มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของ
นางสาวธิดารัตน พลศรี

ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผังบริหารงานอํานวยการ

1. ช่อื กระบวนงาน
งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

2. วัตถุประสงค
เพือสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผ ูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ

3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาดําเนนิ การศึกษา วิเคราะหขอมูลการจัดการศึกษาเด็กพิการ
เด็กดอยโอกาส และเด็กทีมีความสามารถพิเศษในระดับการศึกษาขันพืนฐานและนําไปพัฒนาระบบการ
จัดการศกึ ษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษในระด ับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. คําจํากัดความ
4.1 ผูพิการ หมายถึง เด็กพิการทีไดจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ คน
พิการหรือ บุค คลทีสถาน ศึก ษารับรอง วาเป นคนพิการตามห ลักเกณฑและวิธีการทีคณะกรรมการ
พิจารณาใหคนพิก ารไดรับสิ ทธิชวยเหลือทางการศึกษากํา หนดโดยกระทรวงศึกษาธิการไดประกา ศ
จําแนกคนพิการเปน 9 ประเภท ไดแก บุคคลทีมีความบกพรองทางการมองเห็น บุคคลทีมีความบกพรอง
ทางการไดยิน บุคคลทีมีความบกพรองทางสติปญญา บุคคลทีมีความบกพรอง ทางรางกายหรือสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู บุคคลทีมีความบกพรองทางพฤติกรรมหรืออารมณและสมาธิสัน
บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซา ซอน
4.2 ผูดอยโอกาส หมายถึง เด็กทีอยูในสภาวะยากลําบาก เนืองจากประสบปญหาตาง ๆ
มีชีวิตความเปนอยูดอยกวาเด็กปกติทัวไป ขาดโอก าสหรือไมมีโอกาสทจี ะเขารับบริการทางการ ศึกษา
หรือไดรับพัฒนาทังทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ จําเปนตองไดรับความชวยเหลือ
เปนกรณีพิเศษเพือใหมีชีวิตความเปนอยูทีดีขึน มีพัฒนาการทีถูกตองเหมาะสมกับวัยและสามารถบรร ลุ
ถึงศักยภาพขั้นสูงสุดได
4.3 ผูมีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กทีแสดงออกซึงความสามารถอันโดดเดนดานใด
ดานหนึงหรือหลายดาน ในดานสติปญญา ความคิดสรางสรรค การใชภาษา การเปนผูนํา ดานวิชาการ
กีฬา ดนตรี ภาษา ศิลปะ หรืออื่นๆ ในสาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาอยางเปนที่ประจักษเมือเปรียบเทียบ
กับผูที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดลอมหรือประสบการณเดียวกัน
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5. ขั้นตอนการปฏบิ ัติงาน
5.1 ประสานการสํารวจขอมูลกับสถานศึกษาและหนวยงานทีเกียวของจัดทําทะเบียน
เพ่อื รวบรวมขอมูลที่จําเปนของเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยางเปนระบบ
5.2 ประสา น สงเสริมการจัดการศึก ษาสําหรับ เด็ก พิกา ร เด็ก ดอยโอกาสแล ะเด็ก ทีมี
ความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใหจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
5.3 ศึกษา วิจัยและสงเสริมการศึกษา วิจัย เพือหารูปแบบและเผยแพรวิธีการจัดการศึกษา
แกผูที่เกี่ยวของ
5.4 ติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและสมาเสมอ

5.5 รายงานผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
สํารวจขอมลู /
จัดทําทะเบียน

ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ

ศึกษาวจิ ัย เผยแพร

ติดตามผล วิเคราะหผล

รายงานผลการดําเนินงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม
8.2 กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑทีวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
เดก็ ดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
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9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
ชื่อกระบวนงาน

งานสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูทมี ีความสามารถพิเศษ

สํานักงานเขตพืนที่การศึกษา กลุมสงเสรมการจดการศึกษา

วัตถุประสงค : 1. เพื่อใหมีขอมูลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ อยางเปนระบบ - เด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษทกคน ไดรับการพัฒนาเตมตามศักยภาพ
2. เพื่อใหมีการประสานงานการจัดการศึกษาและพฒนาศักยภาพสําหรับเด็กพิการ เดกดอยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยางเปนระบบ

ลําดับที
1.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายล
สารวจขอมลจดทาทะเบยน

ะเอียดงาน เ
ประสานงานสํารวจขอมูลกับสถานศึกษาและหนวยงาน

วลาดําเนินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน
ปการศึกษาละ 1 ครั้ง - กล

ที่เกียวของจดทาทะเบยนเดกพการ เด็กดอยโอกาสและ

ผูรับผิดชอบ
ุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

เด็กที่มีความสามารถพิเศษ อยางเปนระบบ
2.

