
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
 

ของ 

นางสาวกรรณิการ ศิริหลวง 

ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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1. ช ื่อกระบวนงาน  1.6.4 การซ ื้อแบบพ ิมพทางการศึกษา 
 

 

2. ว ัตถประสงค 

2.1 เพ ื อใหสําน ักงานเขตพ ื นท ี การศ ึกษา ม ีกรอบและแนวทางในการด ําเน ินงานสงเสร ิมการจ ัด 

การศ ึกษาในระบบ 

2.2 เ พ ื่อใหบ ุคลากรผ ูท ําหนาท ี่ดานการจ ัดการศึกษา  สามารถใชปฏ ิบ ัต ิหนาท ี่ไดตรงตามบทบาท 

หนาท ี่ท ี่ช ัดเจน เหมาะสม และม ีประส ิทธ ิภาพ 

2.3 เพ ื่อใหบร ิการสถานศ ึกษาในการออกเอกสารการจบการศ ึกษา 
 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 สถานศ ึกษาในเขตพ ื้นท ี่ท ี่ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศ ึกษาร ับผิดชอบใหสําน ักงาน 

เขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศ ึกษา เปนผ ูส ั่งซ ื้อแบบพ ิมพทางการศ ึกษาให 

3.2 สถานศ ึกษาสังก ัดในเขตพ ื นท ี ท ี สําน ักงานเขตพ ื นท ี การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษาใหสําน ักงานเขตพ ื นท ี  

การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เปนผ ูส ั่งซ ื้อแบบพ ิมพทางการศ ึกษาให 
 

4. ค ําจ ําก ัดความ 

4.1  แบบพิมพทางการศ ึกษา หมายถ ึง แบบฟอรมหร ือเอกสารท ี เก ี ยวของก ับประวัต ิน ักเร ียน 

รายว ิชาเร ียน  ผลการเร ียน และจ ัดแผนการลงทะเบ ียนใหก ับน ักเร ียน รวมท ั งรายงาน ปพ.1 รายงาน ปพ. 2 

บนแบบพิมพประกาศน ียบ ัตร ท ี กระทรวงศึกษาธ ิการก ําหนดดวยต ัวอักษรอาล ักษณ   รายงาน ปพ.  7 

ใบร ับรองผลการศกษา รวมถ ึงใบแทนประกาศน ียบ ัตร 

4.2 มาตรฐานการเร ียนร ูข ั นพ ื นฐาน หมายถ ึง ส ิ งท ี น ักเร ียนพึงร ูและปฏ ิบ ัต ิไดเม ื อจบการศ ึกษา 
ข ั้นพ ื้นฐาน 

4.3 มาตรฐานการเร ียนร ูชวงช ั น หมายถ ึง ส ิ งท ี น ักเร ียนพ ึงร ูและปฏิบ ัต ิไดเม ื อเร ียนจบระด ับช ั น 

ส ําค ัญไดแก ประถมศ ึกษาปท ี  3 ประถมศ ึกษาปท ี  6 ม ัธยมศ ึกษาปท ี  3 และม ัธยมศ ึกษาปท ี  6 

4.4 หลักสูตร หมายถ ึง ประมวลความร ูและประสบกา รณท ี จ ัดข ึ นเพ ื อพัฒนาผ ูเร ียนใหม ีความร ู 

ความสามารถ ท ักษะ และค ุณล ักษณะตามท ี่ก ําหนดไว 

4.5 หล ักส ูตรการศ ึกษาข ั นพ ื นฐาน หมายถ ึง หลักส ูตรท ี ใชในการจ ัดการเร ียนการสอนเพ ื อพัฒนา 
ผ ูเร ียนในระด ับการศ ึกษาท ี ต  ํากวาอุดมศ ึกษา  โดยม ุงหว ังใหผ ูเร ียนม ีความสมบ ูรณท ั งดานรางกาย  จ ิตใจ 

และสต ิปญญา 

4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถ ึง หลักส ูตรในสวนท ี สําน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั นพ ื นฐาน 
ก ําหนดข ึ้นส ําหร ับสถานศ ึกษาใชในการพ ัฒนาผ ูเร ียนท ุกคนในระด ับการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 
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5. ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน 

