กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

๑๓๕

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวคิด
งานส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็ นงานที่สนับสนุ นและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา สามารถจัด การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยเน้ น
การบูรณาการการจัดการศึก ษาทัง้ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสู่
ั ญาท้ อ งถิ่น ใช้ ป ระกอบการเรีย นการสอน
การศึก ษาตลอดชีพ น าแหล่ 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 เพื่อ
การศึกษา ที่จะเป็ นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ
อีก ทัง้ ส่ ง เสริม ให้บุ ค คล ครอบครัว ชุ ม ชน สถาบัน ทางศาสนา สถานประกอบการ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และเอกชน ร่วมจัดการศึกษาทีจ่ ะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของผูเ้ รียน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้
เป็นการศึกษาตลอดชีวติ ภายใต้ความร่วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา
และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกรูปแบบให้มคี ุณภาพตามมาตรฐาน
๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผูร้ บั บริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์โดย
ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม และเพื่อส่งเสริมให้มจี ริยธรรม คุณธรรม
วินยั โดยเน้นกีฬา นันทนาการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด และการปฏิบตั ติ นตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
๓. เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดสวัส ดิการแก่ค รู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูร้ บั บริการด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝา่ ย
๔. เพื่อส่งเสริมกิจการพิเศษ ทีเ่ ป็นการสร้างความมันคงและประสานเครื
่
อข่ายทุกระดับ
ไปสู่การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

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

๑๓๖
๒.๓ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา
และสถานประกอบการ ฯลฯ
๒.๔ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒.๕ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๒.๖ งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน
๒.๗ งานส่ ง เสริม การจัด การศึ ก ษาเด็ ก พิ ก าร เด็ ก ด้ อ ยโอกาสและเด็ ก ที่ 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 สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔.๒ งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา
๔.๓ งานส่งเสริมการพิทกั ษ์สทิ ธิเด็กและเยาวชน
๕. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
๕.๑ งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดาริ
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 งานส่งเสริมและดาเนินการเปลีย่ นแปลงโรงเรียนเอกชน
๖.๓ งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
๖.๔ งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
๖.๕ งานส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ

๑๓๗
กลุ่มส่งเสริ มการจัดการศึกษา
งานธุรการ
กลุ่มงานส่งเสริม
กิจการนักเรียน

กลุ่มงานส่งเสริม
กิจการพิเศษ

กลุ่มงานส่งเสริม
คุณภาพการจัด
การศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริม
สวัสดิการ สวัสดิภาพและ
กองทุนเพื่อการศึกษา






งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
 งานส่งเสริมกิจกรรมประธิปไตยและวินยั นักเรียน
 งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ั
 งานป้องกันและแก้ไขปญหาการใช้
สารเสพติดใน
สถานศึกษา
 งานโครงการเสมาพัฒนาชีวติ
 งานความมันคงของชาติ
่
 งานวิเทศสัมพันธ์
 งานป้องกันปญั หาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษา
 งานสารวัตรนักเรียน
 งานส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย
และการศึกษาตลอดชีวติ
 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิง่ แวดล้อมทางการศึกษาและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวชุมชน
สถาบันศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
 งานส่งเสริมการเทียบโอนการเรียนรู้
 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส
และเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ
 งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพในสถานศึกษา
 งานส่งเสริมการพิทกั ษ์สทิ ธิเด็กและเยาวชน

๑๓๘

๑. งานธุรการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ ม
นโยบายและแผน ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณ
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. ดาเนินการเกีย่ วกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
๔. ประสานงานกับ กลุ่ ม อื่น ในส านั ก งาน และกลุ่ ม งานในกลุ่ ม นโยบายและแผน
หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
๕. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนโยบาย
และแผน ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทัวไปทราบ
่
๖. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน

ผลสาเร็จที่คาดหวัง
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนเป็ นระบบ คล่องตัว รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗
๓. พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๓๙

๒. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริ มคุณภาพการจัดการศึกษา
งานจัดการศึกษาภาคบังคับ
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและการศึกษา
ตลอดชีวติ
งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิง่ แวดล้อมทางการศึกษาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและ
สถานประกอบการ ฯลฯ
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียนรู้
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กทีม่ ี
ความสามารถพิเศษ

๒.๑ งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. จัดทาแผนกาหนดทีต่ งั ้ สถานศึกษา (School Mapping)
๒. ก าหนดพื้น ที่เ ขตบริก ารของสถานศึก ษาทัง้ ระดับ ก่ อ นประถมศึก ษา ระดับ
ประถมศึก ษา ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น และระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย โดยยึดหลักการ
การมีส่วนร่วมของสถานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องทุกสังกัด
๓. สารวจข้อมูลประชากรก่อนวัยเรียน
๔. วิเ คราะห์ข้อ มูล ประชากรวัยเรียนและวางแผนการรับนักเรียนแต่ล ะระดับโดย
คานึงถึงโอกาสและความเสมอภาคในการได้รบั การศึกษาของประชาชนตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

๑๔๐
๕. ตรวจสอบและจัด ทาบัญ ชีรายชื่อ เด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่ งให้
สถานศึกษาทีร่ บั ผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตบริการทราบและเตรียมการรับนักเรียน
๖. ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน พร้อมทัง้ แจ้งเป็ นหนังสือให้ผู้ปกครอง
ของเด็กที่มอี ายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จดั การศึกษา
การศึกษาภาคบังคับ ก่อนถึงกาหนดทีเ่ ด็กต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๗. ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
๘. รายงานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๙. ประสานงานกับสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่ วยงานที่จดั
การศึกษาภาคบังคับอื่น เกีย่ วกับการย้ายนักเรียนและการติดตามเด็กเข้าเรียน

๒.๒ งานส่งเสริ มการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต
๒.๒.๑ การจัดการศึกษาในระบบ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประสานการส ารวจ รวบรวมข้ อ มู ล ประชากร และทรัพ ยากรทาง
การศึกษา การจัดทาสามะโนนักเรียนและแผนทีก่ ารศึกษา เพื่อสนับสนุ น ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ได้อย่างทัวถึ
่ งและมีประสิทธิภาพ
๒. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวติ
๓. ส่งเสริมให้มกี ารกาหนดวิธกี ารและแนวทางดาเนินการจัดการศึกษาตัง้ แต่
ระดับการศึก ษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานอย่างทัวถึ
่ งและมีคุณภาพ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ทัง้ นี้ให้สามารถเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจน
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
๔. ศึกษา วิจยั และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพแก่
สถานศึกษาและผูเ้ กีย่ วข้อง เพื่อจะนาไปสู่การปฏิบตั ิ
๕. ประสานการดาเนินงานกับสถานศึกษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๖. ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา

๑๔๑

๒.๒.๒ การศึกษานอกระบบ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของ
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. ร่ ว มวางแผนและก าหนดแนวทางในการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริม การจัด
การศึกษานอกระบบ ให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ
๓. ประสานงานกับหน่ วยงานทีจ่ ดั การศึกษานอกระบบหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนให้ผเู้ รียนได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัวถึ
่ ง
๔. ประสานการติด ตาม ประเมิน ผล การจัด การศึก ษานอกระบบ เพื่อ
ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกระบบให้ทวถึ
ั ่ ง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

๒.๒.๓ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนขอบข่ายภารกิจ
ของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันทีจ่ ดั การศึกษาร่วมวางแผน
และกาหนดแนวทางในการสนับสนุ นส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรูเ้ ต็มศักยภาพ
๓. ประสานการเผยแพร่ขอ้ มูล แหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่ง
เรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม เสริมสร้างโอกาสในการได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอย่างทัวถึ
่ ง
๔. ประสานการติด ตาม ประเมิน ผลการจัด การศึก ษาตามอัธ ยาศัย เพื่อ
ปรับปรุงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ทวถึ
ั ่ ง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รบั การเตรียมความพร้อมในระดับการศึกษา
ปฐมวัย และได้รบั การศึก ษาภาคบังคับอย่างทัวถึ
่ งและมีคุ ณภาพ มีโอกาสได้รบั การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี
๒. ผู้ม ีห น้ า ที่ใ นการจัด การศึก ษาทุ ก ฝ่ า ย มีค วามเข้า ใจที่ถู ก ต้อ งและจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
ทาให้ผเู้ รียนได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ
๓. เขตพื้นที่ก ารศึกษามีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธ ีการและแนวทางที่จะ
เชื่อมโยง ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๑๔๒
๔. มีการส่งเสริม ศึกษา วิจยั และเผยแพร่ รูปแบบทีเ่ หมาะสมในการจัดการศึกษา
๕. ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

๒.๓ งานส่งเสริ มแหล่งเรียนรู้ สิ่ งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. สารวจและจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิง่ แวดล้อมทางการศึกษาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
๒. ส่ ง เสริมการพัฒนาศัก ยภาพแหล่ ง การเรีย นรู้ สิ่ง แวดล้อ มทางการศึก ษาและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
๔. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๕. ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิง่ แวดล้อมทางการศึกษา
และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อย่างต่อเนื่อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ สิง่ แวดล้อมทางการศึกษาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
๒. มีการพัฒนาศักยภาพแหล่งการเรียนรู้ สิง่ แวดล้อมทางการศึกษา และภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๓. ผูเ้ รียนใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ สิง่ แวดล้อมทางการศึกษา และภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑๔๓

๒.๔ งานส่งเสริ มการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประชาสัม พันธ์ สร้า งความเข้า ใจ ในสิท ธิแ ละหน้ าที่ใ นการจัด การศึก ษาของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ
๓. ประเมิน ศัก ยภาพ และความพร้อ มในการจัดการศึก ษาของบุ ค คล ครอบครัว
ชุมชนสถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการฯลฯ
๔. สนับสนุ นให้บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองมีค วามรู้ ความสามารถในการอบรม
เลีย้ งดูและให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึง่ อยูใ่ นความดูแล
๕. การดาเนินงานอนุ ญาตการจัดการศึก ษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน
ทางศาสนาและสถานประกอบการ ฯลฯ
๖. ติดตาม ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชนสถาบันทางศาสนา และ
สถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ มีความ
เข้าใจในสิทธิหน้าทีใ่ นการจัดการศึกษามีความสามารถและมีความพร้อมในการจัดการศึกษา
๒. มีระบบการติดตาม กากับ ดูแล ผลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และสถานประกอบการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธกี ารประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา

๒.๕ งานส่งเสริ มการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าทีใ่ นการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
๓. ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตาม
คาร้องขอ
๔. การพิจารณาให้ความเห็นในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๑๔๔
๕. ประสาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อย่างต่อเนื่อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้าใจสิทธิ หน้าทีใ่ นการจัดการศึกษา มีความพร้อมและ
จัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธกี ารประเมินศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา
๔. พระราชบัญญัตกิ ารกาหนดขัน้ ตอนและแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.๖ งานส่งเสริ มคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ส่งเสริม สนับสนุ น การสรรหาและแต่งตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๓. สนับสนุนการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๔. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานมีความรูค้ วามสามารถและปฏิบตั ใิ นหน้าที่
สอดคล้องและเป็นตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง
๒. มีการสนับสนุน ติดตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

๒.๗ งานส่งเสริ มการเทียบโอนผลการเรียน
ขัน้ ตอนและแนวทางการปฏิ บตั ิ
๑. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุค ลากรที่เกี่ยวข้องให้มคี วามรู้ค วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการเทียบโอนผลการเรียน

๑๔๕
๒. ส่งเสริมให้สถานศึกษากาหนดหลักเกณฑ์วธิ ีการและแนวทางในการปฏิบตั ิใ ห้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน
๓. นิเทศ ติดตาม รวบรวมผลการดาเนินการของสถานศึกษาภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. คณะกรรมการที่ทาหน้ าที่ในการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา มีความ
เข้าใจและดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนได้
๒. สถานศึกษาสามารถปฏิบตั งิ านในการเทียบโอนผลการเรียน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อ งกับแนวทางการปฏิบตั ิเ กี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียน

๒.๘ งานส่งเสริ มการจัดการศึกษาของเด็กพิ การ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่
มีความสามารถพิ เศษ
ขัน้ ตอนและแนวทางการปฏิ บตั ิ
๑. ประสานการสารวจข้อมูลกับสถานศึกษาและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจัดทาทะเบียนเพื่อ
รวบรวมข้อมูลทีจ่ าเป็นของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ
๒. ประสานงาน ส่ งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ เด็กด้ อยโอกาส และ
เด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้ได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
่ ง
๓. ศึกษา วิจยั และส่งเสริมการศึกษา วิจยั เพื่อหารูปแบบและเผยแพร่ วิธกี ารจัด
การศึกษาแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
๔. ติดตาม รวบรวมผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีขอ้ มูลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ อย่างเป็ นระบบ
ถูกต้องเป็ นปจั จุบนั
๒. เด็ ก พิก าร เด็ ก ด้ อ ยโอกาส และเด็ ก ที่ม ีค วามสามารถพิเ ศษทุ ก คน ได้ ร ับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๓. มีก ารประสานงานการจัด การศึก ษาและพัฒ นาศัก ยภาพส าหรับ เด็ก พิก าร
เด็กด้อยโอกาส และเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ

๑๔๖
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ
เด็กด้อยโอกาส และเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ

๓. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
กลุ่มงานส่งเสริ มกิ จการนักเรียน
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร
งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินยั นักเรียน

๓.๑ งานส่งเสริ มสุขภาพอนามัย
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสาคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) การป้องกันและแก้ไข
ปญั หาสารเสพติดในสถานศึกษา
๒. จัดทาแผนการส่ งเสริมการดาเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
นักเรียนทุกกรณีทก่ี ล่าวในข้อ ๑
๓. ดาเนินการในการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และ
เฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล
๔. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนื่อง
๕. ปรับปรุงและรายงานผลการปฏิบตั งิ านและเผยแพร่

๑๔๗
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ประชากรวัยเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทงั ้ ด้านร่างกายและจิตใจ
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพผูเ้ รียนได้อย่างทัวถึ
่ ง
๓. ผูป้ กครอง ชุมชน และสังคมได้รบั การดูแลด้านสุขภาพอนามัย
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ องทุนอาหารกลางวัน พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. ระเบียบแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับอาหารเสริม(นม)
๓. คู่มอื การดาเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมอนามัย
๔. คู่มอื การจัดการเรียนสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมวิชาการ

๓.๒ งานส่งเสริ มกิ จกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจาเป็นของกิจกรรมแนะแนว
๒. ส่งเสริมให้ดาเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปญั หา
และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
๓. ส่งเสริมให้มแี หล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ
๔. สนับสนุ นการทาวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมและการแก้ไขปญั หานักเรียน
๕. ส่งเสริมให้จดั ระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยการให้คาปรึกษารายบุคคล
๖. ส่งเสริมให้จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็ น เครือข่ายในการเชื่อมโยง
ให้คาปรึกษาตามสภาพปญั หาของนักเรียน
๗. ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูลเพื่อการแนะแนว
๘. ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
๙. ปรับปรุง พัฒนาและรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างต่อเนื่อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. การจัดกิจกรรมแนะแนวทาให้นกั เรียนได้รบั บริการสนเทศและข่าวสารความรูต้ ่าง ๆ
๒. สถานศึกษามีขอ้ มูลนักเรียนรายบุคคลทุกด้านสามารถนาไปใช้ในการช่วยเหลือ
และส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง
๓. เยาวชนได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ ทีด่ ี ผูป้ กครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. คู่มอื บริการจัดการแนะแนว พ.ศ.๒๕๔๕ กรมวิชาการ
๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน

๑๔๘
๓. ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

๓.๓ งานส่งเสริ มการกีฬาและนันทนาการ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ
๒. ส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมูค่ ณะและพัฒนาทักษะกีฬา
๓. ประสานงาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่างๆ
เพื่อความเป็นเลิศ
๔. ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
๕. ส่ ง เสริมให้ม ีก ารจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูป แบบ เช่น ดนตรี การแสดง
นาฏศิลป์ การท่องเทีย่ ว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ
๖. ประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ผู้เ รีย นรู้จ กั ใช้เ วลาให้เ ป็ น ประโยชน์ ม ีสุ ข ภาพสมบู ร ณ์ ท ัง้ ด้า นร่า งกาย จิต ใจ
อารมณ์ และสังคม
๒. สถานศึกษาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เด็ก
และเยาวชนรูส้ กึ รักและและหวงแหนสถาบัน
๓. ชุมชนและสัง คมได้ร บั การพัฒ นาส่ งเสริม ให้ม ีการออกกาลังกาย การส่ งเสริม
ความสามารถเฉพาะทางด้านกีฬานาไปสู่นกั กีฬาอาชีพและมีช่อื เสียงในสังคม
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. คู่มอื การปฏิบตั กิ จิ กรรมพัฒนาผูเ้ รียน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมวิชาการ
๒. คู่มอื การจัดการเรียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมวิชาการ
๓. คู่มอื การดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรมอนามัย

๓.๔ งานส่งเสริ มกิ จกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
และนักศึกษาวิ ชาทหาร
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ส่ ง เสริม ให้ด าเนิ น การพัฒ นากิจ กรรมลูก เสือ เนตรนารี ยุว กาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันสาคัญ เป็นต้น

๑๔๙
๒. ส่ ง เสริมให้ม ีก ารพัฒ นาผู้บ ัง คับบัญ ชาลูกเสือ เนตรนารี ยุว กาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ และผู้กากับนักศึกษาวิชาทหาร เช่น จัดอบรม สัมมนา จัดอบรมทักษะเฉพาะวิชา เป็ น
ต้น
๓. สนับสนุ นกิจกรรมชุมนุ มลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนทัง้ ระดับ
จังหวัด ชาติ และระดับโลก
๔. สนับสนุ นให้จดั กิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชน เช่น
การส่งเสริมภาวะผูน้ า การส่งเสริมทักษะป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคมและ
การบาเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
๕. ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุว กาชาด เพื่อ กาหนด
แนวทาง แผนงาน/โครงการการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
๖. ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ กลุ่ม/กองลูกเสือ-เนตรนารี หมู่ยวุ กาชาด
๗. จัดให้มกี ารสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี
๘. การดาเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็ม กาชาด
สมนาคุณ
๙. ดาเนินการขอรับเครือ่ งหมายวูดแบดจ์ของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ
๑๐. ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ
๑๑. ประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผล สรุปผลการดาเนินงานและรายงานกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
ได้รบั การยอมรับและมีการพัฒนาให้เป็นกิจกรรมสาคัญในการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน
๒. สถานศึกษาทุกแห่ งได้รบั การยอมรับและศรัทธาจากชุมชนเมื่อนักเรียนมีระเบียบ
วินยั
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ มีพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการมีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตลิ กู เสือ พ.ศ. ๒๕๐๘ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒. ข้อบังคับสภากาชาดไทย ว่าด้วยยุวกาชาด พ.ศ. ๒๕๓๕
๓. หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔
๔. คู่มอื การปฏิบตั งิ านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
๕. คู่มอื การปฏิบตั งิ านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

๑๕๐

๓.๕ งานส่งเสริ มกิ จกรรมประชาธิ ปไตยและวิ นัยนักเรียน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็ น
แหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน
๒. สนับสนุ นให้สถานศึกษาจัดทาระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย
การร่วมกิจกรรม
๓. สนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาก าหนดแนวทางการป้ องกัน และแก้ ไ ขพฤติ ก รรม
ทีไ่ ม่เหมาะสมของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรมและวินยั นักเรียน
๔. ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดทาโครงการบุคคลดีเด่น–นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา
๕. ประสานการติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมและการประชาสัมพันธ์
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. นั ก เรี ย นได้ เ รีย นรู้ แ ละมีจ ิ ต ส านึ ก ในการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมตามระบอบ
ประชาธิปไตย มีวนิ ยั ในตนเอง บาเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นผูน้ าและผูต้ ามทีด่ ี
๒. สถานศึก ษามีส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริม การเมือ งการปกครองที่ดีข องสัง คม
รวมทัง้ การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและวินยั ของบุคลากร
๓. ชุมชนและสังคมได้รบั การพัฒนาด้านความรูค้ วามเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม
ทีส่ งบสุข ประชากรมีวนิ ยั อยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ มีการช่วยเหลือจุนเจือ และเอือ้ อาทรต่อกัน
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. คู่มอื การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมวิชาการ
๒. คู่มอื งานสารวัตรนักเรียน กรมพลศึกษา
๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิเด็กและเยาวชน

๔. กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา
งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
งานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา
งานส่งเสริมการพิทกั ษ์สทิ ธิเด็กและเยาวชน

๑๕๑

๔.๑ งานส่งเสริ ม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔.๑.๑ การระดมทรัพยากรเพื่อส่งเสริ มการศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประสานและรวบรวมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรทีส่ นับสนุ นการ
จัดการศึกษาทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิน่ ให้เป็นระบบ
๒. ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุ นจากแหล่งทรัพยากร
ทุกประเภท ตลอดจนเงือ่ นไขการขอรับการสนับสนุน
๓. แต่งตัง้ คณะกรรมการ เพื่อวางแผนและดาเนินงานในการระดมทรัพยากร
จากแหล่งสนับสนุน
๔. กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชน
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้าใจ สนใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา
๕. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔.๑.๒ การด าเนิ นงานสวั ส ดิ การกองทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา เช่ น กองทุ น
ประถมศึกษา กองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัด กองทุนเงิ นให้ ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา
ก
อ
ง
ทุ
น
การศึกษาหรือมูลนิ ธิ ต่าง ๆ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาเงือ่ นไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
๒. วางแผนการดาเนิน การและแจ้ง เงื่อ นไขการคัดเลือ กนักเรียนเพื่อ ขอ
รับทุน ตลอดจนรายละเอียดของกองทุน
๓. แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการด าเนิ น งานสวัส ดิก ารกองทุ น เพื่อ การศึก ษา
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนทีส่ มควรได้รบั ความช่วยเหลือ ตลอดจนดาเนินการตามเงือ่ นไขต่าง ๆ
๔. แจ้งรายชื่อนักเรียนทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้สถานศึกษา
๕. โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา
๖. จัดทาเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงือ่ นไขของกองทุน
๗. ประสานการติด ตามผลการเรีย นของนักเรีย นที่ไ ด้ร บั ทุน และรายงาน
ผลการเรียนและการดาเนินการใช้ทุน
๘. ดาเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบใจหรือ
อนุโมทนา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา สถานศึก ษา ตลอดจนนั ก เรีย นได้ร ับ
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาเพิม่ ขึน้

๑๕๒
๒. นักเรียนที่มคี วามจาเป็ นได้รบั สวัสดิการและความช่วยเหลือให้สามารถ
เรียนรูจ้ นจบหลักสูตร
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑
๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ว ยวิธ ีการปฏิบตั ิการให้เ ครื่อ งหมาย
ตอบแทนผูช้ ่วยเหลือราชการ พ.ศ.๒๕๓๑
๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบใจหรืออนุโมทนา

๔.๒ งานส่งเสริ ม การจัดสวัสดิ การ สวัสดิ ภาพในสถานศึกษา
๔.๒.๑ การจัด สวัส ดิ การ เช่ น การจัด หายานพาหนะ การประกันภัย รถยนต์
สวัสดิ การกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สิ นเชื่อเพื่อการพัฒนาชีวิตครู ฯลฯ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษาระเบียบ แนวทางปฏิบตั กิ ารจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ
๒. วางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงานให้เหมาะสม
๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจ
ในเงือ่ นไขการรับการสนับสนุน
๔. ดาเนินการให้บริการด้านสวัสดิการตามแนวทางและเงื่ อนไขของแต่ละ
โครงการ
๕. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลตามรายละเอียดทีก่ าหนด
๔.๒.๒ การประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึก ษาระเบียบ แนวทางและเงื่อ นไขในการด าเนิน การที่เ กี่ยวข้อ งกับ
การประกันชีวติ
๒. วางแผนการดาเนินงานและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ขอ้ มูลให้ขา้ ราชการ
และสถานศึกษาทราบ
๓. ประสานการดาเนินการกับทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง
๔. ติด ตาม ตรวจสอบรายละเอีย ด เงื่อ นไข เพื่อ รัก ษาผลประโยชน์ ข อง
ข้าราชการ ลูกจ้างและนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
๕. สรุปผลการดาเนินการและรายงานผล

๑๕๓
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ข้าราชการ ลูกจ้างได้รบั สวัสดิการทีด่ ี เกิดขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
๒. ข้า ราชการ ลู ก จ้า งและนั ก เรีย นมีห ลัก ประกัน ได้ร บั ความช่ ว ยเหลือ
ในกรณีทป่ี ระสบอุบตั เิ หตุหรือเสียชีวติ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการจัดสวัสดิการในส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๓๐
๒. ระเบียบ หรือแนวทางการดาเนินการด้านสวัสดิการแต่ละเรือ่ ง

๔.๓ งานส่งเสริ มการพิ ทกั ษ์สิทธิ เด็กและเยาวชน
๔.๓.๑ งานพิ ทกั ษ์และคุ้มครองสิ ทธิ เด็ก
ขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ
๑. ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิทกั ษ์สทิ ธิเด็ก
๒. รวบรวมและเผยแพร่ เ อกสารที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพิท ัก ษ์ ส ิท ธิเ ด็ก ให้
สถานศึกษา และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทราบ
๓. จัดตัง้ ศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตาม สนับสนุ น ป้องกันให้เด็กปลอดภัย
จากการถูกละเมิด
๔. สรุปผลการดาเนินการอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง
๔.๓.๒ การป้ องกันความปลอดภัย และอุบตั ิ เหตุในสถานศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ศึก ษาแนวทาง ระเบีย บ กฏหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ การประกัน ความ
ปลอดภัยและการป้องกันอุบตั ภิ ยั ในสถานศึกษา
๒. รณรงค์ให้สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เห็นความสาคัญ
และร่วมกันกาหนดมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยและอุบตั ภิ ยั ทีอ่ าจเกิดขึน้
๓. ส่งเสริม สนับสนุ นให้เกิดการบูรณาการ สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและอุบตั ภิ ยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการเรียนการสอน
๔. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๕. สรุปผลการด าเนิ นงานและปรับปรุ ง มาตรการในการป้อ งกันให้ทนั ต่ อ
เหตุการณ์อยูเ่ สมอ

๑๕๔
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
นั ก เรีย นทุ ก คนได้ ร ับ การคุ้ม ครองสิท ธิ พ้น จากการถู ก ล่ ว งละเมิด และมี
ความปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุในสถานศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
๒. แนวทางการดาเนินงานการประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน

๕. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
กลุ่มงานส่งเสริ มกิ จการพิ เศษ
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
งานป้องกันและแก้ไขปญั หาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
งานโครงการเสมาพัฒนาชีวติ
งานความมันคงของชาติ
่
งานวิเทศสัมพันธ์
งานการป้องกันโรคเอดส์
งานสารวัตรนักเรียน

๕.๑ งานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประชุมจัดทาโครงการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและประสาน
พืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรม
๒. แจ้งหน่ วยงานและสถานศึกษาประสานงานวิทยากร เพื่อจัดกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
ต่อไป
๓. จัดทาเอกสารคู่มอื ประกอบการฝึกอบรมตามแผนงานโครงการทีก่ าหนด

๑๕๕
๔. ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนด
๕. เขตพื้นที่ก ารศึกษาสรุปผลการดาเนินงานพร้อ มทัง้ ประเมินผลและรายงานผล
ให้กระทรวงทราบเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดให้ดขี น้ึ และหมดไป
๖. ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีองค์กรรับผิดชอบทุกระดับ
๒. มีแผนงาน/โครงการทัง้ ระดับเขตพืน้ ทีแ่ ละสถานศึกษา
๓. มีร ะบบข้อ มูล สารสนเทศเกี่ย วกับ โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริข อง
กระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับ
๔. มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผล เพื่อเผยแพร่โครงการอันเนื่อ ง
มาจากพระราชดาริอย่างแพร่หลายและทัวถึ
่ ง
๕. มีเ ครือ ข่ายการน าไปใช้ต ามโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริทงั ้ ในระดับ
เขตพืน้ ทีแ่ ละสถานศึกษามีผลผลิตทีม่ คี ุณภาพทุกระดับ
ระเบียบ/กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

๕.๒ งานป้ องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติ ดในสถานศึกษา
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เตรียมการจัดทาโครงการตามความสาคัญและงบประมาณทีไ่ ด้รบั
๒. ประชุมชีแ้ จงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
๓. จัดระบบดูแลนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียน
๔. ดาเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน จาแนกตามสถานภาพทีเ่ กี่ย วกับการใช้สารเสพติด
เป็นรายสถานศึกษา
๕. จัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมแต่ละกลุ่มสถานภาพ
๖. สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา เฝ้าระวังประสานกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่าง
เคร่งครัดทัง้ ในเวลาและนอกเวลาเรียน
๗. สถานศึกษาและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จัดระบบบาบัดนักเรียนทีต่ ดิ สารเสพติด
๘. จัดให้มกี ารยกย่องและให้รางวัลสาหรับสถานศึกษาที่มผี ลงานดีเด่นและจัดให้ม ี
การแก้ไขปรับปรุงสาหรับสถานศึกษาและหน่วยงานทีผ่ ลงานไม่ถงึ เกณฑ์ทก่ี าหนด
๙. สรุปผลการดาเนินงานพร้อมประเมินผลและรายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและสาธารณชนทราบ

๑๕๖
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ั หาสารเสพติด ของหน่ ว ยงานในสัง กัด
๑. มีก ารด าเนิ น การป้ องกั น และแก้ ป ญ
กระทรวงศึกษาธิการและมีการประสานร่วมมือในการดาเนินงานเป็ นระบบเครือข่ายทุกระดับ
โดยเฉพาะเขตพืน้ ทีแ่ ละสถานศึกษา
๒. บุคลากรของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาปลอดจากสารเสพติด
๓. มีร ะบบข้อ มูล สารสนเทศที่ท ัน สมัยและเป็ นป จั จุ บ ันเกี่ย วกับ สารเสพติด ทัง้ ใน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในทุกระดับ
๔. มีเ ครือ ข่ า ยเฝ้ า ระวัง สารเสพติด ในทุ ก ระดับ ของกระทรวงศึก ษาธิก าร โดยมี
บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษารับผิดชอบ
๕. มีการติดตามผล รายงานผลเกี่ยวกับสารเสพติดและเผยแพร่ขอ้ มูลให้ผเู้ กี่ยวข้อง
ทราบอย่างทัวถึ
่ งสามารถตรวจสอบได้ทุกระดับ
๖. หน่ วยงานและสถานศึกษามีผลงานการป้องกันสารเสพติด โดยมีการประกาศ
เกียรติคุณให้ทุกระดับ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบายของรัฐบาล
๒. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. แผนงาน/โครงการป้องกันสารเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ

๕.๓ งานโครงการเสมาพัฒนาชีวิต
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประชุมชีแ้ จงคณะกรรมการและวิธกี ารคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน
๒. แจ้งให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการตามระเบียบทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๓. แต่งตัง้ คณะกรรมการระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พิจารณาจัดสรรทุนให้สถานศึกษา
๔. เขตพืน้ ที่การศึกษาเสนอชื่อนักเรียนที่ได้รบั ทุนตามจานวนที่เขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ได้รบั ให้กระทรวงทราบ
๕. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาโอนเงินเข้าบัญชีนกั เรียนภาคเรียนละ ๑ ครัง้ รวม ๒ ครัง้
๖. สรุปและรายงานผลการด าเนิ นงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบเพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. จัดหากองทุนการศึกษาเตรียมรองรับนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง
๒. มีศูนย์เสมาพัฒนาชีวติ ในระดับเขตพืน้ ทีแ่ ละสถานศึกษา

๑๕๗
๓. ทุกองค์กรร่วมมือกันระดมกองทุนทัง้ ภาครัฐ /เอกชน ในการป้องกันการถูกล่อลวง
ไปในทางทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ของนักเรียน/นักศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรร
ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียน
ั หาธุ ร กิจ บริก าร
๒. มติค ณะรัฐ มนตรีอ นุ ม ัติแ ผนปฏิบ ัติก ารป้ อ งกัน และแก้ ไ ขป ญ
ทางเพศเมือ่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๙
๓. โครงการเสมาพัฒนาชีวติ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๕.๔ งานความมั ่นคงของชาติ
๕.๔.๑ งานพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สงู
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. จัดทาแผนงานโครงการตามสภาพพืน้ ทีข่ องเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. จัดระบบการจัดการศึกษาบนพืน้ ทีส่ งู ตามแผนงาน/โครงการ
๔. ติดตามผลการดาเนินงานแบ่งเป็ น ๒ ภาคเรียน ร่วมกับศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนจังหวัดและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๕. สรุปรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละปี ให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ
เพื่อพัฒนาส่วนทีม่ ปี ญั หาให้ดขี น้ึ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รบั บริการการศึกษาตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในพืน้ ทีอ่ ย่างทัวถึ
่ ง
๒. ประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมายมีค วามพร้ อ มและมีจ ิต ส านึ ก ในการพัฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักการเกี่ยวกับแนวคิดและจัดทาแผนแม่บท เพื่อ
พัฒนาชุมชนสิง่ แวดล้อมและควบคุมพืชเสพติดบนพืน้ ทีส่ งู
๒. มติ ค ณะรัฐ มนตรี ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๓๕ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ตัง้ คณะทางานพัฒนาการศึกษาบนพืน้ ทีส่ งู

๑๕๘
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร การพัฒนาชุมชน สิง่ แวดล้อม
และควบคุมพืชเสพติดบนพืน้ ทีส่ งู พ.ศ. ๒๕๔๐
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕.๔.๒ งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้ องกันตนเอง (อพป.)
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เขตพื้นที่ก ารศึก ษาเข้าร่วมจัดทาแผนงานพัฒนาการศึกษาในหมู่บ้าน อพป.
ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด
๒. เขตพื้นที่ก ารศึก ษาเข้ารับการประชุมร่ว มกับ กอ.รมน. ภาค เพื่อ เตรียมการ
ฝึกอบรมเป็นวิทยากรในหมูบ่ า้ น
๓. จัดส่งข้าราชการในสานักงานเข้าร่วมเป็ นวิทยากรตามที่ กอ.รมน. จังหวัดกาหนด
๔. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละปี ตามที่ กอ.รมน. จังหวัดขอความ
ร่วมมือ
๕. สรุปและรายงานผลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. ประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมายได้ ร ับ บริก ารการศึ ก ษาตามความเหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมในพืน้ ทีอ่ ย่างทัวถึ
่ ง
๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมและจิตสานึกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง การปกครอง การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
คู่มอื การจัดการศึกษาในหมู่บา้ นอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
๕.๔.๓ งานโครงการหมู่บ้านป้ องกันตนเองชายแดน (ป.ช.ด.)
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจัดประชุมหารือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง (กอ.รมน., ตชด. กศน.)
๒. เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดกิจกรรมตามความจาเป็ น
และเหมาะสม
๓. จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
๔. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๕. สรุปรายงานผลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

๑๕๙
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
ประชาชนทีอ่ ยูอ่ าศัยตามแนวชายแดนได้รบั การศึกษาอย่างทัวถึ
่ ง สามารถนาความรู้
ไปสร้างความมันคงให้
่
กบั ตนเอง/ครอบครัว/ชุมชนและประเทศชาติอย่างมีคุณภาพ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๔ เกี่ยวกับหมู่บ้านป้องกัน
ตนเองตามชายแดน
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๓. แผนงาน/โครงการหมูบ่ า้ นป้องกันตนเองชายแดน

๕.๔.๔ งานสนับสนุนการพัฒนาโดยใช้อดุ มการณ์ แผ่นดิ นธรรมแผ่นดิ นทอง
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ร่วมคัดเลือกหมูบ่ า้ นเข้าร่วมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
๒. วิเคราะห์นโยบาย แนวคิด งบประมาณ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
๓. พิจารณากาหนดแผนงาน สนับสนุ นกิจกรรมตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดิน
ทองในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๔. ก าหนดแผนการประสานงานโครงการแผ่ นดินธรรมแผ่ นดินทองของเขตพื้นที่
การศึกษา
๕. ดาเนินการตามแผนงานโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
๖. กากับ ติดตามและประเมินผลโครงการ
๗. สรุปและจัดทารายงาน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาคน/
ั หาอาชญากรรม/
หมู่บ้า น/ชุ ม ชน/สัง คมให้ม ีคุ ณ ภาพด ารงชีว ิต ประกอบอาชีพ สุ จ ริต ลดป ญ
อบายมุข
๒. ประชาชนสามารถพึง่ ตนเองและมีรายได้เพียงพอการดารงชีวติ
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. อุ ดมการณ์ แ ผ่ นดินธรรมแผ่ นดินทอง น้ อ มนามาจากพระบรมราชปณิธ าน ใน
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในพระราชพิธบี รมราชาภิเษกเมื่อ
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓

๑๖๐
๒. โครงสร้างองค์กรดาเนินการ/ประสานงานอุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
กระทรวงศึกษาธิการ
๕.๔.๕ งานส่งเสริ มการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแต่งตัง้ มีคณะอนุ กรรมการพัฒนาจังหวัด เพื่อวิเคราะห์
นโยบายและสภาพพืน้ ทีข่ องจังหวัด ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและสังคม
๒. กาหนดแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปีและแผนพัฒนาจังหวัดประจาปี
๓. จัดลาดับงบประมาณประจาปี
๔. เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาดาเนินการตามแผนงาน/โครงการทีก่ าหนด
๕. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. งานส่งเสริมการศึกษาในพืน้ ที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถพัฒนา
ความเป็ นอยูแ่ ละแก้ปญั หาด้านสังคมวิทยา
๒. มีหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบในการส่งเสริมการศึกษา
ในพืน้ ที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรูท้ ก่ี ว้างขวาง
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. โครงการทีเ่ กีย่ วข้องของกระทรวงศึกษาธิการ

๕.๕ งานวิ เทศสัมพันธ์
ขัน้ ตอนและแนวการปฏิ บตั ิ
๑. ประสานงานความร่ ว มมือ โครงการพัฒ นาการศึก ษาต่ า งประเทศ งานทุ น
การศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และงานวิจยั ต่างประเทศและสารสนเทศ
๒. ดาเนินการความร่วมมือโครงการและทุนต่างประเทศ
๓. ติดตาม ประเมินผล พัฒนาและรายงาน โครงการต่างประเทศ ทุนและสารสนเทศ
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. บุคลากรได้รบั การพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ
๒. บุคลากรและนักเรียน ได้มโี อกาสรับทุนต่างประเทศ
๓. มีการแลกเปลีย่ นข่าวสารและสารสนเทศเป็ นปจั จุบนั

๑๖๑
ระเบียบกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการศึกษา ฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ
๒. แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความร่วมมือกับโครงการต่างประเทศ

๕.๖ การป้ องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
ขัน้ ตอนและการปฏิ บตั ิ
๑. แต่งตัง้ คณะกรรมการในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
๒. ประชุมชีแ้ จงนโยบายและเป้าหมาย ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาทุกระดับ
๓. จัดทาแผนงาน/โครงการร่วมกัน ทัง้ ในระดับสถานศึกษาและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๔. ปฏิบตั ติ ามแผนงาน/โครงการและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันทัง้ ในระดับ
สถานศึกษาและครอบครัวของนักเรียน
ั หาอุ ป สรรคในการ
๕. รายงานติ ด ตามผลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและร่ ว มกั น แก้ ไ ขป ญ
ดาเนินงาน รวมทัง้ ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. สถานศึกษาทุกระดับ มีการเฝ้าระวังนักเรียนให้ปลอดจากอบายมุขทุกเรือ่ ง
๒. สถานศึกษาทุกระดับ นักเรียนปลอดจากโรคเอดส์
ระเบียบกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

๕.๗ งานสารวัตรนักเรียน
ขัน้ ตอนและการปฏิ บตั ิ
๑. เขตพื้นที่การศึกษา จัดประชุมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสารวัตรนักเรียนเพื่อ
จัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาความประพฤตินกั เรียนและป้องกันการทะเลาะวิวาทนักเรียนร่วมกัน
๒. สารวัตรนักเรียนและสถานศึกษาจัดทาระบบเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาท
และการพัฒนาความประพฤตินกั เรียน โดยประสานงานกับชุมชนและผูป้ กครอง
๓. จัดทาคู่มอื ปฏิบตั งิ านให้หน่ วยงานและสถานศึกษา ในการพัฒนาความประพฤติ
นักเรียน และการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน
๔. รายงานติดตามผลเป็ นระยะอย่างต่อเนื่องและแก้ปญั หาร่วมกัน
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันการทะเลาะวิวาทและ
การพัฒนาความประพฤตินกั เรียน สามารถแก้ปญั หาได้อย่างฉับพลันทันทีเมือ่ มีเหตุการณ์เกิดขึน้

๑๖๒
๒. นักเรียนทุกสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีความประพฤติดแี ละไม่มกี ารก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท
ระเบียบกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. นโยบาย/แผนงาน/โครงการของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา

