงาน -     กลุ่ม  ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
  

 งำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 
1. การบริหารงานของผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
3. งานส่งเสริมการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ                            

แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การบริหารงานของผูอาํนวยการกลุมสงเสรมิการจดัการศกึษา 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบตั ิ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

1 กําหนดแผนงานการดําเนินงานดานการสงเสริมการจัดการศึกษา
ไดแกงานดานตาง ๆ ดังน้ี 
- สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
- สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล
ครอบครัว องคกร ชุมชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
- ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัด
การศึกษา สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
- สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมี
ความสามารถพิเศษ 
 - สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการผู
บําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตยวินัยนักเรียน 
การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น 
- สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 - สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชดําริ 
 - ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด 
และสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 - ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
- สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 - สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชดําริ 
 - ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด 
และสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 - ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
 

- มีแผนการดําเนินงานประจําป 

- มีการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด
ในแผนฯ 

- มีการมอบหมายงานใหกับบุคลากรในกลุม
ใหสอดคลองกับภาระงานท่ีรับผิดชอบ 

- การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเปนไป
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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- ๒ - 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบตั ิ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

2 

- ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 - สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา  
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 - ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสราง 
ความเขมแข็งของชุมชน 
 - ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ในงานดานตาง ๆ ดังนี้ 
 - สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษา 
ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 - สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล  
ครอบครัว องคกร ชุมชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน 
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 - ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถ 
จัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 - สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส  
และผูมีความสามารถพิเศษ 
 - สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ  
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย  
วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชนและ 
งานกิจการนักเรียนอ่ืน 
 - สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 - สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชดําริ 
 - ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด 
และสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 - ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
 - ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 - สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา  
และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
-มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษาโดยดู จากแผนปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตละคนในกลุมอยางสม่ําเสมอ 
 -มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานต้ังแตกอนปฏิบัติงาน  ระหวาง
ปฏิบัติงาน และหลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน 
 - การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเปนไป 
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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- ๓ - 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบตั ิ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

 

 

๓ 

 

 

 

 

 

- ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสราง 
ความเขมแข็งของชุมชน 
 - ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
การใหคําปรึกษา แนะนํา การปฏิบัติงานใหแกบุคลากรทุกคน 
ในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ในงานดานตาง ๆ ดังนี้ 
 - สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษา 
ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 - สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล  
ครอบครัว องคกร ชุมชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน 
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
 - ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถ 
จัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 - สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส  
และผูมีความสามารถพิเศษ 
 - สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ  
ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร 
ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชนและงาน
กิจการนักเรียนอื่น 
- สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 - สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชดําริ 
 - ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด 
และสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 - ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
 - ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 - สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา  
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 - ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสราง 
ความเขมแข็งของชุมชน 
 - ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

- มีความสามารถในการใหคําปรึกษา 
แนะนํา  การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนในการ
ทํางาน ใหแก  บุคลากรในกลุมไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม 
 - มีการใหคําปรึกษา แนะนําการ
ปฏิบัติงานเพื่อให  เกิดความชัดเจน 
เปนไปได และงายตอการปฏิบัติ 
 - การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน
เปนไป 
   ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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- ๔ - 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบตั ิ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

4 การประเมินความเส่ียงในการปฏิบัติงาน ของกลุมบริหาร 
งานบุคคลในงานดานตาง ๆ ดังน้ี 
 - สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษา 
ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 - สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล  
ครอบครัว องคกร ชุมชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถาน 
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
 - ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถ 
จัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 - สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส  
และผูมีความสามารถพิเศษ 
 - สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ 
ลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร 
ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็กเยาวชนและงาน
กิจการนักเรียนอื่น 
 - สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดําริ 
 - ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด 
และสงเสริมปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 - ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
 - ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
- สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา  
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 - ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสราง 
ความเขมแข็งของชุมชน 
 - ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 

- มีการประเมินความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงานดาน  การบริหารงานบุคคล ใน
ทุกข้ันตอนและทุกกิจกรรม ตั้งแต กอน
การปฏิบัติงาน  ระหวางการปฏิบัติงาน 
และหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
 - มีการประเมินความเส่ียงในเรื่อง
บุคลากรผูรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน 
 - มีการประเมินความเส่ียงในเรื่องสถานที่ 
ในการปฏิบัติงาน 
 - มีการประเมินความเส่ียงในเรื่อง
ระยะเวลา  ในการปฏิบัติงาน 
 - การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน
เปนไป ตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
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- ๕ - 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

5 การกลั่นกรองงานดานสงเสริมการจัดการศึกษากอนเสนอ 
ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ 
 

1. มีการกล่ันกรองงานของบุคลากรในกลุมทุกคน
เปนไปตามขั้นตอน ระบบ  กฎหมาย และเปนไป
ตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
2. มีการดําเนินการตามขอ 1 เปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด   
3. มีการดําเนินการตามขอ 2 และปฏิบัติงาน 
เปนประโยชนตอทางราชการ และขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
4. มีการเสนอความคิดเห็น เก่ียวกับดานการ
จัดการ ศึกษาตอผูบังคับบัญชาเพื่อประกอบการ
พิจารณา การดําเนินงานดานการจัดการศึกษา
ของ ผูบังคับบัญชา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง   งานสงเสริมการศึกษาของบคุคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ 

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบตั ิ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

1 
 
 
 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 

 

ดําเนินงานขออนุญาตการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา หรือสถานประกอบการ 
   
 
 
 
แตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดําเนินงาน 
  
ประเมินศักยภาพ และความพรอมในการจัดการศึกษา 
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ 
สถานประกอบการ 
 
สนับสนุน สงเสริม และสรางความรู ความเขาใจวิธีการ 
รูปแบบการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู เกณฑการตัดสินผล 
การเรียน บทบาทหนาท่ี ภารกิจการดําเนินงานการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  
  
ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการจัดการศึกษา  
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ 
สถานประกอบการ 

-ดําเนินการขออนุญาตจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัวถูกตอง ตามแนวทางการดําเนินงาน
การจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว และกฎกระทรวง วา
ดวยสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว พ.ศ.2547 
 -มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 
 -บุคลากร ครอบครัวท่ีจัดการศึกษา มีศักยภาพ
และมีความพรอมในการจัดการศึกษา  
 
 
-ครอบครัว/ผูจัดการศึกษา/บุคลากร/เจาหนาที่
ผูเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจ และ
ดําเนินการตามแนวทางการจัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 
 
-ดําเนินการติดตาม ประเมินผล และสรุป
รายงานผลการ 
ดําเนินงาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานสงเสริมการดาํเนินงานของสถานศกึษาเพื่อรับเงนิอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 

ที ่ กจิกรรม/วธิปีฏิบตั ิ มาตรฐานการปฏบิตัิงาน 

1 
 
 
 

2 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 

สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับการคัดกรอง 
นักเรียนยากจน ของโรงเรียนในสังกัด 
  
 
แตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดําเนินงาน 
  
สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดทําขอมูลนักเรียนยากจน 
พิเศษ ท่ีไดรับการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนปจจัยพื้นฐาน 
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กองทุนเพ่ือความ 
เสมอภาคทางการศึกษา)  
 สงเสริม สนับสนุนการบันทึกขอมูล การรับรองขอมูล 
และเอกสารหลักฐานการรับเงินทุน การเบิกจายเงิน 
งบประมาณ 
  
 
ประสานงานและติดตามนักเรียน 
   
 
 
สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน 
  

- มีการสงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาใน
สังกัดดําเนินการคัดกรองนักเรียนยากจน 
ผานระบบปจจัยพ้ืนฐานนักเรียน 
ยากจนพิเศษ 
 - มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/
คณะกรรมการดําเนินงาน 
  - สถานศึกษามีการจัดทําขอมูลนักเรียน
ยากจนพิเศษที่ไดรับการจัดสรรเงินทุน
ครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบัน 
   
- สถานศึกษาดําเนินการบันทึกขอมูลการ
รับรองขอมูลและจัดทําเอกสารหลักฐาน
การดําเนินงาน การเบิกจาย 
เงินงบประมาณตามระเบียบของทาง
ราชการ ถูกตองและเปนปจจุบัน 
- มีระบบการติดตามนักเรียน               
ผลความกาวหนาของนักเรียนที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
พิเศษแบบมีเงื่อนไข 
  - จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานสงเสริมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบตั ิ มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 

4 
 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 
 
 

 8 
 
 9 
 
10 

สงเสริมสรางความเขาใจและใหความสําคัญ
เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน
การเติบโตอยางสมวัยของนักเรียนทั้งทางดาน
รางกาย สติปญญาและอารมณ เพ่ือเจริญเติบโต
เปนผูใหญท่ีมีคุณภาพในสังคมตอไป 
แจงประชาสัมพันธการเขียนโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันของ สพฐ. ตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการ 
 
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่โรงเรียนเสนอของบประมาณสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมเกษตรเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน 
จัดทําบัญชีสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ของโรงเรียนเพ่ือสงให สพฐ.พิจารณาตอไป 
สพฐ. แจงผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการของ
โรงเรียน 
แจงผลการอนุมัติของ สพฐ.ใหโรงเรียนที่ไดรับการ
จัดสรรและใหโรงเรียนจัดสงสําเนาคูมือสมุดบัญชี
ธนาคารช่ือ “กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษา” 
ประสานกลุมบริหารงานการเงินฯเกี่ยวกับบัญชี
จัดสรรเงินนอกงบประมาณที่ สพฐ.แจงโอน 
แจงการโอนเงินใหโรงเรียนท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยฯโอนเงิน
จัดสรรใหโรงเรียนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
โรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
หลังเสร็จส้ินภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนท่ี 2เพื่อ
รวบรวมสง สพฐ.ตอไป 

-บุคลากร/สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษามีความเขาใจและ
เห็นความสําคัญเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน 
 
 
-ดําเนินการภายใน ๗ วัน นับจากไดรับหลักเกณฑจาก 
สพฐ. 
 
 
-มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือก
โครงการของบประมาณของโรงเรียน 
-ดําเนินการภายใน 10 วัน หลังจากครบกําหนดให
โรงเรียนสงโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 
 
-ดําเนินการภายใน 5 วัน 
 
-ดําเนินการภายใน  7  วัน 
 
-ดําเนินการภายใน 7 วัน 
 
 
 
-ดําเนินการภายใน 2 วัน 
 
-ดําเนินการภายใน 2 วันหลังจากไดรับบัญชีจัดสรรจาก
สพฐ. 
-ดําเนินการภายใน 5 วันหลังจากไดรับบัญชีจัดสรรจาก
สพฐ. 
-ดําเนินการภายใน  3 วันหลังจากไดรับรายงานผลการ
ดําเนินงานจากโรงเรียนครบแลว 
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นางดารารัตน์  สุนทรมณีรัตน์ 
นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ช านาญการพิเศษ 

 ชื่อ/ต าแหน่ง/สังกัด/หน้าที่ 
นางดารารัตน์   สุนทรมณีรัตน์ 

 ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ช านาญการพิเศษ 
 กลุ่มงาน - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
  

 งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด และงาน TO BE NUMBER ในสถานศึกษา 
2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
3. งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
4. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร 
6. งานอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข และระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจน (CCT) 
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ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.  
 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร                  
เสพติด และงาน TO BE NUMBER                        
ในสถานศึกษา 
 

๑. เตรียมการจัดท าโครงการตามความส าคัญและงบประมาณ
ที่ได้รับ 

๒. ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาในสังกัด 
๓. ด าเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามสถานภาพที่

เกี่ยวกับการใช้สารเสพติดเป็นรายสถานศึกษา 
๔. จัดกิจกรรมที่เหมาะสมแต่ละกลุ่ม 
๕. สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  เฝ้าระวังประสานกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนอย่างเคร่งครัดทั้งในเวลาและนอกเวลา
เรียน 

๖. สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จัดระบบส่งต่อนักเรียนที่ติด
สารเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๗. จัดให้มีการยกย่องและให้รางวัลส าหรับสถานศึกษาที่มี
ผลงานดี เด่นและจัด ให้ มี การแก้ ไขปรับปรุงส าหรับ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่ผลงานไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 