5.1 ศ ึกษา ว ิเคราะห ระเบ ียบ กฎหมาย หลักเกณฑ และแนวทาง ตามท ี่ระเบ ียบกฎหมาย ก ําหนด 

5.2 แจงระเบ ียบ  หล ักเกณฑ แนวปฏ ิบ ัติ และซ ักซอมความเขาใจใหสถานศ ึกษาทราบ 
5.3 เสนอขออน ุญาตจ ัดซ ื้อแบบพ ิมพใหก ับสถานศ ึกษา 

5.4 ผ ูอ ํานวยการส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาอน ุญาต 

5.5 สถานศ ึกษาด าํเน ินการจ ัดซ ือ้ 
5.6  จ ัดท ําทะเบ ียนร ับ – จาย แบบพ ิมพ  และลงทะเบ ียนเบ ิกจายแบบพ ิมพ ใหสถานศ ึกษา 

6. Flow Chart การปฏ ิบต ั  ิงาน 
 

 

ศ ึกษา ว ิเคราะห ระเบยบ กฎหมาย 
 
 
 
 

แจงระเบ ียบ  หล ักเกณฑ  แนวปฏบ ิ  ัติ และซ ักซอมความเขาใจใหสถานศ ึกษาทราบ 
 
 
 
 

เสนอขออน ุญาตผม ู  ีอ ํานาจอน ุญาต 
 

 

ไมอน ุญาต 
 

 
 

ผอ.สพท. อน ุญาต 
 
 
 

อน ุญาต 
 

แจงสถานศ ึกษา 
 
 
 
 

จ ัดท ําทะเบ ียนร ับจาย 
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7.แบบฟอรมท ี่ใช 

หน ังส ือขออน ุญาตซ ื้อแบบพิมพ ปพ. 1 , ปพ. 2 , ปพ. 3 
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8. เอกสารอางอ ิง 

8.1 แผนการศ ึกษาแหงชาติ พ ุทธศ ักราช 2520 และ 2535 

- หล ักส ูตรประถมศึกษา พ ุทธศ ักราช 2521 

- หล ักส ูตรม ัธยมศ ึกษาตอนตน พ ุทธศ ักราช 2521 

- หล ักส ูตรม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย พ ุทธศ ักราช 2524 

8.2 พระราชบ ัญญ ัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท ี่แกไขเพ ิ่มเต ิม 

- หล ักส ูตรการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศ ักราช 2544 

- หล ักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน พ ุทธศ ักราช 2551 

8.3 ค ําส ั่งกระทรวงศ ึกษาธ ิการวาดวยการซ ื้อแบบพ ิมพทางการศ ึกษา ท ี  สพฐ. 616/2552 

ลงว ันท ี  30 ก ันยายน 2552 

8.4 ค ําส ั่งกระทรวงศ ึกษาธ ิการวาดวยการซ ื้อแบบพ ิมพทางการศ ึกษา ท ี  สพฐ. 617/2552 

ลงว ันท ี  30 ก ันยายน 2552 

8.5 ค ําส ั่งกระทรวงศ ึกษาธ ิการวาดวยการซ ื้อแบบพ ิมพทางการศ ึกษา ท ี  สพฐ. 618/2552 

ลงว ันท ี  30 ก ันยายน 2552 



 

 
 

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
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9. แบบฟอรมสรปมาตรฐานงาน 

1. การจ ัดการศ ึกษาในระบ 

ช ื่อกระบวนงาน 1.6.4 การจ ัดซอ  แบบพ ิมพทางการศ ึกษา ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

ว ัตถ ุประสงค :   เพ ื่อใหสถานศ ึกษาด ําเน ินการซ ื้อแบบพ ิมพทางการศ ึกษาไดถ ูกตอง 
 

ล ําด ับท ี   ผ ังข ั้นตอนการด ําเน ินงาน  รายละเอ ียดงาน เวลาด ําเน ินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน ผ ูร ับผ ิดชอบ 
1.    ศ ึกษาระเบยบ กฎหมาย ท ี่เก ี่ยวของ 1 ส ัปดาห ระเบ ียบ กฎหมาย ท ี  กล ุมสงเสรมการจด ั 

