คู่มือปฏิบตั ิ งาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพืน ที"การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3

๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวคิด
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็ นงานทีสนับสนุ นและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด
เขตพื%น ทีก ารศึ ก ษา สามารถจัด การศึ ก ษาขัน% พื% น ฐานได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ โดยเน้ น
การบูรณาการการจัดการศึก ษาทัง% การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู่
ั ญาท้ อ งถิน ใช้ ป ระกอบการเรีย นการสอน
การศึก ษาตลอดชีพ นํ า แหล่ ง เรีย นรู้แ ละภู ม ิป ญ
ส่ ง เสริม สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิต ให้ส มบู ร ณ์ จัด สวัส ดิก าร สวัส ดิภ าพ และกองทุ น เพือ
การศึกษา ทีจะเป็ นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ
อีก ทัง% ส่ ง เสริม ให้บุ ค คล ครอบครัว ชุ ม ชน สถาบัน ทางศาสนา สถานประกอบการ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน และเอกชน ร่วมจัดการศึกษาทีจ ะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รียน

วัตถุประสงค์
๑. เพือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทัง% ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้
เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ ภายใต้ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา
และองค์การปกครองส่วนท้องถิน ทุกรูปแบบให้มคี ุณภาพตามมาตรฐาน
๒. เพือส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผูร้ บั บริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์โดย
ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม และเพือส่งเสริมให้มจี ริยธรรม คุณธรรม
วินยั โดยเน้นกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด และการปฏิบตั ติ นตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
๓. เพือ ส่ง เสริมและสนับสนุ นการจัดสวัส ดิก ารแก่ ค รู บุ คลากรทางการศึก ษา และ
ผูร้ บั บริการด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝา่ ย
๔. เพือส่งเสริมกิจการพิเศษ ทีเ ป็ นการสร้างความมันคงและประสานเครื

อข่ายทุกระดับ
ไปสู่การจัดการศึกษาขัน% พืน% ฐาน

ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. งานธุรการ
๒. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
๒.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวติ
๒.๒ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิง แวดล้อมทางการศึกษาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน

๓
๒.๓ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา
และสถานประกอบการ ฯลฯ
๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
๒.๕ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน% พืน% ฐาน
๒.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
๒.๗ งานส่ ง เสริ ม การจัด การศึ ก ษาเด็ ก พิ ก าร เด็ ก ด้ อ ยโอกาสและเด็ ก ที ม ี
ความสามารถพิเศษ
๓. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
๓.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๓.๒ งานส่งเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา
๓.๓ งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๓.๔ งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ ําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษา
วิชาทหาร (นศท.)
๓.๕ งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
๔. กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ
๔.๑ งานส่งเสริม สนับสนุ นการระดมทรัพยากรเพือการศึกษา
๔.๒ งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา
๔.๓ งานส่งเสริมการพิทกั ษ์สทิ ธิเด็กและเยาวชน
๕. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
๕.๑ งานอันเนืองมาจากโครงการพระราชดําริ
๕.๒ งานการป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติดในสถานศึกษา
๕.๓ งานตามโครงการเสมาพัฒนาชีวติ
๕.๔ งานความมันคงของชาติ

๕.๕ งานวิเทศสัมพันธ์
๕.๖ งานการป้องกันโรคเอดส์
๕.๗ งานสารวัตรนักเรียน
๖. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน
๖.๑ งานส่งเสริมข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
๖.๒ งานส่งเสริมและดําเนินการเปลีย นแปลงโรงเรียนเอกชน
๖.๓ งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
๖.๔ งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
๖.๕ งานส่งเสริมด้านการอุดหนุ นกองทุนสวัสดิการ

๔
กลุ่มส่งเสริ มการจัดการศึกษา
งานธุรการ
กลุ่มงานส่งเสริม
กิจการนักเรียน

กลุ่มงานส่งเสริม
กิจการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริม
คุณภาพการจัด
การศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริม
สวัสดิการ สวัสดิภาพและ
กองทุนเพือการศึกษา

งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
 งานส่งเสริมกิจกรรมประธิปไตยและวินยั นักเรียน





 งานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ั
 งานป้องกันและแก้ไขปญหาการใช้
สารเสพติดใน
สถานศึกษา
 งานโครงการเสมาพัฒนาชีวติ
 งานความมันคงของชาติ

 งานวิเทศสัมพันธ์
 งานป้องกันปญั หาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา
 งานสารวัตรนักเรียน
 งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
และการศึกษาตลอดชีวติ
 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิง แวดล้อมทางการศึกษาและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน
สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน% พืน% ฐาน
 งานส่งเสริมการเทียบโอนการเรียนรู้
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส
และเด็กทีม คี วามสามารถพิเศษ
 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพือการศึกษา
 งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา
 งานส่งเสริมการพิทกั ษ์สทิ ธิเด็กและเยาวชน

๕

๑. งานธุรการ
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ ม
นโยบายและแผน ให้สามารถดําเนินงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณ
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพืน% ทีก ารศึกษา
๓. ดําเนินการเกีย วกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๔. ประสานงานกับ กลุ่ ม อื น ในสํ า นั ก งาน และกลุ่ ม งานในกลุ่ ม นโยบายและแผน
หน่ วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการทีเ กียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
๕. ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบาย
และแผน ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทัวไปทราบ

๖. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน

ผลสําเร็จที"คาดหวัง
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนเป็ นระบบ คล่องตัว รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ ก้ไขเพิม เติม
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๓. พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๖

๒. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริ มคุณภาพการจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษาภาคบังคับ
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษา
ตลอดชีวติ
งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิง แวดล้อมทางการศึกษาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและ
สถานประกอบการ ฯลฯ
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน% พืน% ฐาน
งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียนรู้
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กทีม ี
ความสามารถพิเศษ

๒.๑ งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. จัดทําแผนกําหนดทีต งั % สถานศึกษา (School Mapping)
๒. กํ า หนดพื%น ทีเ ขตบริก ารของสถานศึก ษาทัง% ระดับ ก่ อ นประถมศึก ษา ระดับ
ประถมศึก ษา ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น และระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย โดยยึด หลัก การ
การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาทีเ กีย วข้องทุกสังกัด
๓. สํารวจข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน
๔. วิเ คราะห์ข้อ มูล ประชากรวัยเรียนและวางแผนการรับนัก เรียนแต่ ล ะระดับโดย
คํานึงถึงโอกาสและความเสมอภาคในการได้รบั การศึกษาของประชาชนตามเจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ ก้ไขเพิม เติม

