มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของ
นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย

ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผังบริหารงานอํานวยการ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2 วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอันดีงามของทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ทรัพยากร
ธรรมชาติทเ กี่ยวของกับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา
2.2 เพื่อปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษาใหมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2 3 เพื่อสงเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน
2.4 เพือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน และสังคม
ไดอยางมคี วามสุข
2.5 เพื่อปลูกจิตสํานึกของนักเรียน ในวัฒนธรรม

3. ขอบเขตของงาน
3.1 มีหนวยงาน องคกรรับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในทกุ ระดับ
3.2. มีแผนงาน / โครงการ ทั้งระดับโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 มีระบบขอมูลสารสนเทศเกียวกับโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของกระทรวงศึกษาธิการ
ทุกระดับ
3.4 มีร ะบบการติด ตามผล รายงานและประเมิน ผล เพือเผยแพรโครงก ารอันเนืองมาจาก
พระราชดําริอยางแพรหลายและทั่วถึง
3.5 มีเครือขายการนําไปใชตามโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริทังในระดับเขตพืนที และ
สถานศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ

4. คําจํากัดความ
โคร งการ อั นเนื อ งมาจาก พระร าชดํา ริ หมายถึง โครงการทีดํา เนิ น การตามร ะเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการอันเนืองมาจากพระราช ดําริ พ .ศ. 2534 และทีแกไขเพิมเติม (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2546 ดังนี โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ หมายถึงโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใดๆ
ทีส วนราชกา ร รั ฐ วิ สาหกิ จ เป น ผู ดํ าเ นิ นงานเ พื อสนองพระราช ดํ า ริ ทั ง นี เป นโครงการ ที สน อง
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเดจ็ พระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมา ร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกมารี

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประชุมจัดทําโครงการ และประสานพื้นที่จัดกิจกรรม
5.2 แจงหนวยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพื่อจัดกิจกรรมให บรรลุเปาหมาย
5.3 จัดทําเอกสารค ูมือประกอบการด ําเนินงานตามแผนงานโครงการท ี่กําหนด
5.4 ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการท ี่กําหนด
5.5 สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสรุปผลการด ําเนินงานพรอมทั้งประเมินผลและรายงานผลให
กระทรวง ทราบ เพือปรับปรุงและแกไขปญหาที่เกิดใหดีขึ้นและหมดไป
5.6 ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ประชุมจัดทําโครงการ

แจงหนวยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพื่อจัดกิจกรรมให บรรลุเปาหมาย

จัดทําเอกสารคูมือประกอบการด ําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนด
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
สรุปผลการดําเนินงานพรอมทั้งประเมินผลและรายงาน

ติดตาม รายงานผล และประชาสมพันธ
เผยแพรผลการดาเนินงาน
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7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
- โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534
และที่แกไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2546
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9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐาน
ชื่องาน
วัถตุประสงค :
ลําดับที
1.

2.

3.
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4.

5.

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กลุมสงเสรมการจดการศึกษา

เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินงานตามโครงการพระราชดํารไดบรรลุวัตถุประสงค
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายล
จัดทาํ โครงการ

แจงหนวยงานและประสาน
คณะทํางาน
จดทาเอกสารประกอบการ
ดําเนินงานตามแผนการท ํางาน

ดําเนินการตามแผน

ประเมินผล/รายงาน

ะเอยี ดงาน เวลา
ประชุมจัดทําโครงการตามกรอบนโยบายของ

ดําเนินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม - กล

ุมสงเสรมการจดการศึกษา

ตุลาคม-ธันวาคม - กล

ุมสงเสรมการจดการศึกษา

ตลาคม-ธันวาคม - กล

ุมสงเสรมการจดการศึกษา/

กระทรวงศึกษาธิการ และประสานพื้นที่จัดกิจกรรม
แจงหนวยงานและสถานศ ึกษาประสานงานวิทยากรเพื่อจัด
กิจกรรมให บรรลุเปาหมาย
จัดทําเอกสารคูมือประกอบการฝกอบรมตามแผนงาน

หนวยงานอื่น

โครงการที่กําหนด
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด มกรา

คม-

-

สิงหาคม
เขตพื้นที่การศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพรอมทั้ง

สิงหาคม–

ประเมินผลและรายงานผลใหกระทรวงทราบเพ ื่อปรับปรุง

กันยายน

กลุมสงเสรมการจดการศึกษา/
หนวยงานอื่น

-

กลุมสงเสรมการจดการศึกษา /
คณะกรรมการ

และแกไขปญหาที่เกดใหดีขึ้นและหมดไป
6.