  ศ ึกษาระเบยบ กฎหมาย    เก ี่ยวของ การศ ึกษา 

2.    แจงสถานศ ึกษาปฏ ิบต ั  ิตามระเบ ียบ กฎหมาย 1 ส ัปดาห - กล ุมสงเสรมการจด ั 
  แจงแนวทางการปฏ ิบ ัติ     การศ ึกษา 

3.    เสนอผม ู  ีอ ํานาจอน ุญาตในการส ั่งซ ื้อแบบพ ิมพ 1 ส ัปดาห ตามร ูปแบบ ระเบยบ กล ุมสงเสรมการจด ั 
  เสนอผม ู  ีอ ํานาจอน ุญาค    กฎหมายก ําหนด การศ ึกษา 

4.    ผ ูอ ํานวยการส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 1 ส ัปดาห ตามระเบ ียบท ี่ก ําหนด กล ุมสงเสรมการจด ั 
   

ผอ.สพท. อน ุญาต  อน ุญาตใหส ั่งซ ื้อแบบพ ิมพ   การศ ึกษา 

5.    สถานศ ึกษาจ ัดซ ื้อ 1 ส ัปดาห - กล ุมสงเสรมการจด ั 
  แจงสถานศ ึกษาด ําเน ินการ     การศ ึกษา 

6.   
 

จ ัดท ําทะเบ ียน 
 จ ัดท ําทะเบ ียนร ับจายควบค ุมอยางเปนระบบ 1 ส ัปดาห ตามแบบก ําหนด กล ุมสงเสรมการจด ั 

การศ ึกษา 

อธ ิบายส ัญล ักษณผังข ั้นตอน จ ุดเร ิ่มตนหร ือส ิ้นส ุดกระบวนงาน ก  ิจกรรมงานหรอการปฏ ิบ ัติ การต  ัดสนใจ ท ิศทางหร ือการเคล ื่อนไหวของงาน { จ ุด 
เช ื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา) 
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1. ช ื่อกระบวนงาน 

งานท นุการศ ึกษา และการระดมทร ัพยากรเพ ื่อการศึกษา 
 

 

2  ว ัตถ ุประสงค 

เพ ื อใหเง ินท ุนการศ ึกษาแกน ักเร ียน น  ักศ ึกษาท ี ขาดแคลนท ุนทร ัพยเพ ื อเปนคาเลาเร ียน 
คาใชจายท ี เก ี ยวเน ื องก ับการศ ึกษา และคาใชจายท ี จ ําเปนในการครองชีพ  ระหวางศ ึกษา  ใหไดร ับ 

โอกาสทางการศ ึกษาอยางท ั วถ ึง ชวยแบงเบาภาระดานการ เง ินของผ ูปกครองและ เปนการพ ัฒนา 

ทร ัพยากรมน ุษยของชาติ 
 
 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ว ัตถ ุประสงคการใหท ุนการศ ึกษาแกน ักเร ียน ของแตละหนวยงาน องคกร 
3.2 หนวยงาน องคกรอ ื่น ใหท ุนการศ ึกษาแกน ักเร ียน 

3.3 พ ิจารณาจ ัดสรร ค ัดเล ือกน ักเร ียนท ี่ขอร ับท ุนการศึกษา 
3.4 การระดมทร ัพยากรเพ ื่อการศ ึกษา 

 
 

4. ค ําจ ําก ัดความ 

4.1 ท ุนการศ ึกษา หมายถ ึง เง ินท นุสําหร ับคาใชจายในการศ ึกษาท ี บ ุคคลหร ือองคการตางๆ 
บร ิจาคใหเพ ื่อชวยเหล ือสงเคราะหผ ูท ี่ม ิไดอย ูในหนาท ี เล ี ยงด ูปกครองโดยตรงของตนไดศ ึกษาเลาเร ียน 

การศ ึกษาในระบบโรงเร ียนและสถาบ ันการศ ึกษาในสม ัยปจจ ุบ ัน 

4.2 ทร ัพยากรทางการศ ึกษา หมายถ ึง ทร ัพยท ิ ใชเง ิน (Non-Financial Resources) และ 

ทร ัพยากรทางการเง ิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทร ัพยากรท ี ม ิใชการเง ินครอบคลุม ป 

จจ ัยหล ัก ๆ    ค ือ ท ี ด ิน อาคาร ส ิ งกอสราง ว ัสดุ อ ุปกรณการเร ียนการสอนและการผสมผ สานการ ใช