ประสานงานสงเสรมการจดการศกษา

ประสานงานสงเสริมการจัดการศกษาสําหรับเด็กพิการ

ตลอดป - กล

ุมสงเสรมการจดั

เด็กดอยโอกาสและเดกทมี ความสามารถพเศษกบั

การศึกษา

สถานศึกษาและหนวยงานท ี่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
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ศึกษา วิจัย และสงเสริมการว ิจัยรูปแบบการจ ัดการศ ึกษา

3.
ศกษาวจิ ยรปแบบการจัดการศกษา

ปละ 1 ครัง - กล

ุมสงเสรมการจดั

สําหรับเดกพการ เดกดอยโอกาสและเดกทมี ีความสามารถ

การศึกษา

พิเศษ และเผยแพรวิธีการจัดการศ ึกษาแกผูเกี่ยวของ

4.

5.

ติดตาม ประเมินผล

รายงานผล

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา

ปละ 1 ครั้ง

สถานศึกษาจัดการ

กลุมสงเสรมการจดั

ศึกษาไดตามมาตรฐาน การศึกษา
รายงานผลการจดการศึกษา

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน ก ิจกรรมงานหรอการปฏิบัติ การต

ปละ 1 ครั้ง - กล

ุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

ัดสนใจ

ทิศทางหร ือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

1. ชื่อกระบวนงาน
การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิ เศษ

2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการจ ัดการศึกษา และสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ

3. ขอบเขตของงาน
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาดําเนินการตามหลักเกณฑแนวปฏ ิบัติตามความตองการ
ของสถาบันที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา

4. คําจํากัดความ
4.1 สถาบัน

หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษาที่ประสงคใหโควตาพิเศษแกนักเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
4.2 โควตาพ ิเศษ ห มายถึง จํานวนนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรใหเขาเรียนเปนกรณี
พิเศษในระด ับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา จ ากสถาบ ันการศ ึกษาตางๆ โดยไมตองสอบแขงขัน
หรือสอบคัดเลือก

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ศึกษาหลักเกณฑ แจงประชาสัมพันธ รับสมัคร
แตงตั้งคณะกรรมการค ัดเลือกตามเกณฑทีกําหนด
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
ประกาศผล
สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษาหลักเกณฑ ประชาสัมพันธ รับสมคร

แตงตั้งคณะกรรมการคดเลือกตามเกณฑท่กี ําหนด/จดทําขอมูล
คุณสมบัติของนักเรยน

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประกาศผล

สรุป รายงานผล สงผลใหสถาบันตางๆ

7. แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมใบสมัครของสถาบันตาง ๆ

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
หนังสือแจงรายละเอียดจากสถาบันตางๆ ทีแจงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

ชืองาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสรมการจดการศึกษา

การสงเสรมและสนับสนุนนกั เรียนในโควตาพิเศษ

วัตถุประสงค : เพื่อใหสํานักงานเขตพ ื้นที่การศึกษาดําเนินการไดตามหลักเกณฑของสถาบ ันตาง ๆ ที่ใหโควตาแกนักเรยนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลําดับที
1.

2.

3.

4.

5.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายล
ประชาสมพันธ รับสมคร

แตงตั้งคณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกตามหลักเกณฑ

ประกาศผลและรายงานผล

สรุป รายงานผล

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

ะเอียดงาน เ
ศึกษาหลักเกณฑ ประชาสัมพันธ และรับสมัคร

วลาดําเนินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน
ตามหลักเกณฑที

ผูรับผิดชอบ

-

กลุมสงเสรมการจดการศึกษา

-

กลุมสงเสรมการจดการศึกษา

-

กลมสงเสรมการจดการศึกษา

เปนไปตามความตองการ

กลุมสงเสรมการจดการศึกษา

กําหนด
แตงตั้งคณะกรรมการ

ตามหลักเกณฑที
กําหนด

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตามหลักเกณฑ ตามหลักเกณฑท ี่
กําหนด
ประกาศผลการคัดเลือก

สรุปผลการคัดเลือก รายงานผลสงใหสถาบัน

ตามหลักเกณฑที
กําหนด

ของสถาบันตางๆ

ตามหลักเกณฑที

-

ตางๆ

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน ก ิจกรรมงานหรอการปฏิบัติ การต
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กําหนด
ัดสนใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