ตดตาม รายงานผล

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธเผยแพรผลการ

กันยายน-

ดําเนินงาน

ตุลาคม

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน ก

ิจกรรมงานหรอการปฏิบัติ การต

ัดสนใจ

-

กลมสงเสรมการจดการศึกษา

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการจ ัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนา และปองกันตนเอง ( อพป. )

2 วัตถุประสงค
2.1 ฝกอบรมประชาชนในห มูบาน ใหมีศักยภาพ มีจิ ตสํานึกสรางชุมชนใหเขมแข็งรักถินฐาน
เห็นประโยชนของชาติและสวนรวมเปนที่ตั้ง
2.2 มีสวนรวมในการพัฒนาและปองกันแกไขปญหาตางๆ ทีมีผลกระทบตอความมันคง ความสงบ
เรียบรอยของชุมชน
2.3 พัฒนาและยกระดบั ความเปนอยูของราษฎรในหมูบานใหสูงขึนกวาเดิม อยางเปนระบบ
และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธ ิปไตยในหม ูบาน

3. ขอบเขตของงาน
3.1 ดําเนินการฝกอบรมประชาชนหมูบาน ในพื้นที่รวมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน. จังหวัด) ในหมูบาน อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.)
3.2 ประชาชนมีความตระหนักถึง ภัยคุกคามทุกรูปแบบและตระหนักถึงบทบาทหนาทีในการมีสวน
รวมในการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมันคงและความสงบเรียบรอย ภายในประเทศ

4. คําจํากัดความ
งานโครงการ จัด การศึกษาในห มูบานอ าสาพัฒ นา และปองกันตนเอง ( อพป. ) หมายถึง
โครงการอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง โดยฝกอบรมประชาชนในหมูบานใหมีศักยภาพ สรางชุมชนให
เขมแข็ง รักถิ่นฐาน รวมกันพัฒนา และปองกันแกไขปญหาตางๆ ดวยตนเอง จัดชุดรักษาความปลอด ภัย
ในหมูบาน รวมใจในการอ นุรักษขนบธรรมเ นียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม อนุรักษธรรมชา ติและ
สิ่งแวดลอม

5. ขั้นตอนการปฏ ิบัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเขารวมจัดทําแผนงานพัฒนาการศึกษาในหมูบาน อพป. รวมกับ
กอ.รมน. จังหวัด
5.2 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเขารับการประชุมรวมกับ กอ.รมน. ภาค เพือเตรียมการฝกอบรม
เปนวิทยากรใน หมูบาน
5.3 จัดสงขาราชการในส ํานักงานเขารวมเปนวิทยากรตามท ี กอ.รมน.จังหวัดกําหนด
คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในแตละปตามที กอ.รมน.จังหวัดขอความรวมมือ
5.5 สรุปและรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพือปรับปรุงและพัฒนาตอไป

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
จัดทําแผนรวมกับ กอ.รมน.

ฝกอบรมวิทยากร รวมกับ กอ.รมน.

วิทยากรดําเนินการตามโครงการในหมูบาน

ติดตามและประเมินผล

สรุป รายงานผลและประชาสัมพันธ
เผยแพรผลการดาเนินงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง พ.ศ. 2522
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9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน

งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนา และปองกันตนเอง ( อพป. )

วัตถุประสงค :

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน ใหมีศักยภาพ มีจตสํานึกสรางชุมชนใหเขมแข็ง รักถิ่นฐาน เห็นประโยชนของชาติและสวนรวมเปนที่ตั้ง

ลําดับที
1.

2.

3.

4.

6.

ผังขนั้ ตอนการดําเนินงาน รายล
จัดทําแผนรวมกบั กอ.รมน.

ฝกอบรมวทยากร รวมกบั
กอ.รมน.
วทยากรดําเนนการตามโครงการ
ในหมูบาน
ตดตามและประเมนผล
ตดตาม รายงานผลและประชาสมพันธ
เผยแพรผลการดําเนินงานรายงาน

อธิบายสัญลักษณผังขนั้ ตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ะเอียดงาน เ
จัดทําแผนงานการศึกษาในหมูบาน อพป. รวมกับ กอ.

กลุมสงเสรมการจดการศึกษา

วลาดําเนินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ
1 สัปดาห -

รมน. และจังหวัด
ฝกอบรมเปนวิทยากรรวมกับ กอ.รมน.

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

1 สปดาห -

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

จัดสงวทยากรดําเนินการตามโครงการในหมบู านตามที
กอ.รมน. กําหนด

2 สัปดาห -

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

ติดตาม ประเมินผลในแตละปตามที กอ.รมน. จงหวดั
กําหนด

1 เดือน -

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

สรุปรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพอื การปรบปรงุ
และพัฒนา

1 สัปดาห -

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน ก ิจกรรมงานหรอการปฏิบัติ การต

ัดสนใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานโครงการหม ูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.)