ปจจ ัยตาง ๆ เขาดวยและย ังใหความหมายในวงท ี แคบวา  ทร ัพยากรทางการศ ึกษา  หมายถ ึง ปจจ ัย น ํา

เขา (Input) ท ี น ําไปใชเพ ื อการจ ัดการศ ึกษาท ุกระด ับและท ุกประเภทภายในสังคม ป จจ ัยน ําเขา น ี ส

วนใหญจะเปนร ูปของเง ินงบประมาณท ั งดานรายจายเก ี ยวก ับ การปฏ ิบ ัต ิงานประจ ํา เชน เง ินเด ือน และคา

ตอบแทน คาใชจายว ัสด ุอ ุปกรณก ับรายจายดานการลงท ุน 

4.3 ระดมท ุน หมายถ ึง การรวบรวม เง ิน ส ิ่งของ ว ัสดุ ตางๆ ท ี ไดร ับจากการบร ิจาคขอซ ื อในราคา 

ถ ูกกวาตนท ุน มาท ําประโยชนใหแกองคกรใด องคกรหน ึ่งโดยความเห ็นชอบของส ังคม 
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5. ข ั้นตอนการปฏ บิ ัต ิงาน 

5.1 ศ ึกษาเง ื่อนไขการบร ิหารเง ินท ุนตามว ัตถ ุประสงคของกองท ุน 
5.2  วางแผนการด ําเน ินการและแจงเง ื อนไขการค ัดเล ือกน ักเร ียนเพ ื อขอร ับท ุน ตลอดจน 

รายละเอ ียดของกองท ุน 

5.3 แตงต ั งคณะกรรมการด ําเน ินงานสวัสด ิการกองท ุนเพ ื อการศ ึกษาพ ิจารณาค ัดเล ือก 

น ักเร ียนท ี่สมควรไดร ับความชวยเหล ือ ตลอดจนด ําเน ินการตามเง ื่อนไขตาง ๆ 

5.4 โอนเง ินท ุนหร ือการมอบท ุนการศ ึกษา 

5.5  จ ัดท ําเอกสารและรายงานทางการเง ิน ตามเง ื่อนไขของกองท ุน 

5.6 ประสานการต ิดตามผลการเ ร ียนของน ักเร ียนท ี ไดร ับท ุนและรายงานผลการเ ร ียนและ  
การด ําเน ินการใชท ุน 

5.7  ด ําเน ินการเก ี่ยวก ับการใหเคร ื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบค ุณหร ืออน ุโมทนา 
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6. Flow Chart การปฏ ิบ ัต ิงาน 
 

ศ ึกษาเง ื่อนไขการบรหารเง ินท ุนตามว ัตถ ุประสงค 

ของกองท ุน 
 
 
 
 

 

วางแผนการด ําเน ินการและแจงเง ื่อนไขการค ัดเล ือกน ักเร ียน 
 
 
 
 

แตงต ั้งคณะกรรมการด ําเน ินงานสว ัสด ิการกองท ุนเพ ื อการศ ึกษา 

และพ ิจารณาค ัดเลือกน ักเร ียน 
 
 
 

 

แจงรายช ื่อน ักเร ียนท ี ไดร ับค ัดเล ือกใหสถานศ ึกษา 
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โอนเง ินท ุนหร ือการมอบท ุน 
 
 
 

 

ตรวจสอบเอกสารและรายงานทางการเง ิน ตามเง ื อนไขของกองท ุน 
 

 
 
 
 

ด ําเน ินการเก ี่ยวก ับการใหเคร ื่องหมายตอบ 

แทนและการตอบขอบค ุณ 
 
 

 

7. แบบฟอรมท ี่ใช 

ใชตามแบบท  ีก ําหนดตามเง ื่อนไข 
 
 

8. เอกสาร / หล ักฐานอางอ ิง 

1. แนวปฏ ิบ ัต ิการขอร ับท ุนการศ ึกษา 

2. ระเบ ียบกระทรวงศ ึกษาธ ิการวาดวยว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิการใหเคร ื่องหมายตอบแทนผ ูชวย 
เหล ือราชการ พ.ศ. 2531 

