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คํานํา  
คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ เลมนี้ ไดรวบรวมรายละเอียดของ

กระบวนงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพื่อใช
เปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทาง เดียวกันรวมท้ังทําใหการปฏิบัติงานของ  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการจัด
การศึกษา  หวังเปนอยางย่ิง วาคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในการ
ดําเนินงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหเปนไป ดวยความถูกตอง เปนธรรม โปรงใส และตรวจสอบได  
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โครงสราง กลุมบริหารงานบุคคล 

 
นายสิทธิพล   พหลทัพ 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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แนวคิด 
งานสงเสริมการจัดการศึกษา เปนงานท่ีสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการบูรณาการการจัด
การศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไปสูการศึกษาตลอดชีพ นําแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใชประกอบการเรียนการสอน สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให
สมบูรณ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา ท่ีจะเปนการชวยเหลือผูเรียนปกติ 
ดอยโอกาส พิการ และมีความสามารถพิเศษ อีกท้ังสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนา สถานประกอบการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชน รวมจัดการศึกษาท่ีจะสงผล
ตอคุณภาพชีวิตของผูเรียน 
 
วัตถุประสงค 
๑. เพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหเปน
การศึกษาตลอดชีวิตภายใตความรวมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และ
องคการปกครองสวนทองถิ่นทุกรูปแบบใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
๒. เพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผูรับบริการทางการศึกษา ใหสมบูรณโดยสงเสริมให
สถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม และเพื่อสงเสริมใหมีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเนน
กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ-ยุวกาชาด และการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
๓. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแกครู บุคลากรทางการศึกษา และผูรับบริการดวย
การระดมทรัพยากรจากทุกฝาย 
๔. เพื่อสงเสริมกิจการพิเศษ ท่ีเปนการสรางความมั่นคงและประสานเครือขายทุกระดับไปสูการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ขอบขาย/ภารกิจ 
๑. งานธุรการ 
๒. กลุมงานสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
๒.๑ งานสงเสริมการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาตลอดชีวิต 
๒.๒ งานสงเสริมแหลงเรียนรู ส่ิงแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 
๒.๓ งานสงเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาน
ประกอบการ ฯลฯ 
๒.๔ งานสงเสริมการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒.๕ งานสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.๖ งานสงเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 
๒.๗ งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
๓. กลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน 



 

 

๓.๑ งานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
๓.๒ งานสงเสริมกิจการแนะแนวในสถานศึกษา 
๓.๓ งานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
๓.๔ งานสงเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร 
(นศท.) 
๓.๕ งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
๔. กลุมงานสงเสริมสวัสดิการ 
๔.๑ งานสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๔.๒ งานสงเสริมการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพ ในสถานศึกษา 
๔.๓ งานสงเสริมการพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน 
๕. กลุมงานสงเสริมกิจการพิเศษ 
๕.๑ งานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ 
๕.๒ งานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
๕.๓ งานตามโครงการเสมาพัฒนาชีวิต 
๕.๔ งานความมั่นคงของชาติ 
๕.๕ งานวิเทศสัมพันธ 
๕.๖ งานการปองกันโรคเอดส 
๕.๗ งานสารวัตรนักเรียน 
๖. กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาของเอกชน 
๖.๑ งานสงเสริมขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน 
๖.๒ งานสงเสริมและดําเนินการเปล่ียนแปลงโรงเรียนเอกชน 
๖.๓ งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
๖.๔ งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน 
๖.๕ งานสงเสริมดานการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นางสาวอรทัย  บุพโชตติําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี อ 37 ปฏิบัติหนาท่ี

แทน ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา คนท่ี 1 กรณีผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัด

การศึกษาไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได และปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุมงานสงเสริมกิจกรรมคุมครอง

ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1.งานประสานการปองกันและคุมครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน   
  -  งานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
  -  การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดส เพศศึกษา และการตั้งครรภกอนวัย
อันควร 
  -  การดําเนินงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2. งานสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทําตามแนวทางจัดทักษะการเรียนรูใน 
ศตวรรษท่ี 21 

- งานการเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (งานทวิศึกษา) 
 3. งานสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  - งานสงเสริมโอกาสทางการศึกษาลดอัตราผูเรียนออกกกลางคัน 
 4. งานคัดกรองนักเรียนยากจนปจจัยพื้นฐาน 

5.งานสงเสริมแหลงการเรียนรู ส่ิงแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น 
6. งานประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
7.ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
8. งานอื่นๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 


