
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 

ของ 

นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ผังบริหารงานอํานวยการ 
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1.  ช ื่อกระบวนงาน 

งานโครงการอ ันเน ื่องมาจากพระราชด ําร ิ 
 
 

2   ว ัตถ ุประสงค 

2.1 เพ ื่อสนองพระราชด ําร ิในโครงการอ ันดีงามของทองถ ิ่น ขนบธรรมเน ียมประเพณ ี ทร ัพยากร 

ธรรมชาต ิทเ  ก ี่ยวของก ับนักเร ียน น ักศ ึกษา สถานศ ึกษา 

2.2 เพ ื่อปล ูกจ ิตส ําน ึกน ักเร ียน น ักศ ึกษาใหม ีความจงร ักภ ักด ีตอสถาบ ันชาติ ศาสนา พระมหากษ ัตร ิย 

2 3 เพ ื่อสงเสร ิมความสามารถในการประกอบอาช ีพของน ักเร ียน 

2.4 เพ ื อสงเสริมการเร ียนร ูของน ักเร ียนใหม ีค ุณภาพ สามารถด ํารงช ีวิตอย ูในช ุมชน และส ังคม 

ไดอยางม คีวามส ุข 

2.5 เพ ื่อปล ูกจ ิตส ําน ึกของน ักเร ียน ในว ัฒนธรรม 
 

3.  ขอบเขตของงาน 

3.1 ม ีหนวยงาน  องคกรร ับผ ิดชอบโครงการอ ันเน ื่องมาจากพระราชด ําร ิในท กุระด ับ 

3.2. ม ีแผนงาน / โครงการ ท ั้งระด ับโรงเร ียน และเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 

3.3 ม ีระบบขอม ูลสารสนเทศเก ี ยวก ับโครงการอันเน ื องมาจากพระราชด ําริของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 

ท ุกระด ับ 

3.4 ม ีระบบการต ิดตามผล  รายงานและประเม ินผล เพ ื อเผยแพรโครงก ารอ ันเน ื องมาจาก  
พระราชด ําร ิอยางแพรหลายและท ั่วถ ึง 

3.5 ม ีเครือขายการนําไปใชตามโครงการอ ันเน ื องมาจากพระราชด ําร ิท ั งในระด ับเขตพ ื นท ี  และ 

สถานศ ึกษาม ีผลผล ิตท ี่ม ีค ุณภาพท ุกระด ับ 
 

 

4. ค ําจ ําก ัดความ 

โคร งการ อ ันเน ื องมาจาก พระร าชด ําริ หมายถ ึง  โครงการท ี ด ําเน ินการตามร ะเบ ียบส ําน ัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการอ ันเน ื องมาจากพระราช ดําริ พ .ศ. 2534  และท ี แกไขเพ ิ มเต ิม  (ฉบ ับท ี  2) 

พ.ศ. 2546     ด ังน ี  โครงการอ ันเน ื องมาจากพระราชด ําริ หมายถ ึงโครงการ แผนงาน หร ือก ิจกรรมใดๆ 

ท ี สวนราชกา ร  ร ัฐว ิสาหก ิจ  เปนผ ูด ําเ น ินงานเ พ ื อสนองพระราช ด ําริ ท ั งน ี  เปนโครงการ ท ี สนอง 

พระราชด ําร ิในพระบาทสมเด ็จพระเจาอย ูห ัว สมเด ็จพระนางเจาฯ พระบรมราช ินีนาถ สมเด ็จพระศรีนค 

รินทราบรมราชชนน ี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมก ุฎราชก ุมา ร สมเด ็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชก ุมารี และสมเด ็จพระเจาล ูกเธอ เจาฟาจ ุฬาภรณวล ัยล ักษณ อ ัครราชกมาร ี
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5.  ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน 

5.1 ประช ุมจ ัดท ําโครงการ และประสานพ ื้นท ี่จ ัดก ิจกรรม 
5.2 แจงหนวยงานและสถานศ ึกษาประสานงาน เพ ื่อจ ัดก ิจกรรมให บรรล ุเปาหมาย 
5.3 จ ัดท ําเอกสารค ูม ือประกอบการด ําเน ินงานตามแผนงานโครงการท ี่ก ําหนด 

5.4 ด ําเน ินการตามแผนงาน/โครงการท ี่ก ําหนด 

5.5 ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศึกษาสร ุปผลการด ําเน ินงานพรอมท ั้งประเม ินผลและรายงานผลให 
กระทรวง ทราบ เพ ื อปร ับปร ุงและแกไขปญหาท ี่เก ิดใหด ีข ึ้นและหมดไป 

5.6  ต ิดตาม รายงานผลและประชาส ัมพ ันธเผยแพรผลการด ําเน ินงาน 
 

 
 

6.  Flow Chart  การปฏ ิบ ัต ิงาน 
 

ประช ุมจ ัดท ําโครงการ 
 
 
 
 

แจงหนวยงานและสถานศ ึกษาประสานงาน เพ ื่อจ ัดก ิจกรรมให บรรล ุเปาหมาย 
 
 
 
 

จ ัดท ําเอกสารค ูม ือประกอบการด ําเน ินงานตามแผนงานโคร งการท ี่ก ําหนด 
 
 
 
 

ด ําเน ินการตามแผนงาน/โครงการ 
 

 
 
 

สร ุปผลการด ําเน ินงานพรอมท ั้งประเม ินผลและรายงาน 
 
 
 

 

ต ิดตาม รายงานผล และประชาสมพ ันธ 

เผยแพรผลการดาเน ินงาน 
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7. แบบฟอรมท ี่ใช 

- 

8. เอกสาร / หล ักฐานอางอ ิง 

- โครงการอ ันเน ื องมาจากพระราชด ําริ 

- ระเบ ียบส ําน ักนายกร ัฐมนตร ีวาดวยโครงการอ ันเน ื องมาจากพระราชด ําริ พ.ศ. 2534 

และท ี่แกไขเพ ิ มเต ิม (ฉบ ับท ี  2) พ.ศ. 2546 
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9. แบบฟอรมสร ุปมาตรฐาน 
 

ช ื่องาน งานโครงการอ ันเน ื่องมาจากพระราชด ําริ ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 
ว ัถต ุประสงค : เพ ื่อใหสถานศ ึกษาในส ังก ัดด ําเน ินงานตามโครงการพระราชด ํารไดบรรล ุว ัตถ ุประสงค   
ล ําด ับท ี  ผ ังข ั้นตอนการด ําเน ินงาน รายล ะเอ ียดงาน เวลา ด ําเน ินการ มาตรฐานค  ุณภาพงาน ผ ูร ับผ ิดชอบ 

 
1.  ประช ุมจ ัดท ําโครงการตามกรอบนโยบายของ 

จ ัดท ําโครงการ 

 

ต ุลาคม - กล  ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

กระทรวงศ ึกษาธ ิการ และประสานพ ื้นท ี่จ ัดก ิจกรรม 
 

 
2. แจงหนวยงานและสถานศ ึกษาประสานงานว ิทยากรเพ ื่อจ ัด ต ุลาคม-ธ ันวาคม - กล  ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

แจงหนวยงานและประสาน 
คณะท ํางาน 

 

ก ิจกรรมให บรรล ุเปาหมาย 

 

3.  จดทาเอกสารประกอบการ 

ด ําเน ินงานตามแผนการท ํางาน 

จ ัดท ําเอกสารค ูม ือประกอบการฝกอบรมตามแผนงาน 

โครงการท ี่ก ําหนด 

ตลาคม-ธ ันวาคม - กล  ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา/ 

หนวยงานอ ื่น 

4. ด ําเน ินการตามแผนงาน/โครงการท ี่ก ําหนด มกรา คม- - กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา/ 
ด ําเน ินการตามแผน 

 

ส ิงหาคม 
 

หนวยงานอ ื่น 
 

 
 

5.  เขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาสร ุปผลการด ําเน ินงานพรอมท ั้ง 
ประเม ินผล/รายงาน 

ส ิงหาคม– - กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา / 

 
 

 
6. 

ตดตาม รายงานผล 

ประเม ินผลและรายงานผลใหกระทรวงทราบเพ ื่อปร ับปร ุง 

และแกไขปญหาท ี่เกดใหด ีข ึ้นและหมดไป 

ต ิดตาม รายงานผลและประชาส ัมพ ันธเผยแพรผลการ 

ด ําเน ินงาน 

ก ันยายน 
 

 
ก ันยายน- 

ต ุลาคม 

คณะกรรมการ 
 

 
- กลมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

 

อธ ิบายส ัญล ักษณผ ังข ั้นตอน จ ุดเร ิ่มตนหร ือส ิ้นส ุดกระบวนงาน ก  ิจกรรมงานหรอการปฏ ิบ ัติ การต  ัดสนใจ ท ิศทางหร ือการเคล ื่อนไหวของงาน { จ ุดเช ื่อมตอ 

ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา) 
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1.  ช ื่อกระบวนงาน 

งานโครงการจ ัดการศึกษาในหม ูบานอาสาพ ัฒนา และปองก ันตนเอง ( อพป. ) 
 
 

2  ว ัตถ ุประสงค 

2.1    ฝกอบรมประชาชนในหม ูบาน ใหม ีศ ักยภาพ  ม ีจ ิตสํานึกสรางช ุมชนใหเขมแข ็งรักถ ิ นฐาน 

เห ็นประโยชนของชาต ิและสวนรวมเปนท ี่ต ั้ง 

2.2  ม ีสวนรวมในการพัฒนาและปองก ันแกไขปญหาตางๆ ท ี ม ีผลกระทบตอความม ั นคง ความสงบ 

เร ียบรอยของช ุมชน 

2.3  พัฒนาและยกระด ับความเปนอย ูของราษฎรในหม ูบานใหสูงข ึ นกวาเด ิม  อยางเปนระบบ 
และสงเสร ิมการปกครองในระบอบประชาธ  ิปไตยในหม ูบาน 

 
 

3.  ขอบเขตของงาน 

3.1 ด ําเนินการฝกอบรมประชาชนหม ูบาน ในพ ื้นท ี่รวมก ับกองอํานวยการรักษาความม ั่นคงภายใน 

ราชอาณาจ ักร  (กอ.รมน. จ ังหว ัด)  ในหม ูบาน อาสาพ ัฒนาและปองก ันตนเอง (อพป.) 

3.2 ประชาชนมีความตระหนักถ ึง ภ ัยค ุกคามท ุกร ูปแบบและตระหนักถ ึงบทบาทหนาท ี ในการม ีสวน 

รวมในการปองก ันและแกไขปญหาท ี่ม ีผลกระทบตอความม ั นคงและความสงบเร ียบรอย ภายในประเทศ 
 
 

4. ค ําจ ําก ัดความ 

งานโครงการ จ ัดการศ ึกษาในห ม ูบานอาสาพ ัฒนา และปองก ันตนเอง ( อพป. )    หมายถ ึง 

โครงการอาสาพ ัฒนาและปองก ันตนเอง โดยฝกอบรมประชาชนในหม ูบานใหม ีศ ักยภาพ สรางช ุมชนให 

เขมแข ็ง ร ักถ ิ่นฐาน รวมก ันพ ัฒนา  และปองก ันแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง จัดช ุดรักษาความปลอด ภ ัย 

ในหม ูบาน รวมใจในการอ น ุร ักษขนบธรรมเ น ียมประเพณ ี มรดกทางวัฒนธรรม อน ุร ักษธรรมชาต ิและ 

ส ิ่งแวดลอม 
 

5.  ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน 

5.1  ส ํานักงานเขตพ ื นท ี การศ ึกษาเขารวมจัดท ําแผนงานพัฒนาการศ ึกษาในหม ูบาน อพป. รวมกับ 

กอ.รมน. จ ังหว ัด 

5.2  สํานักงานเขตพ ื นท ี การศ ึกษาเขารับการประช ุมรวมก ับ กอ.รมน. ภาค เพ ื อเตรียมการฝกอบรม 

เปนว ิทยากรใน  หม ูบาน 

5.3 จ ัดสงขาราชการในส ํานักงานเขารวมเปนว ิทยากรตามท ี  กอ.รมน.จ ังหว ัดก ําหนด 
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5.4 ต ิดตามและประเม ินผลการด ําเน ินงานในแตละปตามท ี  กอ.รมน.จ ังหว ัดขอความรวมม ือ 

5.5 สร ุปและรายงานผลใหหนวยงานท ี่เก ี่ยวของทราบ เพ ื อปร ับปร ุงและพ ัฒนาตอไป 
 

 

6. Flow Chart การปฏ ิบ ัต ิงาน 
 
 
 

จ ัดท ําแผนรวมก ับ กอ.รมน. 
 

 
 
 
 

ฝกอบรมว ิทยากร รวมก ับ กอ.รมน. 
 

 
 
 
 

ว ิทยากรด ําเน ินการตามโครงการในหม ูบาน 
 

 
 
 
 

ต ิดตามและประเม ินผล 
 
 
 
 
 
 

สร ุป รายงานผลและประชาส ัมพ ันธ 

เผยแพรผลการดาเน ินงาน 
 
 
 
 
 
 

7.  แบบฟอรมท ี่ใช 
- 

 

 

8. เอกสาร / หล ักฐานอางอ ิง 

พระราชบ ัญญ ัต ิจ ัดระเบ ียบบร ิหารหม ูบานอาสาพ ัฒนาและปองก ันตนเอง พ.ศ. 2522 



 

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
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9. แบบฟอรมสร ุปมาตรฐานงาน 

ช ื่องาน งานโครงการจ ัดการศ ึกษาในหม ูบานอาสาพ ัฒนา และปองก ันตนเอง ( อพป. ) ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา  กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

ว ัตถ ุประสงค : เพ ื่อใหประชาชนในหม ูบาน ใหม ีศ ักยภาพ ม ีจตส ําน ึกสรางช ุมชนใหเขมแข ็ง ร ักถ ิ่นฐาน เห ็นประโยชนของชาต ิและสวนรวมเปนท ี่ต ั้ง 

ล ําด ับท ี  ผ ังข ั้นตอนการด ําเน ินงาน รายล ะเอ ียดงาน เ วลาด ําเน ินการ มาตรฐานค  ุณภาพงาน ผ ูร ับผ ิดชอบ 
 

1. จ ัดท ําแผนงานการศ ึกษาในหม ูบาน  อพป. รวมก ับ กอ. 
 

1 ส ัปดาห - กล ุมสงเสรมการจด ั 
จ ัดท ําแผนรวมกบ ั กอ.รมน.  

รมน. และจ ังหว ัด 
 

การศ ึกษา 
 

 
2. ฝกอบรมวทยากร รวมกบ ั 

กอ.รมน. 

ฝกอบรมเปนว ิทยากรรวมก ับ กอ.รมน. 1 สปดาห - กล ุมสงเสรมการจด ั 

การศ ึกษา 
 

 
3. 