3. ระเบ ียบกระทรวงศ ึกษาธ ิการวาดวยการตอบขอบค ุณหร ืออน ุโมทนา 
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9. แบบฟอรมสร ุปมาตรฐานงาน 

ช ื่องาน งานท ุนการศ ึกษา และการระดมท ุนเพ ื่อการศ ึกษา ส  ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

ว ัตถ ุประสงค : เพ ื่อใหม  ีการใหเง ินท ุนการศ ึกษาแกน ักเร ียน น ักศ ึกษาท ี่ขาดแคลนท ุนทร ัพยเพ ื่อเปนคาเลาเร ียน คาใชจายท ี่เก ี่ยวเน ื่องก ับการศ ึกษา และคาใชจายท ี่จ ําเปนในการครองช ีพ ระหวางศ ึกษา ให 

ไดร ับโอกาสทางกา รศ ึกษาอยางท ั่วถ ึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงนของผ ูปกครองและเปนการพ ัฒนาทร ัพยากรมน ุษยของชาติ 

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

1. ศ ึกษาเง ื่อนไขการบรหารเง ินท ุนตามว ัตถ ุประสงค ของ 
 

เมษายน - เกล  ุมสงเสร ิมการจ ัด 
ศ ึกษาเง ื่อนไข 

 

กองท ุน 
 

การศ ึกษา 
 

2. วางแผนการด ําเน ินการและแจงเงอ   นไขการค ัดเล ือก 
 

พฤษภาคม -  ร ูปแบบขอร ับท ุนตาม 
 

กล ุมสงเสรมการจด ั 
 

วางแผนการคดเลอก 

 

น ักเร ียนเพ ื่อขอร ับท ุน ตลอดจนรายละเอยดของกองท ุน/ 

แจงโรงเร ียน 

 

เง ื่อนไข 

- ม ีเอกสารอางอ ิง 

 

การศ ึกษา 

 

3. แตงต ั้งคณะกรรมการดาเน ินงานสว ัสด ิการกองท ุนเพ ื่อ 
 

พฤษภาคม - กล  ุมสงเสรมการจด ั 
แตงตง ั คณะกรรมการ 

ด ําเน ินงานพ ิจารณาคดเล ือก 

 

การศ ึกษาพ ิจารณาคดเลอกนกเรยนทส ี  มควรไดร  ับ 

ความชวยเหล ือ ตลอดจนด ําเน ินการตามเง ื่อนไขตาง ๆ 

 

การศ ึกษา 

 

4. คณะกรรมการพ ิจาณา ค ัดเล ือก และแจงรายช ื่อน ักเร ียน 
 

ม ิถ ุนายน - คณะ กรรมการ 
แจงรายชอ ื นกเรยนทไ ี ดร บการค ัดเลอก 

 

ทไ ี ดร บคดเลอกใหสถานศกษา 
 

5. โอนเง ินท ุนหร ือการมอบท ุนการศกษา(แลวแตกรณ ีตาม 
 

ม ิถ ุนายน - กล ุมสงเสร ิมการจ ัด 

โอนเง ินท ุนหร ือมอบท ุน 
 

เง ื่อนไขกองท  ุน ) 
การศกษา / กล ุม 

ส ินทร ัพย 

6. จ ัดท ําเอกสารและรายงานทางการเง ิน  ตามเง ื่อนไขของ กรกฎาคม ม  ีการตรวจสอบผลการ กล ุมสงเสรมการจด ั 
รายงานทางการเง ินตามเง ื่อนไขของกองท ุน 

 

กองท ุนตอบขอบใจหร  ืออน ุโมทนา 
 

ด ําเน ินการ 
 

การศ ึกษา 
 

7. ตรวจสอบ/รายงาน และแจงค ําขอบค ุณไปย ังผ ูใหเง ินท ุน กรกฎาคม - กล  ุมสงเสรมการจด ั 
ตรวจสอบ  / รายงาน 

 

การศ ึกษา 
 

อธ ิบายส ัญล ักษณผังข ั้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 

งานกองท ุนเง ินใหก ูย ืมเพ ื อการศ ึกษา ( กยศ. ) 
 