2 วัตถุประสงค
เพือใหเด็กและเยาวชนทีอยูอาศัยตามแนวชายแดนไดรบั การศึกษาอยางทวั่ ถึง สามารถนําความรู
ไปสรางความมั่นคงใหกับตนเอง/ครอบครัว/ชุมชนและประเทศชาติอยางมีคุณภาพ

3. ขอบเขตของงาน
งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแด น (ปชด.) เปนภารกิจในการรักษาความมันคงตาม
แนวชายแดน โดยมิไดหมายถึงการสรางรั้ว เครื่องกีดขวาง การวางกําลังทหาร กองกําลังตํารวจตระเวน
ชายแดน เพือตรึงแนวชายแดนเทานัน แตยังหมายถึงภารกิจทีตองฟนฟูศักยภาพของประชาชนใหเขมแข็ง
ทุกดาน ทั้งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และสิงแวดลอม
ในหมูบานตามแนวชายแดนใหสูงขึ้น พรอมที่จะเปน “ปราการพลังประชาชน ”

4. คําจํากัดความ
งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.) หมายถึง โครงการหมูบาน ปองกันตนเอง
ตามแนวชายแดน เปนโครงการที่รัฐบาลไดจัดทําขึ้น เพื่อชวยเหลือราษฎรไทยทีไดรับผลกระทบจากการ
สูรบบริเวณตามแนวชายแดน

5. ขั้นตอนการปฏบิ ัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นทก ารศึกษาจัดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (กอ.รมน., ตชด.)
5.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดกิจกรรม ตามความจําเปน
และเหมาะสม
5.3 จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.4 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ
5.5 สรุปรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
5.6 เผยแพรผลงา

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาจัดประชุมหารือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ (กอ.รมน., ตชด.)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อจดกิจกรรมตามความจําเปนและเหมาะสม

จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

สรุปรายงานผลใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพือปรับปรุงและพัฒนา

เผยแพรผลงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที 28 กรกฎาคม 2524 เกี่ยวกับหมูบาน
ปองกันตนเองตามชายแดน
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที 10 พ.ศ. 2550-2554
3. แผนงาน/โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน
คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1. ชื่อกระบวนงาน
งานสงเสริมการศึกษาในพื้นที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

2 วัตถุประสงค
2.1 ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึงตลอดชีวิต
2.2 ประชาชนไดเรียนวิชาภาษาไทย ประวัติศาสตร และวิชาสามัญอยางครบถวน
2.3 ประชาชนไดเรียนรูวิชาชีพที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และเรียนรูศาสนาทีถูกตอง
2.4 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีงานทํา เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ เปนศาสนิกชนที่ดี
มีสมานฉันท กอใหเกิดสังคมสันติสุข

3. ขอบเขตของงาน
3.1 งานสงเสริมการศึกษาในพืนที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต สามารถพัฒนาความเปนอยู
และแกปญหาดานสังคมวิทยา
3.2 มีหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบในการสงเสริมการศึกษาในพื้นที 3
จังหวัดชายแดนภาคใตในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 มีระบบขอมูลสารสนเทศและเครือขายการเรียนรูที่กวางขวาง

4. คําจํากัดความ
พื้นที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต หมายถึง จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และจังหวัด
นราธิวาส

5. ขั้นตอนการปฏบิ ัติงาน
5.1 สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาแตงตั้งมีคณะอนุกรรมการพัฒนาจังหวัด เพือวิเคราะห
นโยบายและสภาพพื้นที่ของจังหวัด ทั้งดานเศรษฐกิจการเมือง การปกครองและสังคม
5.2 กําหนดแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปและแผนพัฒนาจังหวัดประจําป
5.3 จัดลําดับงบประมาณประจําป
5.4 สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด
5.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
5.6 เผยแพรผลงาน
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งมีคณะอนุกรรมการ
พัฒนาจังหวัด

กําหนดแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปและแผนพัฒนาจังหวัดประจําป
จัดลําดับงบประมาณประจําป
เขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

เผยแพรผลงาน

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที 10 พ.ศ. 2550-2554
2. โครงการทีเกี่ยวของของกระทรวงศึกษาธิการ
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9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน

งานสงเสริมการศึกษาในพื้นที 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

วัตถุประสงค :

เพื่อใหประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับบริการการศึกษาอยางทั่วถึงตลอดชีวิต

ลําดับที

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

1.
สานกงานเขตพนื ทกี ารศกษาแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาจังหวัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดงาน

สํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาแตงตั้งคณะอน ุกรรมการ

กลุมสงเสรมการจดการศึกษา

เวลาดําเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน
1 สัปดาห

-

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสรมการ
จดการศึกษา

พัฒนาจังหวัดเพือวเคราะหนโยบายและสภาพ พนท
 ี
ของจังหวัด ทั้งดานเศรษฐกิจการเมือง การปกครอง
และสงั คม

2.

3.

4.

5.

กาหนดแผนพัฒนาจงหวดั 5 ปและ
แผนพัฒนาจังหวัดประจําป

กําหนดแผนพ ัฒนาจังหวัด 5 ปและแผนพฒนา

จดลาดบงบประมาณประจาป

จัดลําดับงบประมาณประจาป

เขตพนื ทกี ารศึกษาดาเนนการตามแผนงาน
/โครงการที่กําหนด

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

2 สปดาห

-

กลุมสงเสรมการ
จัดการศึกษา

จังหวัดประจาํ ป
2 สปดาห

-

กลมสงเสรมการ
จัดการศึกษา

สํานักงานเขตพนทีการศึกษาดาเนนการตามแผนงา น/

1 สปดาห

-

จัดการศึกษา

โครงการที่กําหนด
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

กลุมสงเสรมการ

1 สัปดาห

-

กลุมสงเสรมการ
จัดการศึกษา