วทยากรด ําเนนการตามโครงการ 

ในหม ูบาน 
 

 

4. 
ตดตามและประเมนผล 

จ ัดสงวทยากรด ําเน ินการตามโครงการในหมบ ู  านตามท  ี 

กอ.รมน. ก ําหนด 
 

 

ต ิดตาม ประเม ินผลในแตละปตามท ี  กอ.รมน. จงหวด ั 

ก ําหนด 

2 ส ัปดาห - กล ุมสงเสรมการจด ั 

การศ ึกษา 
 

 

1 เด ือน - กล ุมสงเสรมการจด ั 

การศ ึกษา 
 
 

6. ตดตาม รายงานผลและประชาสมพ ันธ 
เผยแพรผลการด ําเน ินงานรายงาน 

สร ุปรายงานผลใหหนวยงานท ี่เก ี่ยวของเพอ ื  การปรบปรง ุ 

และพ ัฒนา 

1 ส ัปดาห - กล ุมสงเสรมการจด ั 

การศ ึกษา 

อธ ิบายส ัญล ักษณผ ังข ั้นตอน จ ุดเร ิ่มตนหร ือส ิ้นส ุดกระบวนงาน ก  ิจกรรมงานหรอการปฏ ิบ ัติ การต  ัดสนใจ ท ิศทางหร ือการเคล ื่อนไหวของงาน { จ ุดเช ื่อมตอ 

ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา) 
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1. ช ื่อกระบวนงาน 

งานโครงการหม ูบานปองก ันตนเองชายแดน (ปชด.) 
 
 

2  ว ัตถ ุประสงค 

เพ ื อใหเด ็กและเยาวชนท ี อย ูอาศ ัยตามแนวชายแดนไดร ับการศ ึกษาอยางท ั่วถ ึง สามารถน ําความร ู 

ไปสรางความม ั่นคงใหก ับตนเอง/ครอบคร ัว/ช ุมชนและประเทศชาต ิอยางม ีคุณภาพ 
 

3. ขอบเขตของงาน 

งานโครงการหม ูบานปองกันตนเองชายแด น (ปชด. ) เปนภารกิจในการร ักษาความม ั นคงตาม 

แนวชายแดน โดยม ิไดหมายถ ึงการสรางร ั้ว เคร ื่องก ีดขวาง การวางก ําลังทหาร กองก ําลังต ํารวจตระเวน 

ชายแดน เพ ื อตร ึงแนวชายแดนเทาน ั น แตย ังหมายถ ึงภารก ิจท ี ตองฟนฟูศ ักยภาพของประชาชนใหเขมแข ็ง 

ท ุกดาน ท ั้งทางดานการศ ึกษา เศรษฐก ิจ ส ังคม จ ิตว ิทยา การเม ืองการปกครอง เทคโนโลยี และส ิ งแวดลอม 

ในหม ูบานตามแนวชายแดนให ส ูงข ึ้น พรอมท ี่จะเปน “ปราการพล ังประชาชน ” 
 
 

4. ค ําจ าํก ัดความ 

งานโครงการหม ูบานปองก ันตนเองชายแดน (ปชด.) หมายถ ึง  โครงการหม ูบาน ปองก ันตนเอง 
ตามแนวชายแดน เปนโครงการท ี่ร ัฐบาลไดจ ัดท ําข ึ้น เพ ื่อชวยเหลือราษฎรไทยท ี ไดร ับผลกระทบจากการ 

ส ูรบบร ิเวณตามแนวชายแดน 
 
 

5. ข ั้นตอนการปฏ บิ ัต ิงาน 

5.1 ส ําน ักงานเขตพ ื้นทก  

 

 
 

ารศ ึกษาจ ัดประช ุมหาร ือก ับหนวยงานท ี่เก ี่ยวของ (กอ.รมน., ตชด.) 

5.2 ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาจ ัดท ําแผนงาน/โครงการ เพ ื่อจ ัดก ิจกรรม ตามความจ ําเปน 

และเหมาะสม 

5.3 จ ัดก ิจกรรมตามแผนงานโครงการรวมก ับหนวยงานท ี่เก ี่ยวของ 
5.4 ต ิดตามประเม ินผลการด ําเน ินงานตามแผนงาน / โครงการ 

5.5 สร ุปรายงานผลใหหนวยงานท ี่เก ี่ยวของทราบ เพ ื่อปร ับปร ุงและพ ัฒนา 

5.6 เผยแพรผลงา
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6. Flow Chart การปฏ ิบ ัต ิงาน 
 

 
 

ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศึกษาจ ัดประช ุมหาร ือ 

ก ับหนวยงานท ี่เก ี่ยวของ (กอ.รมน., ตชด.) 
 