2  ว ัตถ ุประสงค 

เพ ื อใหเง ินก ูย ืมแกน ักเร ียน น ักศ ึกษาท ี ขาดแคลนท ุนทร ัพยเพ ื อเปนคาเลาเร ียน คาใชจายท ี  
เก ี ยวเน ื องก ับการศ ึกษา และคาใชจายท ี จ ําเปนในการครองชีพ  ระหวางศ ึกษา ในระด ับม ัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ระด ับอาช ีวะศ ึกษา และระด ับอ ุดมศ ึกษาไดร  ับโอกาสทางการศ ึกษาอยางท ั วถ ึงชวยแบงเบา 

ภาระดานการเง ินของผ ูปกครองและเปนการพัฒนาทร ัพยากรมน ุษยของชาต ิโดยรวม โดยม ุงหว ังวา ผ ู

ก ูย ืมจะสามารถเลาเร ียนไดจนสําเร ็จตามหลักสูตร ม  ีความร ับผิดชอบตอตนเองและส ังคม รวมถ ึงมี 

จ ิตส ําน ึกในการช ําระหน ี้ค ืนเพ ื่อสรางโอกาสทางการศ ึกษาใหก ับร ุนนองตอไป 
 

3. ขอบเขตของงาน 

การพ ิจาร ณาใหผ ูม ีส ิทธ ิ ไดร ับกา รก ูย ืมเง ิน ตามวงเง ินท ี ไดร ับจ ัดสรรใ หก ับน ักเร ียนและ  
น ักศ ึกษาในจ ังหว ัด 

 

 

4. ค ําจ ําก ัดความ 

4.1 กองท นุ หมายถ ึง กองท นุเง ินใหก ูย ืมเพ ื่อการศ ึกษา 
4.2 คณะกรรมการ หมายถ ึง คณะกรรมการกองท ุนเง ินใหก ูย ืมเพ ื่อการศ ึกษา 

4.3 กรรมการ หมายถ ึง กรรมการกองท ุนเง ินใหก ูย ืมเพ ื่อการศ ึกษา 

4.4 ผ ูจ ัดการ หมายถ ึง ผ ูจ ัดการกองท ุนเง ินใหก ูย ืมเพ ื่อการศ ึกษา 

4.5 ผ ูบร ิหารและจ ัดการเง ินใหก ูย ืม หมายถง ึ บ ุคคลซ ึ่งคณะกรรมการท ําส ัญญาจาง 

ใหท ําหนาท ี่บร ิหารและจ ัดการเง ินใหก ูย ืมตามมาตรา 37 

4.6 น ักเร ียนหร ือน ักศ ึกษา หมายถ ึง ผ ูซ ึ งศ ึกษาอย ูในโรงเร ียน สถานศ ึกษาหร ือสถาบ ันการศ ึกษา 
ของทางราชการ หร ือโรงเร ียนตามกฎหมายวาดวยโรงเ ร ียนเอกชนสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาเอกชนตาม 

กฎหมายวาดวยสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาเอกชน หร ือโรงเร ียน สถานศ ึกษา หร ือสถาบ ันการศ ึกษาท ี กฎหมาย 

จ ัดต ั งข ึ นโดยเฉพาะ หร ือโรงเร ียน สถานศ ึกษา  หร ือสถาบ ันการศ ึกษาอ ื นท ี ก ําหนดโดยกฎกระทรวง 

แล ะใ ห หมายความรว ม ถ ึง ผ ู ซ ึ  งไ ด รั บก ารตอ บ รั บใ ห เข า ศึ กษ าใน โ รง เ ร ี ยน สถา น ศ ึกษา ห รื อ 

สถาบ ันการศ ึกษาด ังกลาวดวย 

4.7 ผ ูก ูย ืมเง ิน หมายถ ึง น ักเร ียนหร ือน ักศ ึกษาผ ูก ูย ืมเง ินจากกองท ุน 
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5. ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน 

5.1 แจงสถานศ ึกษาภาคร ัฐและเอกชน 

5.2 แตงต ั้งคณะกรรมการบริหารระด ับจ ังหว ัด 

5.3 ประช ุมพ ิจารณาจ ัดสรรวงเง ินท ี่ไดร ับ 

5.4 แจงสถานศ ึกษาท ี ไดร ับการจ ัดสรร ด ําเน ินการตามข ั้นตอนของ กยศ. 

5.5 ต ิดตาม ประเม ินผล 
 

 

6. Flow Chart การปฏ ิบต ั  ิงาน 
 
 

แจงสถานศ ึกษา 
 
 
 
 
 

แตงต ั้งคณะกรรมการ 
 

 
 
 

พ ิจารณาจ ัดสรรวงเง ิน 
 
 

 

แจงสถานศ ึกษาท ี่ไดร ับการจ ัดสรร 
 
 
 
 

ต ิดตาม ประเม ินผล 
 

 

7. แบบฟอรมท ี่ใช 

- 

8. เอกสาร / หล ักฐานอางอ ิง 

1. พระราชบ ัญญ ัต ิกองท ุนเง ินใหก ูย ืมเพ ื่อการศึกษา  พ.ศ. 2541 

2. ระเบ ียบกระทรวงศ ึกษาธ ิการวาดวยว ิธ ีการปฏ ิบ ัต ิการใหเคร ื่องหมายตอบแทนผ ูชวยเหล ือ 

ราชการ พ.ศ. 2531 

3. ระเบ ียบกระทรวงศ ึกษาธ ิการวาดวยการตอบขอบค ุณหร ืออน ุโมทนา 
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9.  แบบฟอรมสร ุปมาตรฐานงาน 

ช ื่องาน  ท ุนการศ ึกษา และงานกองทนเง ินใหก ูย ืมเพ ื่อการศ ึกษา ( กยศ. )  ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา  กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

ว ัตถ ุประสงค :  เพ ื่อเปนการใหเง ินก ูย ืมแกน ักเร ียน  น ักศ ึกษาท ี่ขาดแคลนท ุนทร ัพยเพ ื่อเปนคาเลาเร ียน  คาใชจายท ี่เก ี่ยวเน ื่องก ับการศกษา และคาใชจายท ี่จ ําเปนในการครองช ีพ  ระหวางศ ึกษา ในระด ับม ัธยมศ ึกษาตอนปลาย  ระด ับอาช ีวะศ ึกษา  และระด ับอ ุดมศ ึกษาไดร ับ 

โอกาสทางการศก ึ ษาอยางท ั่วถ ึง  ชวยแบงเบาภาระดานการเง ินของผ ูปกครองและเปนการพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษยของชาต ิโดยรวม   โดยม ุงหวังวาผ ูก ูย ืมจะสามารถเลาเร ียนไดจนส ําเร็จตามหล ักส ูตร   ม ีความร ับผ ิดชอบตอตนเองและส ังคม  รวมถ ึงม ีจ ิตส ําน ึกในการช ําระหน ี้ค ืนเพ ื อสราง 

โอกาสทางการศก ึ ษาใหก ับร ุนนองตอไป 

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

1.  แจงสถานศ ึกษาสมครเขารวมโครงการใหมและท ี  
แจงสถานศ ึกษา 

 

- - กล ุมสงเสรมการจด  ั

เขารวมอย ูแลว การศ ึกษา 
 

 
 

2.   แตงต ั้งกรรมการพ ิจารณาวงเง ินท ี่ไดร ับการจ ัดสรร - - กล ุมสงเสรมการจด ั 
แตงต ั้งคณะกรรมการ 

การศ ึกษา 

3.  พ ิจารณาจ ัดสรรวงเง ินใหแกสถานศ ึกษา  -  -  กล ุมสงเสรมการจด  ั
พ ิจารณาจ ัดสรรวงเง ิน 

 
 
 

4.  
แจงสถานศกษาทไ ี  ดร บการจดสรร 

 
 
 
 
 

แจงสถานศ ึกษาท ี่ไดร บการจดสรรวงเงน  ิ

 

การศ ึกษา/ 

คณะกรรมการ 

- - กล ุมสงเสรมการจด ั 

การศ ึกษา 
 

 
 

5.   ต ิดตาม ประเม ินผล  -  - กล ุมสงเสรมการจด ั 
ต ิดตาม ประเม ินผล 

การศ ึกษา 
 
 
 

อธ ิบายส ัญล ักษณผังข ั้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 

งานสว ัสด ิการและสงเคราะหน ักเร ียน 
 

2 ว ัตถ ุประสงค 

เพ ื อใหน ักเร ียนไดม ีโอกาสไดร ับสว ัสด ิการจากภาคร ัฐและเอกชนในการด ํารงชีว ิตและศ ึกษา 
อยางท ั่วถ ึง 