๘. เสริมสร้างพัฒนาความเข้มแข็ง นักเรียนแกนน า เช่น การ
จัดศูนย์ประสานงาน ศูนย์การเรียนรู้  ชมรม To Be 
Number One 

๙. ติดตาม ประเมิน การด าเนินการในทุกระดับ 
 

2.  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ระดับเขตพ้ืนที ่

๒. การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้หน่วยงานและสถานศึกษา ใน
การพัฒนาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

๓. จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 

๔. การจัดท าบัตรแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

๕. การสร้างเครือข่ายข่ายติดตามดูแลและสอดส่องความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

๖. การจัดท าระบบเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาท โดย
ประสานงานกับหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เช่น  ต า รวจ 
สถานศึกษาทุกสังกัด ชุมชน ผู้ปกครอง 
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ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๗. งานจัดระเบียบสังคม เช่น ตรวจหอพัก ร้านเกมส์ สถาน

ประกอบการ ฯลฯ 
๘. รายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหา

ร่วมกัน 
 

3.  งานคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
 

1. จั ด ท า โค ร งก าร เส น อ พิ จ ารณ าอ นุ มั ติ  พ ร้ อ ม ทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาส่งนักเรียน และ สถานศึกษา 
เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  

2. สถานศึกษาแจ้งความจ านงจัดส่งนักเรียน หรือสถานศึกษา
เข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับและ
ขนาดละ 1 คน / โรงเรียน แล้วจัดส่งเอกสารประกอบการ
ประเมินไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3  

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของสถานศึกษา ที่แจ้ง
ความจ านงเข้าร่วมโครงการ  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมิน และคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

5. ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา เพ่ือวางแผนการด าเนินงานจัดท าก าหนดการ
ประเมินและคัดเลือก  

6. แจ้งก าหนดการประเมินทราบ ขั้นตอน และแนวทาง     
การประเมินให้กับสถานศึกษาที่ส่งนักเรียนและสถานศึกษา 
เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  

7. คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งออกประเมิน
นักเรียนและสถานศึกษา ตามก าหนดการประเมินและ
คัดเลือก 

8. ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพ่ือสรุปผลการประเมิน
และจัดเรียงล าดับผลการประเมิน  
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ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
9. ป ระชุ ม ค ณ ะกรรมการอ า น วยการ  แล ะป ระธ าน

คณะกรรมการประเมิน  เพ่ือพิจารณ ากลั่นกรองผล        
การประเมิน  

10. ประกาศผล และเสนอผลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทีเ่ป็นศูนย์ประสานงานฯ การคัดเลือกระดับจังหวัดต่อไป 

11. สรุป และรายงานผล 
 

4.  งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทาง  
การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ เหมาะสมต่อ     
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

5. ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
5.  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี 

ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ
นักศึกษาวิชาทหาร 

๑. ส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี     
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษา วิชาทหาร เช่น 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันส าคัญ เป็น
ต้น 

๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี     
ยุวกาชาด  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และผู้ก ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร เช่น จัดอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา 
เป็นต้น 

๓. สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของ
นักเรียน ทั้งระดับจังหวัด 

๔. สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชน เช่น การส่งเสริมภาวะผู้น า การส่งเสริม
ทักษะป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคม
และการบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
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ที ่ กิจกรรม / วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๕. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี  
๖. ยุวกาชาด เพ่ือก าหนดแนวทางแผนงาน/โครงการการ

พัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
๗. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ งกลุ่ม/กองลูกเสือ -เนตรนารี หมู่     

ยุวกาชาด 
๘. การจัดท าทะเบียนกลุ่ม  กองลูกเสือ เนตรนารี  และ

ผู้บังคับบัญชา นายหมู่ยุวกาชาด และผู้บังคับ บัญชา 
๙. ส่งเสริมให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี 
๑๐. การด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ 

ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาดสมนาคุณ 
๑๑. ด าเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือ 
๑๒. ประสาน ติดตาม นิ เทศและประเมินผล สรุปผลการ

ด า เนิ น งานและรายงานกิจกรรมลู ก เสื อ  เนตรนารี          
ยุวกาชาด 

 
6.  งานอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจนแบบมีเงื่อนไข และระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) 

1. แจงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ใหส้ถานศึกษาในสังกัดทราบ 

2. สถานศึกษาด าเนินการตามคูมือฯ การลงเยี่ยมบ้านนักเรียน 
และด าเนินการคัดกรองนักเรียนตามแบบต่าง ๆ ที่ก าหนด 

3. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ด า เนินการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือรับรองข้อมูล และกรอก      
ข้อมูลในระบบปจัจยัพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

4. ติดตามการบันทึกข้อมูล การจ่ายเงินให้กับนักเรียน และ
การรายงานในระบบ CCT 

5. รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ CCT 
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นางปุณณภา  ธนะจันทร์ 
นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ช านาญการ 

 ชื่อ/ต าแหน่ง/สังกัด/หน้าที่ 
นางปุณณภา  ธนะจันทร์ 

 ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ช านาญการ 
 กลุ่มงาน - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
  
 

 งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
1. งานการจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
2. งานตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ 
3. งานการยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
4. งานการส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 
5. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าหริ 
6. งานการจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 

 

 

 

๓ 
 

- การศึกษาระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
    ศึกษาแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และค าสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๒  
    เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ 
        ๑)  ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
        ๒)  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
        ๓)  แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
    เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนก าหนด ได้แก่ 

๑) แบบันทึกผลการเรียนประจ าวิชา 
๒) แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน 
๓) ใบรับรองผลการเรียน 
๔) ระเบียนสะสม 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการ 
    แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมพิจารณาแนวทางการจัดท า
และจัดเก็บหลักฐานการศึกษา ตามแนวปฏิบัติตามเอกสารการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

- การแจ้งสถานศึกษา 
    แจ้งสถานศึกษาด าเนินการจัดท าหลักฐานการศึกษาให้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติตามเอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  
ให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ ค า สั่ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๒ และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐วัน นับจากวันอนุมัติ
ผลการเรียนและส าเร็จการศึกษาแต่ละครั้ง  โดยแบบรายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดท า
ครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด ส่งเก็บรักษาที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๑ ชุด  ทั้งนี้ ส าหรับ 
ปพ.๓ ฉบับที่ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดเก็บ
นั้น ขอให้สถานศึกษาส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด
ของสถานศึกษาเป็นผู้รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องก่อน
จัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดเก็บต่อไป  

- ด าเนินการภายในปีการศึกษา  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ด าเนินการภายใน ๖๐ วัน ก่อนวัน     
ปิดภาคเรียนการศึกษา 
 

  

 
- ด าเนินการภายใน ๔๕ วัน ก่อนวันปิดภาค
เรียนการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๔ 
 
 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 
๖ 

 
 
 
 
 

๗ 
 
 
 

๘ 

– รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา 
    รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา แบบรายงานผู้ ส าเร็จ
การศึกษา ปพ.๓:ป ระดับประถมศึกษา ปพ.๓:บ ระดับมัธยมศึกษา 

- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาให้ 
เป็นไปตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการและแนวปฏิบัติที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และหากพบว่าแบบ
รายงานผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษาใดไม่ถูกต้องและไม่
สอดคล้องตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติ แจ้ง
ทักท้วงส่งแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง ๒ ชุด กลับคืนให้
สถานศึกษาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและตรงกันทุกฉบับ (รวมฉบับ
ที่สถานศึกษาจัดเก็บด้วย) โดยก าหนดระยะเวลาในการส่งคืนให้
เหมาะสม 

- การจัดท าทะเบียนและจัดเก็บรักษาแบบรายงาน 
    จัดท าทะเบียนและจัดเก็บรักษาแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา
ฉบับทีถู่กต้อง และฉบับที่แก้ไขถูกต้องแล้ว ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ฉบับสถานศึกษาส่งเก็บรักษาที่ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด จ านวน ๑ ชุด จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
และตรวจสอบได้ 

- การรวบรวมส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     รวบรวมส่งแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ส่งเก็บรักษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จ านวน ๑ ชุด  

- สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

- ด าเนินการภายใน ๓๐วัน นับจากวัน
อนุมัติผลการเรียนและส าเร็จการศึกษาแต่
ละครั้ง 

- ด าเนินการภายใน ๓ วัน หลงัจากได้รับ
แบบรายงาน 

 

 

 

 

 

 

- ด าเนินการภายใน ๓ วัน หลงัจาก
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

 

 

 

- ด าเนินการภายใน ๓ วัน หลงัจาก
ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
 

 
- ด าเนินการภายใน ๑ วัน หลงัจากการ
จัดท าทะเบียนและจัดเก็บ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การตรวจสอบวุฒิการรับรองการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒ 

 
 
 
 

 

๓ 

 

๔ 
 

๕ 

 

- การศึกษาระเบียบและแนวทางการด าเนินงาน 
    ศึกษาระเบียบกฎหมายและแนวทางการด าเนินงาน 
วิเคราะห์เอกสารส าคัญทางการศึกษาตามแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและข้อมูลที่ปรากฏ 
โดยพิจารณาดังนี้ 
    ๑.๑ ระดับการศึกษาและปีการศึกษาที่จบการศึกษา 
    ๑.๒ หลักสูตรการศึกษา 
    ๑.๓ ระบบการวัดและประเมินผล 
    ๑.๔ ความถูกต้องและความสอดคล้องกันของข้อมูลที่ปรากฏ 
    ๑.๕ ระเบียบ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรการศึกษา 

 - การตรวจสอบข้อมูลในเอกสารส าคัญทางการศึกษา 
    ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารส าคัญทางการศึกษากับข้อมูล        
ใน ปพ.๓ ซึ่งจัดเก็บท่ีเขตและปรากฏว่าเป็นผู้จบการศึกษาจริง 
ให้บันทึกข้อมูลส าคัญของผู้จบการศึกษาไว้ ได้แก่ ชื่อ ชื่อสกุล 
ผู้จบการศึกษาวันเดือนปีเกิดของผู้จบการศึกษาชื่อ ชื่อสกุลบิดา 
มารดา วันเดือนปีที่อนุมัติจบการศึกษา ชื่อวุฒิที่จบการศึกษา 
ผลการตัดสินผลการเรียน 

- การตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
   ตรวจสอบวุฒิการศึกษาแล้วปรากฏว่าเป็นผู้จบการศึกษาจริง 
และข้อมูลถูกต้องตรงกัน 

- การเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม 
    เสนอผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอ านาจลงนาม  

- การแจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาและรับรองการศึกษา 
    แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิกลับไปยังหน่วยงานหรือสถาบัน 
ที่ผู้ขอตรวจสอบวุฒิพร้อมทั้งส่ง เอกสารส าคัญทางการ 
ศึกษากลับคืนไปให้สถาบันหรือหน่วยงานที่ขอตรวจสอบวุฒิทราบ 

ด าเนินการภายใน ๑ วัน หลังจากได้รับแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการภายใน 1 สัปดาห์ 

 

 

 

 

 

ด าเนินการภายใน 1 สัปดาห์ 

 

ด าเนินการภายใน ๑ วัน หลังจากได้
ตรวจสอบถูกต้อง 

ด าเนินการภายใน ๑ วัน หลังจาก 
ผู้มีอ านาจลงนาม 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 

๔ 

 

 

๕ 

 

 

๖ 

- การศึกษากฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการด าเนินงาน 
    ศึกษาแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เอกสาร
หลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ได้แก่ 
ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการขอยกเลิกหลักฐานทาง
การศึกษา ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  ประกาศนียบัตร 
(ปพ.๒)แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 

- การประชุมพิจารณาการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา  
    ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา วิเคราะห์ เอกสาร หลักฐาน 
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 

- การเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอ านาจ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกหลักฐานทางการศึกษาโดยออก
ประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 

- การแจ้งประกาศการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
    แจ้งประกาศการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา ให้ทุกกระทรวง 
สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั่ว
ประเทศทราบและห้ามมิให้รับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ 

- สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการภายใน ๓ วัน หลงัจาก
สถานศึกษา 
 
 

- ด าเนินการภายใน ๓ วัน หลงัจากแต่งตั้ง 
 
 

- ด าเนินการภายใน ๓ วัน หลงัจาก 
คณะกรรมการพิจารณาวิเคราะห์ 
 
 

 - ด าเนินการภายใน ๑ วัน หลังจากได้รับ
การพิจารณาเห็นชอบ 
 
 

- ด าเนินการภายใน ๓ วัน หลงัเสร็จสิ้นการ
ด าเนินการ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  การส่งเสริมและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 

๔ 

 

 

๕ 

 

 
๖ 
 

๗ 

 

๘ 

 

 

๙ 

- การศึกษาแนวทางและนโยบาย 
      ศึกษาแนวทางและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

-  การแจ้งแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการให้โรงเรียน 
ด าเนินการ 
      แจ้งแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการให้โรงเรียน 
ด าเนินการจัดตั้งสภานักเรียนในโรงเรียน 1 สภา และจัดท า 
ระเบียบ/ข้อบังคับ/ธรรมนูญ ว่าด้วยสภานักเรียนและคู่มือ 
แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียน 

- การขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาสภานักเรียน 
     ขออนุมัติด าเนินโครงการพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็ง 
และคัดเลือกสภานักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา  

- การแจ้งโรงเรียนส่งรายช่ือสภานักเรียนของโรงเรียน 
      แจ้งโรงเรียนส่งรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการ 
สภานักเรียนโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน 
เข้าค่ายภาวะผู้น าและคัดเลือกสภานักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการและประชุม 
      เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและด าเนินการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดค่าย
และจัดท าหลักสูตรการอบรม 

- การด าเนินการจัดคา่ย 
      ด าเนินการจัดค่ายเสริมสร้างสภานักเรียนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน 

- การด าเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนและแต่งตั้ง 
      ด าเนินการเลือกตั้งสภานักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 และเสนอแต่งตั้งกรรมการสภานักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- การแจ้งค าสั่งกรรมการสภานักเรียนให้โรงเรียนทราบและ
ด าเนินการ 
     แจ้งค าสั่งแต่งตั่งกรรมการสภานักเรียนให้โรงเรียนทราบ 
และด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน สภานักเรียนสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับชุมชน องค์กร ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

- สรุปการด าเนินการและรายงานผล 

- ด าเนินการภายใน ๑ วัน หลงัจากได้รับ
แจ้งนโยบาย 
 

- ด าเนินการภายใน ๑ วัน หลงัจากได้รับ
แจ้งนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 

- ด าเนินการภายใน ๗ วัน หลงัจากได้รับ 
การอนุมัติโครงการ 
  
  

- ด าเนินการภายใน ๑๕ วัน ก่อนจากการ
ด าเนินโครงการ 

 

 

- ด าเนินการภายใน ๒ วัน  

 

- ด าเนินการภายใน ๑ วัน หลงัจากการ
ด าเนินโครงการ 

- ด าเนินการภายใน ๓ วัน หลงัจากการ
เลือกตั้ง 

 

 

- ด าเนินการภายใน ๑ วัน หลงัจากเสร็จสิ้น
การด าเนินการ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

 

ที ่ กิจกรรม/วธิปีฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏิบตังิาน 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

9 

-ศกึษาวิเคราะหงาน แผนงาน/โครงการ นโยบาย 

เปาหมาย ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ ตลอดจนขอมูล

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

-แตงตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการประเมิน

สถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

-ประชุมจัดทําโครงการฯ 

 

-จัดทําเอกสารคูมือประกอบการดําเนินงานตามแผน/

โครงการที่กําหนด 

 

-ประสาน/แจงหนวยและสถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมให

บรรลุเปาหมาย 

-ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ที่กําหนด 

 

 

-สรุปผลการดําเนินงาน ประเมินผลและรายงานผลให

หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

 

-กํากับ ติดตาม การดําเนินการ 

-เผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงาน 

 

-มแีผนงาน/โครงการ นโยบาย เปาหมาย 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูล

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

-มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 

-ประชุมคณะกรรมการ เพื่อแจงแนวทางการ

ดําเนินงาน 

-มีเอกสาร/คูมือ ประกอบการดําเนินงาน

สําหรับผูปฏิบัติและสถานศึกษา เพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงาน 

-ประสาน เพื่อใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด

และบรรลุตามวัตถุประสงค/เปาหมาย 

-ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว 

ทุกขั้นตอน 

 

-มีการสรุปผลการดําเนินงาน เพือ่รายงานให

ผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

 

-มีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน 

-เผยแพระประชาสัมพันธการดําเนินงานผาน

ชองทางตางๆ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. 

 

 

 

 

 

 
  2. 

 

 

 

- การศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมายหลักเกณฑ์
และแนวทางการขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ทาง
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  

        ศึกษาวิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์
และแนวทาง ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาที่ สพฐ ๖๑๖/๒๕๕๒ 
,๖๑๗/๒๕๕๒ , ๖๑๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๒ 

- การแจ้งสถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

         แจ้งสถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติการขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
จ านวน ๓ รายการหลัก ได้แก่ 

        ๑) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑)  

             - ระดับประถมศึกษา (ปพ.๑ : ป)  

             - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๑ : บ)                 

             - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ปพ.๑ : พ) 

         ๒) ประกาศนียบัตร (ปพ.๒)  

             - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๒ : บ)   

             -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๒ : พ) 

         ๓) แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)             

             - ระดับประถมศึกษา (ปพ.๓ : ป)  

             - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.๓ : บ) 

             -ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.๓ : พ) 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ด าเนินการภายใน 30 วัน หลังเปิดภาคเรียน
ที่ 2 ของปีการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  4. 

 

 
 

 

 

- การด าเนินการสั่งซ้ือแบบพิมพ์ทางการศึกษา
กรณี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
ผู้ด าเนินการจัดซื้อทางไปรษณีย์ 

         การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา กรณีท่ี
โรงเรียนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  เป็นผู้ด าเนินการ 

จัดซื้อทางไปรษณีย์ ด าเนินการดังนี้ ให้โรงเรียนท า
หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ๆ ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  โดยระบุ
รายการที่ซื้อจ านวนและโรงเรียนที่ขออนุญาตจัดซื้อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ท าหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ ถึงองค์การค้า
ของ สกสค.องค์การค้าของ สกสค. แจ้งยอดช าระให้
โรงเรียนด าเนินการช าระค่าแบบพิมพ์ฯ เอง  
 

- เมื่อโรงเรียนโอนเงินช ำระแล้ว ให้ด ำเนินกำรส่ง
หลักฐำนกำรช ำระค่ำแบบพิมพ์ฯ โดยระบุชื่อที่อยู่
ของโรงเรียน ในหลักฐำนกำรช ำระเงิน ส่งหลักฐำน
ไปยังองค์กำรค้ำของ สกสค.   
- องค์กำรค้ำของ สกสค. ส่งแบบพิมพ์ให้โรงเรียน 
ตำมเอกสำรสั่งซื้อ 
- เมื่อโรงเรียนได้รับแบบพิมพ์ฯ ให้โรงเรียน
ลงทะเบียนรับแบบพิมพ์ฯและแจ้งส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3  โดย
ระบุรำยกำร จ ำนวน ชุดที่ และเลขที่ของแบบพิมพ์ฯ 
- ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3  ลงทะเบียนแบบพิมพ์ฯ 
- การด าเนนิการสั่งซ้ือแบบพิมพ์ทางการศึกษา 
กรณีโรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อด้วยตนเอง 
      กำรสั่งซื้อแบบพิมพ์ทำงกำรศึกษำ กรณี
โรงเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อด้วยตนเอง และรับ
แบบพิมพ์ที่องค์กำรค้ำของ สกสค. 
     - ใหโ้รงเรียนท ำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ฯ พร้อม
แนบส ำเนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการภายใน 1 วัน หลงัได้รับแจ้งการขอ
อนุมัติจัดซื้อจากโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการภายใน 1 วัน หลงัได้รับแจ้งจาก
โรงเรียน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บัตรประชำชนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3   โดยระบุชื่อครูหรือ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนมอบฉันทะใน
หนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ด้วย 
       - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3 ท ำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ฯ ถึง
องค์กำรค้ำของ สกสค.  
        - ให้โรงเรียนน ำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 3 
        - ออกให้และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะต้องน ำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนไปแสดงต่อ องค์กำรค้ำของ 
สกสค. ด้วย 
         - เมื่อโรงเรียนรับแบบพิมพ์ฯ มำแล้วให้
โรงเรียนลงทะเบียนรับแบบพิมพ์ฯ และแจ้ง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 3 โดยระบุรำยกำร จ ำนวน ชุดที่ และเลขที่ของ
แบบพิมพ์ฯ 
         - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 3ลงทะเบียนแบบพิมพ์ฯ 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงานและรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการภายใน 1 วัน หลงัได้รับแจ้งการขอ
อนุมัติจัดซื้อจากโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
- ด าเนินการภายใน 1 วัน หลงัได้รับแจ้งจาก
โรงเรียน 
- ด าเนินการภายใน 1 วัน หลงัลงทะเบียน 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 ชื่อ   นายวชิรวิทย์   นาราษฎร ์
 ต าแหน่ง   นักวิชาการศึกษา  ระดับ  ช านาญการ 
 กลุ่มงาน           -   กลุ่ม    ส่งเสริมการจดัการศึกษา 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๓ 
 

 งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   ๑.งานภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 
    ๑.๑ งานภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 
    ๑.๒ งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน / โรคอุบัติใหม่ และอื่นๆ 
     - งานนโยบายการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

   (COVID-๑๙) 
    ๑.๓ งานสุขาภิบาลอาหาร และน้้าดื่มในโรงเรียน 
   ๒. งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และงานกิจการนักเรียนอื่นๆ 
   ๓. งานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
   ๔. งานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา 
   ๕. งานการบริหารระบบ Thai School Lunch ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ 
   ๖. งานอ่ืนๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  งานภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

             งานนโยบายการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (COVID-๑๙) 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๑ - จดัท้าข้อมูลสาสนเทศเกี่ยวกับ 
น้้าหนัก ส่วนสูง จ้านวนนักเรียนที่มี/ไม่มีปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนทุก
แห่ง ผ่านระบบ School Lunch System 

- วิเคราะห์ แก้ไข ปัญหานักเรียนที่มี 
ภาวะทุพโภชนาการ 

- แจ้งโรงเรียนให้ด้าเนินการวัดส่วนสูง ชั่งน้้าหนัก  
นักเรียน ภาคเรียนละ ๑ครั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลน้าลงใน
ระบบ School Lunch System เพ่ือวิเคราะห์ภาวะ
โภชนาการ 

๒ - จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้กับครูที่รับผิดชอบ (Admin) ระบบ School 
Lunch System 

 
 
 

 

- จัดท้าหลักสูตรการอบรม 
- แจ้งหนังสือให้โรงเรียนส่งครูผู้รับผิดชอบระบบ  
School Lunch System หรือครูที่รับผิดชอบงานอนามัย
โรงเรียน 
- แจ้งหนังสือถึงวิทยาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- รายงานผลการด้าเนินงานให้ส้านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

๓ - คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อม 
เพ่ือส่งผู้แทนเข้ารับการประชุม ชี้แจง  
แนวทางการด้าเนินงานเพ่ือพัฒนาให้เป็น 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

 
 

 

- แจ้งโรงเรียนที่มีความพร้อมเพ่ือพัฒนาเป็น 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ให้เข้ารับการ
ประชุม ชี้แจงแนวทางการด้าเนินงาน โดย ศูนย์อนามัย
ที่ ๗ ขอนแก่น เป็นหน่วงงานจัดการอบรม 
- ลงพื้นที่โรงเรียนที่มีความพร้อมเพ่ือเป็นพี่เลี้ยง 
ให้ค้าปรึกษาในการด้าเนินการ 
- แจ้งโรงเรียนเข้ารับการประเมินจากกรมอนามัย 

๔ - ด้าเนินการตามนโยบายในการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) ในระดับองค์กรและ
สถานศึกษา 

- แจ้งนโยบาย  ข้อสั่งการ ประกาศ  ที่เก่ียวข้องให้ 
โรงเรียนทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 
ด้าเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดฯ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  งานสุขาภิบาลอาหาร และน้ าดื่มในโรงเรียน 

 
ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๑ - ขับเคลื่อนการรับการสนับสนุน 
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวัน 

- แจ้งโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและน้้าดื่ม
จากกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกลั่นกรอง จัดล้าดับ 
โรงเรียนที่มีความจ้าเป็น 
- สรุป จัดส่งไปยัง สพฐ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
- แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ 
- ติดตามการจัดสรรงบประมาณฯ  
- แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ก้ากับ ติดตาม 
การด้าเนินงานฯ 
- รายงานผลการด้าเนินการไปยัง  สพฐ. 

 - จัดประชุมชี้แจง แนวทางการ 
ด้าเนินงานโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวัน 

 
 
 
 
 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินการประชุม 
- เชิญวิทยากรที่เก่ียวข้อง , หน่วยตรวจสอบภายใน 
- จัดการประชุมชี้แจง แนวทางการ 
ด้าเนินงานโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนฯ 
- รายงานผลการด้าเนินงาน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  งานส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และงานกิจการนักเรียนอื่นๆ 

 
ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
๑ 

 
- ประสานและส่งเสริมให้สถานศึกษา 

จัดท้าแผนพัฒนาจัดกิจกรรมการฝึกทักษะ
ด้านกีฬาและนันทนาการ 
 

- ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมกีฬาและ 
นันทนาการในสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะ
ด้านกฬีา 
 

- ประสานสนับสนุนการฝึกทักษะ  
ความสามารถเฉพาะทางด้านกีฬาชนิดต่างๆ 
 

- สรุปผลการด้าเนินงาน   
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
 

 
- จดัท้าแผนปฏิบัติการของ สพป.และของ 
สถานศึกษาในสังกัด 
 
- มีการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรียนรวมทั้ง 
สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ 
 
- จัดท้าแผนขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เช่น  อบจ.ขอนแก่น 
 
- ก้าหนดปฏิทินการฝึกซ้อม การแข่งขัน  ระดับศูนย์ 
เครือข่ายฯ  อ้าเภอ และเขตพ้ืนที่  ตามล้าดับ 
 
- จัดการแข่งขันฯ 

 
- รายงานผลการด้าเนินการ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ือง  งานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา งานโครงการอาหารเสริม  
(นม) โรงเรียนประถมศึกษา   งานการบริหารระบบ Thai School Lunch  

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

๑ - การก้ากับ  ติดตามการด้าเนินงาน 
โครงการเพื่ออาหารกลางวันส้าหรับ
นักเรียนประถมศึกษา (รายหัว ๒๑ บาท) 

- วางแผน  ก้ากับติดตาม  และตรวจสอบ ในการ 
ด้าเนินการโครงการเพื่ออาหารกลางวันส้าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาในโรงเรียน (รายหัว ๒๑ บาท) ให้โปร่งใส  
ถูกต้องตามระเบียบ 

๒ - การก้ากับ  ติดตามการด้าเนินงาน 
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประถมศึกษา 
 
 
 
 

- วางแผน  ก้ากับติดตาม  และตรวจสอบ ในการ 
     ด้าเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน    
     ประถมศึกษา 

 

๓ - นิเทศ ก้ากับ ติดตามการ 
ด้าเนินการโครงการเพื่ออาหารกลางวัน
ส้าหรับนักเรียนประถมศึกษา (รายหัว ๒๑ 
บาท)  และ โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนประถมศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ก้ากับ ติดตามการ 
ด้าเนินการโครงการเพื่ออาหารกลางวันส้าหรับนักเรียน
ประถมศึกษา (รายหัว ๒๑ บาท)  และ โครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา 
- ด้าเนินการนิเทศ  ก้ากับ  ติดตาม ฯ 
- สรุปผล  รายงานผลฯ 
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นางสาวศิริกานดา  คงโพธิ์น้อย 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบตัิการ 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

   ๑. งานคุ้มครองเด็ก 

   ๒. งานศูนย์ความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต ๓ (ศป.สพป.ขก ๓) 
 ๓. งานดูแลระบบ MOE Safety Center และเจ้าหน้าที่ Operator รับ Case  

      (ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ขอนแก่น เขต ๓) 
 ๔. งานเงินอุดหนุนปัจจัยนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

 ๕. งานระบบข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

 ๖. งานการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กสุ่มเสี่ยง และการออกกลางคัน 

     โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” 

 ๗. งานคัดเลือกเด็ก/เยาวชนดีเด่น และความสามารถพิเศษ 

 ๘. งานการจัดการศึกษาในระบบ 

 ๙. งานการจัดการศึกษานอกระบบ 

 ๑๐. งานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๑๑. งานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม 

 ๑๒. งานวันเด็กแห่งชาติ 
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ที่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  - สนองประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                

ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
- โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ทุกโรงเรียน 
ทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน               

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม ก าหนดนโยบาย - ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๓  
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

๓ แจ้งโรงเรียนในสังกัดฯ ด าเนินการตามนโยบาย - โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ด าเนินการรับ
นักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาตรงตามปฏิทินการรับ
นักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔ ติดตามและตรวจสอบการรับนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ - สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูล 
การรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน ๕ อ าเภอ 
จ านวนโรงเรียน ๑๗๗ โรงเรียน  
ผ่านระบบรายงานการรับนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต ๓ 
admission.bopp-obec.info 

๕ สรุปและรายงานผลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สพป.ขอนแก่น เขต ๓ ด าเนินการรายงานข้อมูลแผน            
การรับนักเรียน, ข้อมูลเด็กจบการศึกษาระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
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นางสาวรมณีย์  พงษ์สาลี 
เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  ช านาญงาน 

 ชื่อ/ต าแหน่ง/สังกัด/หน้าที่ 
นางสาวรมณีย์  พงษ์สาลี 

 ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ  ช านาญงาน 
 กลุ่มงาน - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
  

 งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
1. งานธุรการ ลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือราชการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2. งานประชุมข้าราชการและบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา งานการขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา 
4. งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง 1  งานธุรการ ลงทะเบียน รับ – ส่ง หนังสือราชการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 
 

 

2 
 
 

3 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 

ศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ   
รับ-ส่งในหน้าที่ราชการ 
 

ลงทะเบียนหนังสือรับในงานระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 
 
เสนอผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
แจกงานตามค าสั่ง มอบหมายผู้รับผิดชอบไปปฏิบัติ 
 
 
เสนองานผ่าน รองผอ.สพป.(ผู้ดูแลกลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา) 
 
เสนองานต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจพิจารณาและ
ลงนาม 
 
ลงทะเบียนหนังสือส่งในงานระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 
 
ส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานปลายทาง 
 
 

- มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับ-ส่งในหน้าที่ราชการ 
 

- ด าเนินการภายในวันที่ได้รับหนังสือเข้า 
 
 
- ด าเนินการทันท ีที่ลงรับหนังสือเสร็จสิ้น 
 
- ด าเนินการทันท ีทีผ่อ.กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาสั่งการเสร็จสิ้น 
 
- ด าเนินการทันท ีทีผ่อ.กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาพิจารณาเสร็จสิ้น 
 
- ด าเนินการทันท ีทีร่องผอ.สพป.ผู้ดูแล          
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพิจารณาเสร็จสิ้น 
 
 - ด าเนินการทันที ที่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจ
พิจารณาลงนามและลงนามเสร็จสิ้น 
 
 - ด าเนินการทันที ที่ออกเลขหนังสือส่งเรียบร้อย
แล้ว 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานธุรการ ออกเลขหนังสือราชการ และลงหนังสือราชการใน E-Office กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

ออกเลขหนังสือราชการ 
 
 
 
ลงหนังสือราชการในระบบ E-Office 
 
 
 

- ด าเนินการประทับตรารายชื่อและออกเลข
หนังสือทันทีเมื่อหนังสือออกจากห้องรองผู้ดูแล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเซ็นเสร็จสิ้น 
 
- ด าเนินการลงหนังสือราชการใน E-Office ทันที
ที่ออกเลขหนังสือราชการเสร็จสิ้น 
 
 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง งานประชุมข้าราชการและบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
1 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 
 
 

งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม 
จัดเตรียมเอกสารการประชุม และเตรียมการ
เกี่ยวกับการประชุม 
 
 
จัดห้องประชุม ด าเนินการประชุม และจดบันทึก
การประชุม 
 
จัดเก็บวาระการประชุม รายงานการประชุม     
และเอกสารที่เกี่ยวข้องในแฟ้มการประชุม       
และไฟล์ข้อมูล 
 

 
- เอกสารการประชุมและการเตรียมการ
เรียบร้อยครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมส าหรับการ
ประชุม 
 
- ห้องประชุมพร้อมส าหรับการประชุม          
การประชุมเป็นด้วยความเรียบร้อย 
 
- รายงานการประชุมและเอกสารที่เก่ียวข้อง
จัดเก็บในแฟ้มเป็นระเบียบง่ายแก่การค้นหา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา งานการขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 
ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ   
พานักเรยีนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา     
และมาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษา          
ไปนอกสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
 
โรงเรียนท าเรื่องขออนุญาตพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา เข้ามาที่           
สพป.ขอนแก่น เขต 3 
 
 
 

 
- มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน    
และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และมาตรการ
ในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 
- ด าเนินการตรวจเอกสารทันที เอกสารครบถ้วน 
ถูกต้อง ท าบันทึกเสนอ ผอ.กลุ่ม และท่านรอง 
ตามล าดับต่อไป  
- อนุมัติแล้วด าเนินการแจ้งโรงเรียนทราบ 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

ชื่อ - สกุล  นายวิภัทร   ดีสม 
ต ำแหน่ง นักจิตวิทยาของโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลุ่ม  ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 
งำนในหน้ำที่รับผิดชอบ 

๑. งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.ขก.3) 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เรื่อง งำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

ที ่ วิธีปฏิบัติ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1 การจั ดท า ร ะบบ  แผนงาน/ โครงสร้ า ง  และ
ผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน 

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินงานตาม
แผนงานและโครงการฯ ทุกกิจกรรม 
- มีปฏิทินการด าเนินงานชัดเจน 

2 ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกกิจกรรม
ฯลฯ 

-มี จั ดประชุ มชี้ แ จ งร ายละ เ อี ยดแก่ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ผ่านไลน์ผ่าน VDO Conference 

3 โ ร ง เ รี ยนด า เ นิ นการ เยี่ ยมบ้ านนั ก เ รี ยนตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่การรู้จักเด็กเป็น
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนา 
นักเรียน และการส่งต่อ 

-  มี การ เยี่ ยมบ้ านนั ก เ รี ยนตามกระบวนการ              
5 ขั้นตอนและมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพ่ือไว้ใช้ใน
การจัดให้บริการแนะแนวนักเรียน 

4 ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบ
ปัญหา 

- มีการติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียน
ที่พบปัญหา 

5 สรุปผล รายงานผล - มีการสรุปผล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 
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มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
เรื่อง งำนคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.ขก.3) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

1 รณรงค์ให้สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกัน
ก าหนดมาตรการในการป้องกันความปลอดภัย     
การออกสุ่มตรวจ 

1.ประชาชน ผู้ปกครอง มีจิตส านึกในมาตรการรักษา
ความปลอดภัย 
2.ประกาศมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

2 ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกกิจกรรม
ฯลฯ 

1. ผู้บริหาร ครู ประชาชน ผู้ปกครอง มีมาตราการ 
ในการด าเนินงานร่วมกันและออกสุ่มตรวจ 
2. มีการประสานทีม สหวิชาชีพ ให้ความร่วมมือ 
3. แจ้งผู้ปกครอง นักเรียน 
4.แจ้ง ฉก.ชน.สพป.ขก.3 รับทราบ 

3 รวบรวมผลงานและเอกสารเพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

1. ประชาชน ผู้ปกครอง รับรู้ข้อมูลข่าวสารใน
มาตรการรักษาความปลอดภัย 

4 ส่งเสริมการเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 

1. ครูมีทักษะการเรียนการสอนสามารถบูรณาการ
เข้ากับการ 
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
2. ครูและ ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแล
เด็กนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนทั้งในและนอกชั้น
เรียน 

5 รายงานผลการด าเนินงาน กรณีเกิดเหตุ 1. ลงพ้ืนที่กรณีเกิดเหตุเร่งด่วน สืบข้อเท็จ รายงาน
เหตุการณ์ 
2. ประสานหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย สหวิชาชีพ    
ให้การช่วยเหลือ 
3. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน 
4. รายงานผลการด าเนินงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
ต่อไป 

 

45