๗
๕. ตรวจสอบและจัด ทําบัญ ชีรายชือ เด็ก อายุถึง เกณฑ์ก ารศึก ษาภาคบัง คับส่ งให้
สถานศึกษาทีร บั ผิดชอบพืน% ทีเ ขตบริการทราบและเตรียมการรับนักเรียน
๖. ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน พร้อมทัง% แจ้งเป็ นหนังสือให้ผู้ปกครอง
ของเด็กทีมอี ายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาทีจดั การศึกษา
การศึกษาภาคบังคับ ก่อนถึงกําหนดทีเ ด็กต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๗. ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
๘. รายงานสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน% พืน% ฐาน
๙. ประสานงานกับสถานศึกษา สํานักงานเขตพื%นทีการศึก ษาและหน่ วยงานทีจดั
การศึกษาภาคบังคับอืน เกีย วกับการย้ายนักเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน

๒.๒ งานส่งเสริ มการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต
๒.๒.๑ การจัดการศึกษาในระบบ
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประสานการสํ า รวจ รวบรวมข้ อ มู ล ประชากร และทรัพ ยากรทาง
การศึกษา การจัดทําสํามะโนนักเรียนและแผนทีก ารศึกษา เพือสนับสนุ น ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ได้อย่างทัวถึ
 งและมีประสิทธิภาพ
๒. สร้างความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวติ
๓. ส่งเสริมให้มกี ารกําหนดวิธกี ารและแนวทางดําเนินการจัดการศึกษาตัง% แต่
ระดับการศึก ษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขัน% พื%นฐานอย่างทัวถึ
 ง และมีคุณภาพ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ทัง% นี%ให้สามารถเชือมโยงกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจน
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนืองตลอดชีวติ
๔. ศึกษา วิจยั และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาทีมปี ระสิทธิภาพแก่
สถานศึกษาและผูเ้ กีย วข้อง เพือจะนําไปสู่การปฏิบตั ิ
๕. ประสานการดําเนินงานกับสถานศึกษาและหน่ วยงานทีเกียวข้อง เพือ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๖. ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา

๘

๒.๒.๒ การศึกษานอกระบบ
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของ
เขตพืน% ทีก ารศึกษา สถานศึกษา และหน่ วยงานทีเ กีย วข้อง
๒. ร่ ว มวางแผนและกํ า หนดแนวทางในการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริม การจัด
การศึกษานอกระบบ ให้เชือมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพือให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ
๓. ประสานงานกับหน่ วยงานทีจ ดั การศึกษานอกระบบหรือผู้เกียวข้อง เพือ
สนับสนุ นให้ผเู้ รียนได้รบั การศึกษาขัน% พืน% ฐานอย่างทั วถึง
๔. ประสานการติด ตาม ประเมิน ผล การจัด การศึก ษานอกระบบ เพือ
ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกระบบให้ทวถึ
ั  ง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

๒.๒.๓ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนขอบข่ายภารกิจ
ของเขตพืน% ทีก ารศึกษา สถานศึกษา และหน่ วยงานทีเ กีย วข้อง
๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่ วยงานหรือสถาบันทีจ ดั การศึกษาร่วมวางแผน
และกําหนดแนวทางในการสนับสนุ นส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพือให้ผู้เรียนได้
เรียนรูเ้ ต็มศักยภาพ
๓. ประสานการเผยแพร่ขอ้ มูล แหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่ง
เรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม เสริมสร้างโอกาสในการได้รบั การศึกษาขัน% พืน% ฐานอย่างทัวถึ
 ง
๔. ประสานการติด ตาม ประเมิน ผลการจัด การศึก ษาตามอัธ ยาศัย เพือ
ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทวถึ
ั  ง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รบั การเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษา
ปฐมวัย และได้รบั การศึก ษาภาคบัง คับอย่ างทัวถึ
 ง และมีคุ ณ ภาพ มีโ อกาสได้รบั การศึก ษา
ขัน% พืน% ฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี
๒. ผู้ม ีห น้ า ทีใ นการจัด การศึก ษาทุ ก ฝ่ า ย มีค วามเข้า ใจทีถู ก ต้ อ งและจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพทัง% การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
ทําให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ
๓. เขตพื%นทีก ารศึก ษามีก ารกํ าหนดหลัก เกณฑ์ วิธ ีก ารและแนวทางทีจะ
เชือมโยง ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๙
๔. มีการส่งเสริม ศึกษา วิจยั และเผยแพร่ รูปแบบทีเ หมาะสมในการจัดการศึกษา
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการประสานงานอย่างเป็ นระบบ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ ก้ไขเพิม เติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขัน% พืน% ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

๒.๓ งานส่งเสริ มแหล่งเรียนรู้ สิ" งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ" น
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. สํารวจและจัดทําทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิง แวดล้อมทางการศึกษาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน
๒. ส่ ง เสริมการพัฒนาศัก ยภาพแหล่ ง การเรีย นรู้ สิง แวดล้อ มทางการศึก ษาและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
๔. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิง แวดล้อมทางการศึกษา
และภูมปิ ญั ญาท้องถิน อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ
๕. ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์ จากแหล่งเรียนรู้ สิง แวดล้อมทางการศึกษา
และภูมปิ ญั ญาท้องถิน อย่างต่อเนือง
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. มีทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ สิง แวดล้อมทางการศึกษาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน
๒. มีการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิง แวดล้อมทางการศึกษา และภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน อย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
๓. ผูเ้ รียนใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ สิง แวดล้อมทางการศึกษา และภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน เพือพัฒนาการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ ก้ไขเพิม เติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขัน% พืน% ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๐

๒.๔ งานส่งเสริ มการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประชาสัม พันธ์ สร้า งความเข้า ใจ ในสิท ธิแ ละหน้ าทีใ นการจัด การศึก ษาของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
๓. ประเมิน ศัก ยภาพ และความพร้อ มในการจัด การศึก ษาของบุ ค คล ครอบครัว
ชุมชนสถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการฯลฯ
๔. สนับสนุ นให้บิด า มารดา หรือ ผู้ปกครองมีค วามรู้ ความสามารถในการอบรม
เลีย% งดูและให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึง อยูใ่ นความดูแล
๕. การดําเนินงานอนุ ญาตการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
๖. ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการอย่างต่อเนือง
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ มีความ
เข้าใจในสิทธิหน้าทีใ นการจัดการศึกษามีความสามารถและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา
๒. มีระบบการติดตาม กํากับ ดูแล ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ อย่างต่อเนืองเป็ นระบบ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ ก้ไขเพิม เติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขัน% พืน% ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธกี ารประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา

๒.๕ งานส่งเสริ มการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ" น
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าทีใ นการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
๒. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
๓. ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิน ตาม
คําร้องขอ
๔. การพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

๑๑
๕. ประสาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อย่างต่อเนือง
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เข้าใจสิทธิ หน้าทีใ นการจัดการศึกษา มีความพร้อมและ
จัดการศึกษาขัน% พืน% ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. หลักสูตรการศึกษาขัน% พืน% ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธกี ารประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา
๔. พระราชบัญญัตกิ ารกําหนดขัน% ตอนและแผนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.๖ งานส่งเสริ มคณะกรรมการสถานศึกษาขัน พืน ฐาน
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ส่งเสริม สนับสนุ น การสรรหาและแต่งตัง% คณะกรรมการสถานศึกษาขัน% พื%นฐานให้
เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้ าทีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน% พืน% ฐาน
๓. สนับสนุ นการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน% พืน% ฐาน
๔. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาเพือการพัฒนา
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน% พื%นฐานมีความรูค้ วามสามารถและปฏิบตั ใิ นหน้ าที
สอดคล้องและเป็ นตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง
๒. มีการสนับสนุ น ติดตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบและต่อเนือง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน% พืน% ฐาน

๒.๗ งานส่งเสริ มการเทียบโอนผลการเรียน
ขัน ตอนและแนวทางการปฏิ บตั ิ
๑. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุค ลากรทีเกียวข้องให้มคี วามรู้ค วามเข้าใจ
เกีย วกับการเทียบโอนผลการเรียน

๑๒
๒. ส่งเสริมให้สถานศึก ษากําหนดหลักเกณฑ์วธิ ีการและแนวทางในการปฏิบตั ิใ ห้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน
๓. นิเทศ ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินการของสถานศึกษาภายในเขตพืน% ทีก ารศึกษา
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. คณะกรรมการทีทําหน้ าทีในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา มีความ
เข้าใจและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้
๒. สถานศึกษาสามารถปฏิบตั งิ านในการเทียบโอนผลการเรียน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ ก้ไขเพิม เติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขัน% พืน% ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. กฎกระทรวง ระเบียบ หลัก เกณฑ์ทีเ กียวข้อ งกับแนวทางการปฏิบตั ิเ กียวกับ
การเทียบโอนผลการเรียน

๒.๘ งานส่งเสริ มการจัดการศึกษาของเด็กพิ การ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที"
มีความสามารถพิ เศษ
ขัน ตอนและแนวทางการปฏิ บตั ิ
๑. ประสานการสํารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่ วยงานทีเ กียวข้องจัดทําทะเบียนเพือ
รวบรวมข้อมูลทีจ าํ เป็ นของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กทีม คี วามสามารถพิเศษอย่างเป็ นระบบ
๒. ประสานงาน ส่ งเสริมการจัดการศึ กษาสํ าหรับเด็ กพิการ เด็ กด้ อยโอกาส และ
เด็กทีม คี วามสามารถพิเศษกับสถานศึกษาหรือหน่ วยงานทีเ กีย วข้องให้ได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
 ง
๓. ศึกษา วิจยั และส่งเสริมการศึกษา วิจยั เพือหารูปแบบและเผยแพร่ วิธกี ารจัด
การศึกษาแก่ผเู้ กีย วข้อง
๔. ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. มีขอ้ มูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กทีม คี วามสามารถพิเศษ อย่างเป็ นระบบ
ถูกต้องเป็ นปจั จุบนั
๒. เด็ ก พิก าร เด็ ก ด้ อ ยโอกาส และเด็ ก ทีม ีค วามสามารถพิเ ศษทุ ก คน ได้ ร ับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๓. มีก ารประสานงานการจัด การศึ ก ษาและพัฒ นาศัก ยภาพสํ า หรับ เด็ ก พิก าร
เด็กด้อยโอกาส และเด็กทีม คี วามสามารถพิเศษอย่างเป็ นระบบ

๑๓
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ ก้ไขเพิม เติม
๒. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ทีว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
เด็กด้อยโอกาส และเด็กทีม คี วามสามารถพิเศษ

๓. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
กลุ่มงานส่งเสริ มกิ จการนักเรียน
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
งานส่งเสริ มกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
งานส่งเสริ มการกีฬาและนันทนาการ
งานส่งเสริ มกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร
งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินยั นักเรียน

๓.๑ งานส่งเสริ มสุขภาพอนามัย
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสําคัญเกียวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) การป้องกันและแก้ไข
ปญั หาสารเสพติดในสถานศึกษา
๒. จัดทําแผนการส่ งเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษาเกียวกับสุขภาพอนามัย
นักเรียนทุกกรณีทกี ล่าวในข้อ ๑
๓. ดําเนินการในการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และ
เฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล
๔. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนือง
๕. ปรับปรุงและรายงานผลการปฏิบตั งิ านและเผยแพร่

๑๔
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทงั % ด้านร่างกายและจิตใจ
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพือสุขภาพผูเ้ รียนได้อย่างทัวถึ
 ง
๓. ผูป้ กครอง ชุมชน และสังคมได้รบั การดูแลด้านสุขภาพอนามัย
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ องทุนอาหารกลางวัน พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ระเบียบแนวปฏิบตั เิ กีย วกับอาหารเสริม(นม)
๓. คู่มอื การดําเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมอนามัย
๔. คู่มอื การจัดการเรียนสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมวิชาการ

๓.๒ งานส่งเสริ มกิ จกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจําเป็ นของกิจกรรมแนะแนว
๒. ส่งเสริมให้ดาํ เนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกียวกับนักเรียนเพือแก้ไขปญั หา
และสนับสนุ นการศึกษาของนักเรียน
๓. ส่งเสริมให้มแี หล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
๔. สนับสนุ นการทําวิจยั เกีย วกับพฤติกรรมและการแก้ไขปญั หานักเรียน
๕. ส่งเสริมให้จดั ระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยการให้คําปรึกษารายบุคคล
๖. ส่งเสริมให้จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือใช้เป็ นเครือข่ายในการเชือมโยง
ให้คาํ ปรึกษาตามสภาพปญั หาของนักเรียน
๗. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็ นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูลเพือการแนะแนว
๘. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
๙. ปรับปรุง พัฒนาและรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างต่อเนือง
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. การจัดกิจกรรมแนะแนวทําให้นกั เรียนได้รบั บริการสนเทศและข่าวสารความรูต้ ่าง ๆ
๒. สถานศึกษามีขอ้ มูลนักเรียนรายบุคคลทุกด้านสามารถนํ าไปใช้ในการช่วยเหลือ
และส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
๓. เยาวชนได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ ทีด ี ผูป้ กครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. คู่มอื บริการจัดการแนะแนว พ.ศ.๒๕๔๕ กรมวิชาการ
๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน

๑๕
๓. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน

๓.๓ งานส่งเสริ มการกีฬาและนันทนาการ
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ
๒. ส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพือเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมูค่ ณะและพัฒนาทักษะกีฬา
๓. ประสานงาน สนับสนุ นการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่างๆ
เพือความเป็ นเลิศ
๔. ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพือส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
๕. ส่ ง เสริมให้ม ีก ารจัด กิจกรรมนั นทนาการหลายรูป แบบ เช่ น ดนตรี การแสดง
นาฏศิลป์ การท่องเทีย ว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ
๖. ประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. ผู้เ รีย นรู้จ กั ใช้เ วลาให้เ ป็ น ประโยชน์ ม ีสุ ข ภาพสมบู ร ณ์ ท ัง% ด้ า นร่ า งกาย จิต ใจ
อารมณ์ และสังคม
๒. สถานศึกษาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เด็ก
และเยาวชนรูส้ กึ รักและและหวงแหนสถาบัน
๓. ชุ มชนและสัง คมได้ร บั การพัฒ นาส่ ง เสริม ให้ม ีก ารออกกํ าลัง กาย การส่ ง เสริม
ความสามารถเฉพาะทางด้านกีฬานํ าไปสู่นกั กีฬาอาชีพและมีชอื เสียงในสังคม
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. คู่มอื การปฏิบตั กิ จิ กรรมพัฒนาผูเ้ รียน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมวิชาการ
๒. คู่มอื การจัดการเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมวิชาการ
๓. คู่มอื การดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมอนามัย

๓.๔ งานส่งเสริ มกิ จกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาํ เพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิ ชาทหาร
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ส่ ง เสริม ให้ดํ า เนิ น การพัฒ นากิจ กรรมลู ก เสือ เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู้บํ า เพ็ญ
ประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันสําคัญ เป็ นต้น

๑๖
๒. ส่ ง เสริมให้ม ีก ารพัฒ นาผู้บ ัง คับบัญ ชาลู ก เสือ เนตรนารี ยุ ว กาชาด ผู้บํ า เพ็ญ
ประโยชน์ และผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร เช่น จัดอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เป็ น
ต้น
๓. สนับสนุ นกิจกรรมชุ มนุ มลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนัก เรียนทัง% ระดับ
จังหวัด ชาติ และระดับโลก
๔. สนับสนุ นให้จดั กิจกรรมเสริมเพือพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชน เช่น
การส่งเสริมภาวะผูน้ ํ า การส่งเสริมทักษะป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคมและ
การบําเพ็ญประโยชน์ เป็ นต้น
๕. ดําเนิ นการจัดประชุ มคณะกรรมการลูก เสือ เนตรนารี ยุว กาชาด เพือ กํ าหนด
แนวทาง แผนงาน/โครงการการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
๖. ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง% กลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนารี หมู่ยวุ กาชาด
๗. จัดให้มกี ารสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี
๘. การดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาด
สมนาคุณ
๙. ดําเนินการขอรับเครือ งหมายวูดแบดจ์ของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ
๑๐. ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ
๑๑. ประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผล สรุปผลการดําเนินงานและรายงานกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
ได้รบั การยอมรับและมีการพัฒนาให้เป็ นกิจกรรมสําคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน
๒. สถานศึกษาทุ กแห่ งได้รบั การยอมรับและศรัทธาจากชุมชนเมือนักเรียนมีระเบียบ
วินยั
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะทีพ งึ ประสงค์ มีพฤติกรรมทีแ สดงออกถึงการมีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตลิ กู เสือ พ.ศ. ๒๕๐๘ และทีแ ก้ไขเพิม เติม
๒. ข้อบังคับสภากาชาดไทย ว่าด้วยยุวกาชาด พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. หลักสูตรการศึกษาขัน% พืน% ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๔. คู่มอื การปฏิบตั งิ านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์
๕. คู่มอื การปฏิบตั งิ านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

๑๗

๓.๕ งานส่งเสริ มกิ จกรรมประชาธิ ปไตยและวิ นัยนักเรียน
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็ น
แหล่งเรียนรูเ้ กีย วกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน
๒. สนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดทําระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย
การร่วมกิจกรรม
๓. สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษากํ า หนดแนวทางการป้ องกัน และแก้ ไ ขพฤติ ก รรม
ทีไ ม่เหมาะสมของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินยั นักเรียน
๔. ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทําโครงการบุคคลดีเด่น–นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา
๕. ประสานการติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมและการประชาสัมพันธ์
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ แ ละมี จ ิ ต สํ า นึ ก ในการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีวนิ ยั ในตนเอง บําเพ็ญตนเป็ นประโยชน์ต่อสังคม เป็ นผูน้ ําและผูต้ ามทีด ี
๒. สถานศึ ก ษามีส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริม การเมือ งการปกครองที ดีข องสัง คม
รวมทัง% การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและวินยั ของบุคลากร
๓. ชุมชนและสังคมได้รบั การพัฒนาด้านความรูค้ วามเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม
ทีส งบสุข ประชากรมีวนิ ยั อยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ มีการช่วยเหลือจุนเจือ และเอือ% อาทรต่อกัน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. คู่มอื การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมวิชาการ
๒. คู่มอื งานสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา
๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิเด็กและเยาวชน

๔. กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื"อการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพือการศึกษา
งานส่งเสริม สนับสนุ นการระดมทรัพยากรเพือการศึกษา
งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา
งานส่งเสริมการพิทกั ษ์สทิ ธิเด็กและเยาวชน

๑๘

๔.๑ งานส่งเสริ ม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื"อการศึกษา
๔.๑.๑ การระดมทรัพยากรเพื"อส่งเสริ มการศึกษา
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลทีเ กียวข้องกับแหล่งทรัพยากรทีส นับสนุ นการ
จัดการศึกษาทัง% ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิน ให้เป็ นระบบ
๒. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบทีจะขอรับการสนับสนุ นจากแหล่งทรัพยากร
ทุกประเภท ตลอดจนเงือ นไขการขอรับการสนับสนุ น
๓. แต่งตัง% คณะกรรมการ เพือวางแผนและดําเนินงานในการระดมทรัพยากร
จากแหล่งสนับสนุ น
๔. กําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพือจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชน
หรือหน่ วยงานต่าง ๆ ให้เข้าใจ สนใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุ นการศึกษา
๕. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเนือง
๔.๑.๒ การดํ า เนิ นงานสวั ส ดิ การกองทุ น เพื" อ การศึ ก ษา เช่ น กองทุ น
ประถมศึกษา กองทุนเพื"อการศึกษาเพื"อพัฒนาจังหวัด กองทุนเงิ นให้ ก้ยู ืมเพื"อการศึกษา
ก
อ
ง
ทุ
น
การศึกษาหรือมูลนิ ธิ ต่าง ๆ
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาเงือ นไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
๒. วางแผนการดํา เนิ น การและแจ้ง เงือ นไขการคัด เลือ กนั ก เรียนเพือ ขอ
รับทุน ตลอดจนรายละเอียดของกองทุน
๓. แต่ ง ตั ง% คณะกรรมการดํ า เนิ น งานสวัส ดิ ก ารกองทุ น เพื อ การศึ ก ษา
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทีส มควรได้รบั ความช่วยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามเงือ นไขต่าง ๆ
๔. แจ้งรายชือนักเรียนทีไ ด้รบั คัดเลือกให้สถานศึกษา
๕. โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา
๖. จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงือ นไขของกองทุน
๗. ประสานการติด ตามผลการเรีย นของนั ก เรีย นทีไ ด้ร บั ทุ น และรายงาน
ผลการเรียนและการดําเนินการใช้ทุน
๘. ดําเนินการเกียวกับการให้เครืองหมายตอบแทนและการตอบขอบใจหรือ
อนุ โมทนา
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. สํ า นั ก งานเขตพื%น ทีก ารศึก ษา สถานศึก ษา ตลอดจนนั ก เรีย นได้ ร ับ
การสนับสนุ นทรัพยากรทางการศึกษาเพิม ขึน%

๑๙
๒. นักเรียนทีมคี วามจําเป็ นได้รบั สวัสดิการและความช่วยเหลือให้สามารถ
เรียนรูจ้ นจบหลักสูตร
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กูย้ มื เพือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
๒. ระเบียบกระทรวงศึก ษาธิก ารว่าด้ว ยวิธ ีก ารปฏิบตั ิก ารให้เ ครือ งหมาย
ตอบแทนผูช้ ่วยเหลือราชการ พ.ศ.๒๕๓๑
๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบใจหรืออนุ โมทนา

๔.๒ งานส่งเสริ ม การจัดสวัสดิ การ สวัสดิ ภาพในสถานศึกษา
๔.๒.๑ การจัด สวัส ดิ การ เช่ น การจัด หายานพาหนะ การประกันภัย รถยนต์
สวัสดิ การกู้ยืมเพื"อที"อยู่อาศัย สิ นเชื"อเพื"อการพัฒนาชีวิตครู ฯลฯ
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาระเบียบ แนวทางปฏิบตั กิ ารจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ
๒. วางแผนและกําหนดรูปแบบการดําเนินงานให้เหมาะสม
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สถานศึก ษาและบุ คลากรได้ทราบและเข้าใจ
ในเงือ นไขการรับการสนับสนุ น
๔. ดําเนินการให้บริการด้านสวัสดิการตามแนวทางและเงือนไขของแต่ ละ
โครงการ
๕. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตามรายละเอียดทีก ําหนด
๔.๒.๒ การประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึก ษาระเบียบ แนวทางและเงือ นไขในการดํ าเนิ น การทีเ กียวข้อ งกับ
การประกันชีวติ
๒. วางแผนการดําเนินงานและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้ มูลให้ขา้ ราชการ
และสถานศึกษาทราบ
๓. ประสานการดําเนินการกับทุกฝ่ายทีเ กียวข้อง
๔. ติด ตาม ตรวจสอบรายละเอีย ด เงือ นไข เพือ รัก ษาผลประโยชน์ ข อง
ข้าราชการ ลูกจ้างและนักเรียนทีเ ข้าร่วมโครงการ
๕. สรุปผลการดําเนินการและรายงานผล

๒๐
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. ข้าราชการ ลูกจ้างได้รบั สวัสดิการทีด ี เกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
๒. ข้า ราชการ ลู ก จ้า งและนั ก เรีย นมีห ลัก ประกัน ได้ ร บั ความช่ ว ยเหลือ
ในกรณีทปี ระสบอุบตั เิ หตุหรือเสียชีวติ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการจัดสวัสดิการในส่ วนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๐
๒. ระเบียบ หรือแนวทางการดําเนินการด้านสวัสดิการแต่ละเรือ ง

๔.๓ งานส่งเสริ มการพิ ทกั ษ์สิทธิ เด็กและเยาวชน
๔.๓.๑ งานพิ ทกั ษ์และคุ้มครองสิ ทธิ เด็ก
ขัน ตอนการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ทีเ กีย วข้องกับการพิทกั ษ์สทิ ธิเด็ก
๒. รวบรวมและเผยแพร่ เ อกสารทีเ กีย วข้อ งกับ การพิท ัก ษ์ ส ิท ธิเ ด็ก ให้
สถานศึกษา และผูท้ เี กีย วข้องทราบ
๓. จัดตัง% ศูนย์ประสานงาน เพือติดตาม สนับสนุ น ป้องกันให้เด็กปลอดภัย
จากการถูกละเมิด
๔. สรุปผลการดําเนินการอย่างสมําเสมอต่อเนือง
๔.๓.๒ การป้ องกันความปลอดภัย และอุบตั ิ เหตุในสถานศึกษา
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึก ษาแนวทาง ระเบีย บ กฏหมายทีเ กี ย วข้ อ งกับ การประกัน ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอุบตั ภิ ยั ในสถานศึกษา
๒. รณรงค์ให้สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เห็นความสําคัญ
และร่วมกันกําหนดมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยและอุบตั ภิ ยั ทีอ าจเกิดขึน%
๓. ส่งเสริม สนับสนุ นให้เกิดการบูรณาการ สอดแทรกการเรียนรู้เกียวกับ
ความปลอดภัยและอุบตั ภิ ยั ทีอ าจเกิดขึน% ในการเรียนการสอน
๔. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอย่างต่อเนือง
๕. สรุปผลการดําเนิ นงานและปรับปรุ ง มาตรการในการป้ อ งกันให้ทนั ต่ อ
เหตุการณ์อยูเ่ สมอ

๒๑
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
นั ก เรีย นทุ ก คนได้ ร ับ การคุ้ ม ครองสิท ธิ พ้ น จากการถู ก ล่ ว งละเมิด และมี
ความปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุในสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
๒. แนวทางการดําเนินงานการประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน

๕. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริ มกิ จการพิ เศษ
งานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
งานป้องกันและแก้ไขปญั หาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
งานโครงการเสมาพัฒนาชีวติ
งานความมันคงของชาติ

งานวิเทศสัมพันธ์
งานการป้องกันโรคเอดส์
งานสารวัตรนักเรียน

๕.๑ งานโครงการอันเนื" องมาจากพระราชดําริ
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประชุมจัดทําโครงการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและประสาน
พืน% ทีจ ดั กิจกรรม
๒. แจ้งหน่ วยงานและสถานศึกษาประสานงานวิทยากร เพือจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ต่อไป
๓. จัดทําเอกสารคู่มอื ประกอบการฝึกอบรมตามแผนงานโครงการทีก ําหนด

๒๒
๔. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการทีก ําหนด
๕. เขตพื%นทีก ารศึกษาสรุปผลการดําเนิ นงานพร้อ มทัง% ประเมินผลและรายงานผล
ให้กระทรวงทราบเพือปรับปรุงและแก้ไขปญั หาทีเ กิดให้ดขี น%ึ และหมดไป
๖. ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงาน
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. มีองค์กรรับผิดชอบทุกระดับ
๒. มีแผนงาน/โครงการทัง% ระดับเขตพืน% ทีแ ละสถานศึกษา
๓. มีร ะบบข้อ มู ล สารสนเทศเกีย วกับ โครงการอัน เนื อ งมาจากพระราชดํ า ริข อง
กระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับ
๔. มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผล เพือเผยแพร่โ ครงการอันเนือ ง
มาจากพระราชดําริอย่างแพร่หลายและทัวถึ
 ง
๕. มีเ ครือ ข่ ายการนํ าไปใช้ต ามโครงการอัน เนื อ งมาจากพระราชดํ าริทงั % ในระดับ
เขตพืน% ทีแ ละสถานศึกษามีผลผลิตทีม คี ุณภาพทุกระดับ
ระเบียบ/กฎหมายและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ

๕.๒ งานป้ องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติ ดในสถานศึกษา
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เตรียมการจัดทําโครงการตามความสําคัญและงบประมาณทีไ ด้รบั
๒. ประชุมชีแ% จงหน่ วยงานทีเ กีย วข้องทัง% หน่ วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
๓. จัดระบบดูแลนักเรียนเพือคัดกรองนักเรียน
๔. ดําเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน จําแนกตามสถานภาพทีเ กียวกับการใช้สารเสพติด
เป็ นรายสถานศึกษา
๕. จัดกิจกรรมทีเ หมาะสมแต่ละกลุ่มสถานภาพ
๖. สถานศึกษาและเขตพื%นทีการศึกษา เฝ้าระวังประสานกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่าง
เคร่งครัดทัง% ในเวลาและนอกเวลาเรียน
๗. สถานศึกษาและเขตพืน% ทีก ารศึกษา จัดระบบบําบัดนักเรียนทีต ดิ สารเสพติด
๘. จัดให้มกี ารยกย่องและให้รางวัลสําหรับสถานศึกษาทีมผี ลงานดีเด่นและจัดให้ม ี
การแก้ไขปรับปรุงสําหรับสถานศึกษาและหน่ วยงานทีผ ลงานไม่ถงึ เกณฑ์ทกี ําหนด
๙. สรุปผลการดําเนินงานพร้อมประเมินผลและรายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน% พืน% ฐานและสาธารณชนทราบ

๒๓
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
ั หาสารเสพติ ด ของหน่ ว ยงานในสัง กั ด
๑. มีก ารดํ า เนิ น การป้ องกั น และแก้ ป ญ
กระทรวงศึกษาธิการและมีการประสานร่วมมือในการดําเนินงานเป็ นระบบเครือข่ายทุกระดับ
โดยเฉพาะเขตพืน% ทีแ ละสถานศึกษา
๒. บุคลากรของเขตพืน% ทีก ารศึกษาและสถานศึกษาปลอดจากสารเสพติด
๓. มีร ะบบข้อ มูล สารสนเทศทีท ัน สมัยและเป็ นป จั จุ บ ันเกีย วกับ สารเสพติด ทัง% ใน
เขตพืน% ทีก ารศึกษาและสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับ
๔. มีเ ครือ ข่ า ยเฝ้ า ระวัง สารเสพติด ในทุ ก ระดับ ของกระทรวงศึก ษาธิก าร โดยมี
บุคลากรในหน่ วยงานทางการศึกษารับผิดชอบ
๕. มีการติดตามผล รายงานผลเกียวกับสารเสพติดและเผยแพร่ขอ้ มูลให้ผูเ้ กียวข้อง
ทราบอย่างทัวถึ
 งสามารถตรวจสอบได้ทุกระดับ
๖. หน่ วยงานและสถานศึกษามีผลงานการป้องกันสารเสพติด โดยมีการประกาศ
เกียรติคุณให้ทุกระดับ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. นโยบายของรัฐบาล
๒. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. แผนงาน/โครงการป้องกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ

๕.๓ งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประชุมชีแ% จงคณะกรรมการและวิธกี ารคัดเลือกนักเรียนเพือรับทุน
๒. แจ้งให้หน่ วยงานทีเ กียวข้องดําเนินการตามระเบียบทีก ระทรวงศึกษาธิการกําหนด
๓. แต่งตัง% คณะกรรมการระดับเขตพืน% ทีก ารศึกษา พิจารณาจัดสรรทุนให้สถานศึกษา
๔. เขตพืน% ทีการศึกษาเสนอชือนักเรียนทีได้รบั ทุนตามจํานวนทีเขตพื%นทีก ารศึกษา
ได้รบั ให้กระทรวงทราบ
๕. เขตพืน% ทีก ารศึกษาโอนเงินเข้าบัญชีนกั เรียนภาคเรียนละ ๑ ครัง% รวม ๒ ครัง%
๖. สรุ ปและรายงานผลการดํ าเนิ นงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบเพือแก้ ไขและ
ปรับปรุง
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. จัดหากองทุนการศึกษาเตรียมรองรับนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง
๒. มีศูนย์เสมาพัฒนาชีวติ ในระดับเขตพืน% ทีแ ละสถานศึกษา

๒๔
๓. ทุกองค์กรร่วมมือกันระดมกองทุนทัง% ภาครัฐ/เอกชน ในการป้องกันการถูกล่อลวง
ไปในทางทีไ ม่พงึ ประสงค์ของนักเรียน/นักศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรีเมือวันที ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรร
ทุนการศึกษาเพือช่วยเหลือและสนับสนุ นนักเรียน
ั หาธุ ร กิจ บริก าร
๒. มติค ณะรัฐ มนตรีอ นุ ม ัติแ ผนปฏิบ ัติก ารป้ อ งกัน และแก้ ไ ขป ญ
ทางเพศเมือ วันที ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๙
๓. โครงการเสมาพัฒนาชีวติ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕.๔ งานความมันคงของชาติ
"
๕.๔.๑ งานพัฒนาการศึกษาบนพืนที"สงู
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. จัดทําแผนงานโครงการตามสภาพพืน% ทีข องเขตพืน% ทีก ารศึกษา
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
และหน่ วยงานทีเ กีย วข้อง
๓. จัดระบบการจัดการศึกษาบนพืน% ทีส งู ตามแผนงาน/โครงการ
๔. ติดตามผลการดําเนินงานแบ่งเป็ น ๒ ภาคเรียน ร่วมกับศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดและหน่ วยงานทีเ กีย วข้อง
๕. สรุปรายงานผลการดําเนินงานในแต่ ละปี ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
เพือพัฒนาส่วนทีม ปี ญั หาให้ดขี น%ึ
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รบั บริการการศึกษาตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในพืน% ทีอ ย่างทัวถึ
 ง
๒. ประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมายมีค วามพร้ อ มและมีจ ิต สํ า นึ ก ในการพัฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรีเรืองหลักการเกียวกับแนวคิดและจัดทําแผนแม่บท เพือ
พัฒนาชุมชนสิง แวดล้อมและควบคุมพืชเสพติดบนพืน% ทีส งู
๒. มติ ค ณะรัฐ มนตรี ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๓๕ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ตัง% คณะทํางานพัฒนาการศึกษาบนพืน% ทีส งู

๒๕
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร การพัฒนาชุมชน สิง แวดล้อม
และควบคุมพืชเสพติดบนพืน% ทีส งู พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๔.๒ งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้ องกันตนเอง (อพป.)
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เขตพื%นทีก ารศึก ษาเข้าร่วมจัด ทําแผนงานพัฒนาการศึก ษาในหมู่บ้าน อพป.
ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด
๒. เขตพื%นทีก ารศึก ษาเข้ารับการประชุ มร่ว มกับ กอ.รมน. ภาค เพือ เตรียมการ
ฝึกอบรมเป็ นวิทยากรในหมูบ่ า้ น
๓. จัดส่งข้าราชการในสํานักงานเข้าร่วมเป็ นวิทยากรตามที กอ.รมน. จังหวัดกําหนด
๔. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในแต่ละปี ตามที กอ.รมน. จังหวัดขอความ
ร่วมมือ
๕. สรุปและรายงานผลให้หน่ วยงานทีเ กีย วข้องทราบ เพือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. ประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมายได้ ร ับ บริก ารการศึ ก ษาตามความเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมในพืน% ทีอ ย่างทัวถึ
 ง
๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมและจิตสํานึกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้อม
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
คู่มอื การจัดการศึกษาในหมู่บา้ นอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
๕.๔.๓ งานโครงการหมู่บ้านป้ องกันตนเองชายแดน (ป.ช.ด.)
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เขตพืน% ทีก ารศึกษาจัดประชุมหารือกับหน่ วยงานทีเ กียวข้อง (กอ.รมน., ตชด. กศน.)
๒. เขตพื%นทีการศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการ เพือจัดกิจกรรมตามความจําเป็ น
และเหมาะสม
๓. จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการร่วมกับหน่ วยงานทีเ กียวข้อง
๔. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๕. สรุปรายงานผลให้หน่ วยงานทีเ กีย วข้องทราบ เพือปรับปรุงและพัฒนา

๒๖
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
ประชาชนทีอ ยูอ่ าศัยตามแนวชายแดนได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
 ง สามารถนํ าความรู้
ไปสร้างความมันคงให้

กบั ตนเอง/ครอบครัว/ชุมชนและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๔ เกียวกับหมู่บ้านป้องกัน
ตนเองตามชายแดน
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการหมูบ่ า้ นป้องกันตนเองชายแดน

๕.๔.๔ งานสนับสนุนการพัฒนาโดยใช้อดุ มการณ์ แผ่นดิ นธรรมแผ่นดิ นทอง
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ร่วมคัดเลือกหมูบ่ า้ นเข้าร่วมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
๒. วิเคราะห์นโยบาย แนวคิด งบประมาณ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
๓. พิจารณากําหนดแผนงาน สนับสนุ นกิจกรรมตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดิน
ทองในส่วนทีเ กีย วข้องกับการจัดการศึกษาของเขตพืน% ทีก ารศึกษา
๔. กํ าหนดแผนการประสานงานโครงการแผ่ นดินธรรมแผ่ นดินทองของเขตพื%นที
การศึกษา
๕. ดําเนินการตามแผนงานโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
๖. กํากับ ติดตามและประเมินผลโครงการ
๗. สรุปและจัดทํารายงาน
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื%นทีการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาคน/
ั หาอาชญากรรม/
หมู่บ้า น/ชุ ม ชน/สัง คมให้ม ีคุ ณ ภาพดํ า รงชีว ิต ประกอบอาชีพ สุ จ ริต ลดป ญ
อบายมุข
๒. ประชาชนสามารถพึง ตนเองและมีรายได้เพียงพอการดํารงชีวติ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. อุ ด มการณ์ แ ผ่ นดินธรรมแผ่ นดินทอง น้ อ มนํ ามาจากพระบรมราชปณิธ าน ใน
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษกเมือ
วันที ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

๒๗
๒. โครงสร้างองค์กรดําเนินการ/ประสานงานอุ ดมการณ์ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
กระทรวงศึกษาธิการ
๕.๔.๕ งานส่งเสริ มการศึกษาในพืนที"ชายแดน
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เขตพืน% ทีก ารศึกษาแต่งตัง% มีคณะอนุ กรรมการพัฒนาจังหวัด เพือวิเคราะห์
นโยบายและสภาพพืน% ทีข องจังหวัด ทัง% ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและสังคม
๒. กําหนดแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปีและแผนพัฒนาจังหวัดประจําปี
๓. จัดลําดับงบประมาณประจําปี
๔. เขตพืน% ทีก ารศึกษาดําเนินการตามแผนงาน/โครงการทีก ําหนด
๕. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. งานส่งเสริมการศึกษาในพืน% ที ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพัฒนา
ความเป็ นอยูแ่ ละแก้ปญั หาด้านสังคมวิทยา
๒. มีหน่ วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบในการส่งเสริมการศึกษา
ในพืน% ที ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับเขตพืน% ทีก ารศึกษา
๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรูท้ กี ว้างขวาง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. โครงการทีเ กีย วข้องของกระทรวงศึกษาธิการ

๕.๕ งานวิ เทศสัมพันธ์
ขัน ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประสานงานความร่ ว มมือ โครงการพัฒ นาการศึ ก ษาต่ า งประเทศ งานทุ น
การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และงานวิจยั ต่างประเทศและสารสนเทศ
๒. ดําเนินการความร่วมมือโครงการและทุนต่างประเทศ
๓. ติดตาม ประเมินผล พัฒนาและรายงาน โครงการต่างประเทศ ทุนและสารสนเทศ
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. บุคลากรได้รบั การพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ
๒. บุคลากรและนักเรียน ได้มโี อกาสรับทุนต่างประเทศ
๓. มีการแลกเปลีย นข่าวสารและสารสนเทศเป็ นปจั จุบนั

๒๘
ระเบียบกฎหมายและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ
๒. แนวปฏิบตั เิ กีย วกับความร่วมมือกับโครงการต่างประเทศ

๕.๖ การป้ องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
ขัน ตอนและการปฏิ บตั ิ
๑. แต่งตัง% คณะกรรมการในระดับเขตพืน% ทีก ารศึกษาและสถานศึกษา
๒. ประชุมชีแ% จงนโยบายและเป้าหมาย ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาทุกระดับ
๓. จัดทําแผนงาน/โครงการร่วมกัน ทัง% ในระดับสถานศึกษาและเขตพืน% ทีก ารศึกษา
๔. ปฏิบตั ติ ามแผนงาน/โครงการและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันทัง% ในระดับ
สถานศึกษาและครอบครัวของนักเรียน
ั หาอุ ป สรรคในการ
๕. รายงานติ ด ตามผลอย่ า งต่ อ เนื อ งและร่ ว มกั น แก้ ไ ขป ญ
ดําเนินงาน รวมทัง% ประสานงานกับหน่ วยงานทีเ กีย วข้อง
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. สถานศึกษาทุกระดับ มีการเฝ้าระวังนักเรียนให้ปลอดจากอบายมุขทุกเรือ ง
๒. สถานศึกษาทุกระดับ นักเรียนปลอดจากโรคเอดส์
ระเบียบกฎหมายและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาและเขตพืน% ทีก ารศึกษา

๕.๗ งานสารวัตรนักเรียน
ขัน ตอนและการปฏิ บตั ิ
๑. เขตพื%นทีการศึกษา จัดประชุมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสารวัตรนักเรียนเพือ
จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาความประพฤตินกั เรียนและป้องกันการทะเลาะวิวาทนักเรียนร่วมกัน
๒. สารวัตรนักเรียนและสถานศึกษาจัดทําระบบเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาท
และการพัฒนาความประพฤตินกั เรียน โดยประสานงานกับชุมชนและผูป้ กครอง
๓. จัดทําคู่มอื ปฏิบตั งิ านให้หน่ วยงานและสถานศึกษา ในการพัฒนาความประพฤติ
นักเรียน และการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
๔. รายงานติดตามผลเป็ นระยะอย่างต่อเนืองและแก้ปญั หาร่วมกัน
ผลสําเร็จที"คาดหวัง
๑. เขตพื%นทีการศึกษาและสถานศึกษามีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการทะเลาะวิวาทและ
การพัฒนาความประพฤตินกั เรียน สามารถแก้ปญั หาได้อย่างฉับพลันทันทีเมือ มีเหตุการณ์เกิดขึน%

๒๙
๒. นักเรียนทุกสถานศึกษาในเขตพืน% ทีก ารศึกษามีความประพฤติดแี ละไม่มกี ารก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท
ระเบียบกฎหมายและเอกสารที"เกี"ยวข้อง
๑. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. นโยบาย/แผนงาน/โครงการของเขตพืน% ทีก ารศึกษาและสถานศึกษา