 

3. ขอบเขตของงาน 

3.1 พ ิจารณาจ ัดหาท ุนการศ ึกษาใหก ับน ักเร ียนตามโอกาส 
3.2 พ ิจารณาค ัดเล ือกน ักเร ียนเพ ื อร ับท ุนการศ ึกษาจากหนวยงานท ั งภาคร ัฐและเอกชนท ี  

สน ับสน ุนท ุนการศ ึกษา 

3.3 ต ิดตาม ก ําก ับ ด ูแล ประเม ินผลและรวบรวมผลการด ําเน ินการ 
 

 

4. ค ําจ ําก ัดความ 

4.1 ท ุนการศ ึกษา หมายถ ึง เง ินหร ือส ิ่งของเคร ื องใชท ี ไดร ับการสน ับสน ุนจากภาคร ัฐ องคกร 
เอกชน บ ุคคล ม ูลน ิธ ิ ท ี่ใหการสน ับสน ุน 

4.2 สว ัสด ิการ หมายถ ึง สว ัสด ิภาพท ี่จะเก ิดข ึ้นก ับต ัวเด ็กน ักเร ียน ท ั้งบ ุคคล ครอบคร ัว ช ุมชน 
สถานศ กึษา 

 
 

5. ข ั้นตอนการปฏ บิ ัต ิงาน 

5.1  ก ําหนดนโยบายแนวปฏ ิบ ัติ แจงหนวยงานในส ังก ัด 
5.2  ก ําหนดรายละเอ ียดแจงสถานศ ึกษา 
5.3  แตงต ั้งคณะกรรมการพ ิจารณาจ ัดสรร 

5.4  จ ัดสรรตามรายละเอ ียดท ี่กําหนด 

5.5  รายงานผลการด ําเน ินงาน 
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6. Flow Chart การปฏ บิต ั  ิงาน 
 
 

ก ําหนดนโยบาย 
 
 
 
 
 

ก ําหนดรายละเอ ียด แจงสถานศ ึกษา 
 
 
 
 

แตงต ั้งคณะกรรมการพ ิจารณา 
 

 
 
 

จ ัดสรรตามรายละเอ ียดท ี่กําหนด 
 
 
 

 

สร ุปรายงานผล 
 
 
 

 

7. แบบฟอรมท ี่ใช 

- 

8. เอกสาร / หล ักฐานอางอ ิง 

- 



 

 
 

9.  แบบฟอรมสร ุปมาตรฐานงาน 

ช ื่องาน  งานสว ัสด ิการและสงเคราะหน ักเร ียน  ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา  กล ุมสงเสรมการจดการศ ึกษา 

ว ัตถ ุประสงค :  เพ ื่อใหน   ักเร ียนไดม  ีโอกาสไดร  ับสวสด ิการจากภาครฐและเอกชนในการด ํารงช ีว ิตและศ ึกษาอยางท ั่วถ ึง 

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

1. ก ําหนดนโยบายแนวป ฏ ิบ ัต ิแจงหนวยงานในส ังก ัด 1 ส ัปดาห - กล ุมสงเสรมการ 
ก ําหนดนโยบาย 

 

จ ัดการศ ึกษา 
 
 

2. ก ําหนดรายละเอ ียดแจงสถานศ ึกษา 1 ส ัปดาห - กล ุมสงเสรมการ 
ก ําหนดรายละเอ ียด แจงสถานศ ึกษา จ ัดการศ ึกษา 

 
 
 

3. แตงต ั้งคณะกรรมการพ ิจารณาจ ัดสรร 1 ส ัปดาห - กล ุมสงเสรมการ 
แตงต ั้งคณะกรรมการ จ ัดการศ ึกษา 

 

 
 

4.  จดสรรตามรายละเอยด จ ัดสรรตามรายละ เอ ียดท ี่กําหนด 1 สปดาห - กล ุมสงเสรมการ 

จ ัดการศ ึกษา 
 

 

5. รายงานผลการด ําเน ินงาน 1 ส ัปดาห - กล ุมสงเสรมการ 
สร ุปรายงานผล 

 

จ ัดการศ ึกษา
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