 
 
 
 

ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาจ ัดทาแผนงาน/โครงการ เพ ื่อจดก ิจกรรมตามความจ ําเปนและเหมาะสม 
 
 
 
 

จ ัดก ิจกรรมตามแผนงานโครงการรวมก ับหนวยงานท ี่เก ี่ยวของ 
 

 
 
 
 

ต ิดตามประเม ินผลการด ําเน ินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 
 
 

สร ุปรายงานผลใหหนวยงานท ี่เก ี่ยวของทราบ เพ ื อปร ับปร ุงและพ ัฒนา 
 
 
 
 
 

เผยแพรผลงาน 
 

 
 
 
 

7. แบบฟอรมท ี่ใช 

- 

8. เอกสาร / หล ักฐานอางอ ิง 

1.  มต ิคณะร ัฐมนตรี เม ื่อว ันท ี  28 กรกฎาคม 2524 เก ี่ยวก ับหม ูบาน 

ปองก ันตนเองตามชายแดน 

2.  แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแหงชาติ  ฉบับที  10 พ.ศ. 2550-2554 

3.  แผนงาน/โครงการหม ูบานปองก ันตนเองชายแดน 
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ค ูม ือการปฏ ิบ ัต ิงาน สําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
กล ุมสงเสร ิมการจ ัดการศ ึกษา 

158 
 

 

 

1. ช ื่อกระบวนงาน 

งานสงเสร ิมการศึกษาในพ ื้นท ี  3 จ ังหว ัดชายแดนภาคใต 
 
 

2 ว ัตถ ุประสงค 

2.1 ประชาชนในสามจ ังหว ัดชายแดนภาคใต ไดร ับบริการการศ ึกษาอยางท ั่วถ ึงตลอดช ีว ิต 
2.2 ประชาชนไดเร ียนว ิชาภาษาไทย ประว ัต ิศาสตร และว ิชาสาม ัญอยางครบถวน 

2.3 ประชาชนไดเร ียนร ูว ิชาช ีพท ี่จ ําเปนตอการด ํารงช ีว ิต และเร ียนร ูศาสนาท ี ถ ูกตอง 

2.4 ประชาชนม ีค ุณภาพช ีว ิตท ี่ดี ม ีงานท ํา เพ ิ่มม ูลคาทางเศรษฐก ิจ เปนศาสน ิกชนท ี่ดี 
ม ีสมานฉ ันท กอใหเก ิดส ังคมส ันต ิส ุข 

 
 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 งานสงเสร ิมการศ ึกษาในพ ื นท ี  3 จ ังหว ัดชายแดนภาคใต สามารถพัฒนาความเปนอย ู 
และแกปญหาดานส ังคมว ิทยา 

3.2 ม ีหนวยงานของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ร ับผ ิดชอบในการสงเสร ิมการศ ึกษาในพ ื้นท ี  3 
จ ังหว ัดชายแดนภาคใตในระด ับเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 

3.3 ม ีระบบขอม ูลสารสนเทศและเคร ือขายการเร ียนร ูท ี่กวางขวาง 
 

4. ค ําจ ําก ัดความ 

พ ื้นท ี  3 จ ังหว ัดชายแดนภาคใต หมายถ ึง จ ังหว ัดยะลา จ ังหว ัดปตตานี และจ ังหว ัด 

นราธ ิวาส 
 
 
 

5. ข ั้นตอนการปฏ บิ ัต ิงาน 

5.1 ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศึกษาแตงต ั้งมีคณะอน ุกรรมการพ ัฒนาจ ังหว ัด เพ ื อว ิเคราะห 
นโยบายและสภาพพ ื้นท ี่ของจ ังหว ัด ท ั้งดานเศรษฐก ิจการเม ือง การปกครองและส ังคม 

5.2 ก ําหนดแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด 5 ปและแผนพ ัฒนาจ ังหว ัดประจ ําป 
5.3 จ ัดล ําด ับงบประมาณประจ ําป 

5.4 ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศึกษาด ําเน ินการตามแผนงาน/โครงการท ี่ก ําหนด 

5.5 ต ิดตาม ประเม ินผลและรายงานผล 
5.6 เผยแพรผลงาน 
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6. Flow Chart การปฏ ิบ ัต ิงาน 
 
 

ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาแตงต ั้งม ีคณะอน ุกรรมการ 

พ ัฒนาจ ังหว ัด 
 

 
 
 

ก ําหนดแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด 5 ปและแผนพ ัฒนาจ ังหว ัดประจ ําป 
 
 
 

จ ัดล ําด ับงบประมาณประจ ําป 
 
 
 

เขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาด ําเน ินการตามแผนงาน/โครงการท ี่ก ําหนด 
 
 

 

ต ิดตาม ประเม ินผลและรายงานผล 
 
 
 
 
 

เผยแพรผลงาน 
 
 
 
 
 

 

7. แบบฟอรมท ี่ใช 

- 

8. เอกสาร / หล ักฐานอางอ ิง 

1. แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแหงชาติ  ฉบับที  10 พ.ศ. 2550-2554 

2. โครงการท ี เก ี่ยวของของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 



 

 

9. แบบฟอรมสร ุปมาตรฐานงาน 
 

ช ื่องาน งานสงเสร ิมการศ ึกษาในพ ื้นท ี  3 จ ังหว ัดชายแดนภาคใต ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา  กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

ว ัตถ ุประสงค : เพ ื่อใหประชาชนในสามจ ังหว ัดชายแดนภาคใต ไดร ับบร ิการการศ ึกษาอยางท ั่วถ ึงตลอดช ีว ิต 

ล ําด ับท ี  ผ ังข ั้นตอนการด ําเน ินงาน รายละเอ ียดงาน เวลาด ําเน ินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน ผ ูร ับผ ิดชอบ 

1.  
 

สานกงานเขตพน ื  ทก ี ารศกษาแตงต ั้ง 

คณะอน ุกรรมการพ ัฒนาจ ังหว ัด 

 
 
 
 
 

กาหนดแผนพ ัฒนาจงหวด ั   5 ปและ 

แผนพ ัฒนาจ ังหว ัดประจ ําป 
 
 
 

จดลาดบงบประมาณประจาป 

ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศึกษาแตงต ั้งคณะอน ุกรรมการ 

พ ัฒนาจ ังหว ัดเพ  ือวเคราะหนโยบายและสภาพ พ นท  ี 

ของจ ังหว ัด ท ั้งดานเศรษฐก ิจการเม ือง  การปกครอง 

และส งัคม 

1 ส ัปดาห - กล ุมสงเสรมการ 

จดการศ ึกษา 

2. ก ําหนดแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด  5 ปและแผนพฒนา 

จ ังหว ัดประจ ําป 

2 สปดาห - กล ุมสงเสรมการ 

จ ัดการศ ึกษา 

3. จ ัดล ําด ับงบประมาณประจาป 2 สปดาห - กลมสงเสรมการ 

จ ัดการศ ึกษา 

เขตพน ื  ทก ี ารศ ึกษาดาเนนการตามแผนงาน 

/โครงการท ี่ก ําหนด 
 

4. ส ําน ักงานเขตพ นท ี การศึกษาดาเนนการตามแผนงา น/ 

โครงการท ี่ก ําหนด 

1 สปดาห - กล ุมสงเสรมการ 

จ ัดการศ ึกษา  
 

ต ิดตาม ประเม ินผลและรายงานผล 
5. ต ิดตาม ประเม ินผลและรายงานผล 1 ส ัปดาห - กล ุมสงเสรมการ 

จ ัดการศ ึกษา 
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