2. วัตถประสงค
2.1 เพือสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูเรืองการเคลือนไหวรางกายในรูปแบบตาง ๆ การเขารวม
กิจกรรมทางกายและกีฬา ประเภทบุคคล ทีม ทั้งกีฬาไทยและกีฬาสากล
2.2 เพือสงเสริมการเลนกีฬาซึงสงผลถึงการพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา
รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา
2.3 เพือสงเสริมการออก กําลังกาย การเลนเกม และการเ ลนกีฬา ปฏิ บัติเปนประจําอยาง
สมําเสมอใ หมีวินัย เคารพ สิทธิ กฎ กติกา มีนําใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแ ขง ขัน และชืนชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา
2.4 เพือสงเสริมการจัดกิจกรรม นันทนากา ร เชน การทองเทียว การเลนดนตรี นาฏศิล ป
การรองเพลง งานอดิเรก เปนตน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ผูเรียนรูจักใชเวลาใหเปนประโยชนมีสุขภาพสมบูรณทังดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม
3.2 สงเสริมกีฬาและนันทนาการกอใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ เด็กและเยาวชนรูสึกรัก
และหวงแหนสถาบัน
3.3 ชุมชนและสังคมไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีการออกกําลังกาย การสงเสริมความสามารถ
เฉพาะทางดานกีฬานําไปสูนักกีฬาอาชีพและมีชื่อเสียงในสังคม

4. คําจํากัดความ
4.1 กีฬา หมายถึง การออกกําลังกายดวยการเลนหรือการแขงขันตามกฎ กติกา
4.2 นันทนาการ หมายถึง การใชเวลาวางในการพักผอนหยอนใจ การทองเที่ยว การเลนดนตรี
การรองเพลง หรือทํากิจกรรมงานอด ิเรกตาง ๆ เพื่อความเพลิงเพลินและสนุกสนาน

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานดานกีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว
1. จัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ดําเนินโครงการดานกีฬา/นันทนาการ
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82
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

3. จัดการแขงขันกีฬาภายใน/นอกสถาบัน
4. ประสาน กํากับ ติดตามการดําเนินโครงการ
5. ประกาศเกียรติคุณ ยกยอง
6. สรุปผลและรายงาน
5.2 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยวในสถานศึกษา เพื่อเสริมสราง
ความสามัคคีในหมูคณะและพัฒนาทักษะกีฬา
1. ประชาสัมพันธ เชิญชวนการจ ัดกิจกรรมแขงขัน
2. การเตรียมฝกซอมและการสงทีมเขาแขงขัน
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ
4. แขงขัน คัดเลือก
5. การสงนักกีฬาตัวแทนเขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น
6. สรุปผลการแขงขัน และรายงาน
กีฬาชนิดตาง ๆ เพื่อความ
5.3 ประสานงาน สนับสนุนการฝกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของ
เปนเลิศ
1. การจัดทําแผนของบประมาณส
นับสุนนการฝกซอมหรือการเลนกีฬา เพื่อความเปนเลิศ
2. จดหาครูฝกซอม การเก็บตัว การดูแลเรื่องอาหาร
3. การฝกซอมของนักกีฬา
4. การสงนักเรยนเขารวมการแขงขันในรายการตาง ๆ เพื่อสรางประสบการณการแขงขัน
5. การเฝาระวังเรื่องวินัยของนักกีฬาใหอยูในกฎระเบียบ
6. การติดตาม ประเมินผลและรายงาน
5.4 สงเสริมการจัดหาอุปกรณกีฬา และสนามกีฬาเพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ
1. ประสานหนวยงานภาคร ัฐ เอกชน จัดหาอุปกรณกีฬา หรือสถานที่เพื่อจัดสราง
ลานก ีฬา หรือสนามกีฬา หรือขอรับสนับสนุนงบประมาณ
2. จัดทําบันทึกขอตกลงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา หรือสถานที่กอสรางสนามกีฬา
3. ดําเนินการมอบอุปกรณกีฬา หรือดําเนินการกอสรางสนามกีฬา
4. ประกาศเกียรติคุณผูสนับสนุน
5. สรุปรายงาน
5.5 สงเสริมใหมีการจดกิจกรรมนันทนาการหลายร ูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงนาฏศิลป
ศิลปะ การทองเที่ยว ทัศนศึกษา การอาน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกตาง ๆ
1) ศึกษาสภาพความตองการ
2) กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ
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3) ประสานเตรียมการขับเคลือนกิจกรรมนั้น ๆ
4) ทํากิจกรรมเสริมระหวางการจัดกิจกรรม เพื่อสรางองคความรู
5) กํากับ ติดตามการดําเนินกิจกรรมใหเปนไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการที่กําหนด
6) สรุปรายงาน

6. Flow Chart การปฏบิ ตั ิงาน
6.1 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนางานดานกีฬา นันทนาการและการทองเที่ยว
จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดําเนินการโครงการ

จัดการแขงขันกีฬา

ประสาน กํากับ ติดตามการดําเนนิ
โครงการ
ประกาศเกยรตคิ ุณ ยกยอง

สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน
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6.2

สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการทองเทียวในสถานศึกษาเพือ

เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและพัฒนาทักษะกีฬา
ประชาสมพันธ ชี้แจง
การจัดกิจกรรม

เตรียมการฝกซอม/สงทีม

ตรวจสอบคุณสมบัติ

คัดเลือก/แขงขัน

สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันในระดับตาง ๆ

สรุปรายงานการแขงขัน

6.3 ประสานงาน สนับสนุนการฝกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดตาง ๆ เพื่อ
ความเปนเลิศ
การจัดทําแผนของบประมาณ
การจัดหาผูฝกซอม
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การฝกซอม

การแขงขัน
การเฝาระวัง
การติดตาม สรุปรายงาน

6.4 สงเสริมการจัดหาอุปกรณกีฬา และสนามกีฬาเพือสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ
การประสานงาน

การจัดทําบันทึกขอตกลง

ดําเนินการมอบอุปกรณกีฬา/ลานกีฬา

การประกาศเกียรติคณ
ุ

การสรุปรายงาน
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6.5 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายร ูปแบบ เชน ดนตรี การแสดงนาฏศิลป
ศิลปะ การทองเที่ยว ทัศนศึกษา การอาน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกตาง ๆ
ศึกษาสภาพความตองการ

กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ

ประสานเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรม

ดําเนินกิจกรรม และสรางองคความรู
เพมิ่ เตมิ

กํากับติดตามการดําเนินกิจกรรม

สรุปรายงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
7.1 บันทึกหนังสือขอความ
7.2 หนังสือราชการประเภทภายนอก
7.3 แบบแผนปฏิบัติการประจําป
7.4 แบบการประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง
8.1 คูมือการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พ.ศ. 2551
8.2 คูมือการจัดการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. 2551
8.3 คูมือการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2543 กรมอนามัย
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ชื่องาน
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค : 5.2 เพื่อให สพท. มีการสงเสริมใหมีการจดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการทองเที่ยวในสถานศึกษา เพื่อเสริมสรางความสามคคีในหมูคณะ
ลําดับที
ผังขันตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ
มาตรฐาน
คุณภาพงาน
1.
ประชาสมพันธ เชิญชวนการจ ัดกจกรรมแขงขัน
มิถุนายน
ประชาสมพันธ
2.

3.

เตรยมทมี /ฝกซอม

ตรวจสอบคณสมบตั ิ
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4.

5.

การแขงขันตัวแทน

สงนักเรียนตัวแทนเขารวมการแขงขัน

6.

เตรียมทมี /ฝกซอมการแขงขนั

มถิ นายน –
พฤศจิกายน

-

ตรวจสอบคุณสมบัต/ิ

พฤศจกายน

-

การแขงขันตัวแทน

พฤศจิกายน

-

สงนักเรียนตัวแทนเขาแขงขันในระดับที่สูงขึ้น

ธันวาคม

-

สรุปรายงานผลการดําเนินการ

มกราคม
ของปถัดไป

แบบสรุปรายงาน

สรุปรายงาน
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
(ถาไมจบภายใน 1หนา)

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรอการปฏิบัติ

การตัดสนใจ

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา
ครูผรู ับผดชอบ

กลม สงเสรมการจดั
การศึกษา /
ครูผรู ับผดชอบ
กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา /
ครูผรู ับผดชอบ
กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา /
ครูผรู ับผดชอบ
-

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา

หนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

ชื่องาน
วัตถุประสงค :
ลําดับที
1.

2.

3.

งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
5.4 เพื่อให สพท. มีการการจัดหาอ ุปกรณกีฬา และสนามกีฬาเพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
รายละเอียดงาน
เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
ประสานหนวยงานภาครัฐ เอกชน จัดหาอุปกรณ หรือสถานที
ตลอดปการศึกษา
ประสานงาน
เพื่อจัดสรางลานก ีฬา หรือสนามกฬา
บนทกขอตกลง มอบอุปกรณกีฬา/

กอสรางลานกีฬา ประกาศเกยรตคิ
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4.

5.

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
(ถาไมจบภายใน 1หนา)

ณผสู นบสนนุ

สรุปรายงาน

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

จัดทําบนทึกขอตกลงการสนับสนนอุปกรณก ฬา หรือสถานที
กอสราง

-

-

กลมสงเสรมการจดั
การศึกษา

ดําเนินการมอบอุปกรณกีฬา หรือดําเนินการกอสราง

-

-

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

ประกาศเกยรตคิ ุณผสู นบสนนุ

-

-

กลมุ สงเสรมการจดั
การศึกษา

มีนาคม
ของปถัดไป

แบบสรุปผลการ
ดําเนินงาน

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

สรุปรายงาน

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

การตดสินใจ

ทิศทางหร ือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอระหวางหนา

