มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของ
นางสาวกรรณิการ ศิริหลวง

ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

1. ชื่อกระบวนงาน 1.6.4 การซื้อแบบพิมพทางการศึกษา
2. วัตถประสงค
2.1 เพือใหสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานสงเสริม การจัด
การศึกษาในระบบ
2.2 เ พื่อใหบุคลากรผูทําหนาที่ดานการจัดการศึกษา สามารถใชปฏิบัติหนาที่ไดตรงตามบทบาท
หนาที่ที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อใหบริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศ ึกษา

3. ขอบเขตของงาน
3.1 สถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษารับผิดชอบใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนผูสั่งซื้อแบบพิมพทางการศึกษาให
3.2 สถานศึกษาสังกัดในเขตพืนทีทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาใหสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เปนผูสั่งซื้อแบบพิมพทางการศ ึกษาให

4. คําจํากัดความ
4.1 แบบพิมพทางการศกึ ษา หมายถึง แบบฟอรมหรือเอกสารทีเกียวของกับประวัตินักเรียน
รายวิชาเรียน ผลการเรียน และจัดแผนการลงทะเบียนใหกับนักเรียน รวมทังรายงาน ปพ.1 รายงาน ปพ. 2
บนแบบพิมพประกาศนียบัตร ทีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดดวยตัวอักษรอาลักษณ รายงาน ปพ. 7
ใบรับรองผลการศกษา รวมถึงใบแทนประกาศน ียบัตร
4.2 มาตรฐานการเรียนรูขันพืนฐาน หมายถึง สิงทีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมือจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.3 มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน หมายถึง สิงทีนักเรียนพึงรูและปฏิบัติไดเมือเรียนจบระดับชัน
สําคัญไดแก ประถมศึกษาปที 3 ประถมศึกษาปที 6 มัธยมศึกษาปที 3 และมัธยมศึกษาปที 6
4.4 หลักสูตร หมายถึง ประมวลควา มรูและประสบกา รณทีจัดขึนเพือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กําหนดไว
4.5 หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน หมายถึง หลักสูตรทีใชในการจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนา
ผูเรียนในระดับการศึกษาทีตํากวาอุดมศึกษา โดยมุงหวังให ผูเรียนมีความสมบูรณทังดานรางกาย จิตใจ
และสติปญญา
4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในสวนทีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กําหนดข ึ้นสําหรับสถานศึกษาใชในการพัฒนาผูเรียนทุกคนในระด ับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ศึกษา วิเคราะห ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ และแนวทาง ตามที่ระเบียบกฎหมาย กําหนด
แจงระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ และซักซอมความเขาใจใหสถานศึกษาทราบ
เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพใหกับสถานศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
สถานศึกษาดาํ เนินการจัดซื้อ
จัดทําทะเบียนรับ – จาย แบบพิมพ และลงทะเบียนเบิกจายแบบพิมพ ใหสถานศึกษา

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
ศึกษา วิเคราะห ระเบยบ กฎหมาย

แจงระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏบิ ัติ และซักซอมความเขาใจใหสถานศึกษาทราบ

เสนอขออนุญาตผมู ีอํานาจอนุญาต
ไมอนุญาต
ผอ.สพท. อนุญาต
อนุญาต
แจงสถานศ ึกษา

จัดทําทะเบียนรับจาย
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7.แบบฟอรมที่ใช
หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ ปพ. 1 , ปพ. 2 , ปพ. 3
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8. เอกสารอางอิง
8.1 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524
8.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8.3 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที สพฐ. 616/2552
ลงวันที 30 กันยายน 2552
8.4 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที สพฐ. 617/2552
ลงวันที 30 กันยายน 2552
8.5 คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการซื้อแบบพิมพทางการศึกษา ที สพฐ. 618/2552
ลงวันที 30 กันยายน 2552
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9. แบบฟอรมสรปมาตรฐานงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

1. การจัดการศึกษาในระบ
ชื่อกระบวนงาน 1.6.4 การจัดซอ แบบพิมพทางการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสรมการจดการศึกษา

วัตถุประสงค : เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการซื้อแบบพิมพทางการศึกษาไดถูกตอง
ลําดับที
1.

2.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษาระเบยบ กฎหมาย

แจงแนวทางการปฏิบัติ

3.

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

ศึกษาระเบยบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ

1 สัปดาห

ระเบียบ กฎหมาย ที
เกี่ยวของ

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

แจงสถานศึกษาปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมาย

1 สัปดาห

-

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

เสนอผมู ีอํานาจอนุญาตในการสั่งซื้อแบบพิมพ

1 สัปดาห

ตามรูปแบบ ระเบยบ

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

กฎหมายกําหนด

เสนอผมู ีอํานาจอนุญาค
4.

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผอ.สพท. อนุญาต

5.

แจงสถานศึกษาดําเนินการ

6.

1 สัปดาห

ตามระเบียบที่กําหนด

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

สถานศึกษาจัดซื้อ

1 สัปดาห

-

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

จัดทําทะเบียนรับจายควบคุมอยางเปนระบบ

1 สัปดาห

ตามแบบกําหนด

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

อนุญาตใหสั่งซื้อแบบพิมพ

จัดทําทะเบียน
อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน ก
เชื่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

ิจกรรมงานหรอการปฏิบัติ การต

ัดสนใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุด

1. ชื่อกระบวนงาน
งานทุนการศึกษา และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

2 วัตถุประสงค
เพือใหเงินทุนการศึกษาแกนักเรียน น ักศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพยเพือเปนคาเลา เรียน
คาใชจายทีเกียวเนืองกับการศึกษา และคาใชจายทีจําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษาอยางทัวถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครองและ เปนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของชาติ

3. ขอบเขตของงาน
3.1 วัตถุประสงคการใหทุนการศึกษาแกนักเรียน ของแตละหนวยงาน องคกร
3.2 หนวยงาน องคกรอื่น ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน
3.3 พิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา
3.4 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

4. คําจํากัดความ
4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทนุ สําหรับคาใชจายในการศึกษาทีบุคคลหรือองคการตางๆ
บรจิ าคใหเพื่อชวยเหลือสงเคราะหผูที่มิไดอยูในหนาทีเลียงดูปกครองโดยตรงของตนไดศึกษาเลาเรียน
การศึกษาในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปจจุบัน
4.2 ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพยทิใชเงิน (Non-Financial Resources) และ
ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรก ทรัพยากรทีมิใชการเงินครอบคลุม ป 
จจัยหลัก ๆ คือ ทีดิน อาคาร สิงกอสราง วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนและการผสมผ สานการ ใช
ปจจัยตาง ๆ เขาดวยและยังใหความหมายในวงทีแคบวา ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปจจัย น ํา
เขา (Input) ทีนําไปใชเพือการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคม ป จจัยนําเขา นีส
วนใหญจะเปนรูปของเงินงบประมาณทังดานรายจายเกยี วกับ การปฏิบัติงานประจํา เชน เงินเดือน และคา
ตอบแทน คาใชจายวัสดุอุปกรณกับรายจายดานการลงทุน
4.3 ระดมทุน หมายถึง การรวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุ ตางๆ ทีไดรับจากการบริจาคขอซือในราคา
ถูกกวาตนทุน มาทําประโยชนใหแกองคกรใด องคกรหนึ่งโดยความเห็นชอบของสังคม

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
135
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงคของกองทุน
5.2 วางแผนการดําเนินการและแจงเงือนไขการคัดเลือกนักเรียนเพือขอรับทุน ตลอดจน
รายละเอียดของกองทุน
5.3 แตงตังคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพือการศึกษาพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนท่ีสมควรไดรับความชวยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามเง ื่อนไขตาง ๆ
5.4 โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา
5.5 จัดทําเอกสารและรายงานทางการเง ิน ตามเงื่อนไขของกองทุน
5.6 ประสานการติดตามผลการเ รียนของนักเรียนทีไดรับทุนและรายงานผลการเ รียนและ
การดําเนินการใชทุน
5.7 ดําเนินการเกี่ยวกับการใหเครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบค ุณหรืออนุโมทนา
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6. Flow Chart การปฏบิ ัติงาน
ศึกษาเงื่อนไขการบรหารเงินทุนตามวัตถุประสงค
ของกองทุน

วางแผนการดําเนินการและแจงเงอื่ นไขการคัดเลือกนักเรียน

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการกองทุนเพือการศึกษา
และพิจารณาคัดเลือกนักเรียน

แจงรายชื่อนักเรียนทีไดรับคัดเลือกใหสถานศึกษา
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โอนเงินทุนหรือการมอบทุน

ตรวจสอบเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงือนไขของกองทุน

ดําเนินการเกี่ยวกับการใหเครื่องหมายตอบ
แทนและการตอบขอบคุณ

7. แบบฟอรมที่ใช
ใชตามแบบทีกําหนดตามเงื่อนไข

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1. แนวปฏิบัตกิ ารขอรับทุนการศึกษา
2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยวิธีการปฏิบัติการใหเครื่องหมายตอบแทนผูชวย
เหลือราชการ พ.ศ. 2531
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา
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9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน

งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษา ส

ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสรมการจดการศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค : เพื่อใหมีการใหเงินทุนการศ ึกษาแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทร ัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศ ึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ให
ไดรับโอกาสทางกา รศึกษาอยางทั่วถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงนของผูปกครองและเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติ
ลําดับที
1.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายล

ศึกษาเงื่อนไข

2.

4.
5.
6.
7.

ศึกษาเง ื่อนไขการบรหารเง ินทุนตามวัตถุประสงคของ

แตงตงั คณะกรรมการ
ดําเนินงานพิจารณาคดเลือก
แจงรายชอื นกเรยนทไี ดรบการคัดเลอก
โอนเงินทุนหรือมอบทุน
รายงานทางการเงินตามเงื่อนไขของกองทุน
ตรวจสอบ / รายงาน

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

วลาดําเนินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน
เมษายน - เกล

ผูรับผิดชอบ
ุมสงเสริมการจัด

กองทุน

การศึกษา

วางแผนการด ําเนินการและแจงเงอ นไขการคัดเลือก
วางแผนการคดเลอก

3.

ะเอียดงาน เ

พฤษภาคม -

รูปแบบขอรับทุนตาม

นักเรียนเพ ื่อขอรับทุน ตลอดจนรายละเอยดของกองทุน/

เงื่อนไข

แจงโรงเรียน

- มีเอกสารอางอิง

แตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสวัสดิการกองทุนเพื่อ

พฤษภาคม - กล

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา
ุมสงเสรมการจดั

การศึกษาพิจารณาคดเลอกนกเรยนทสี มควรไดรับ

การศึกษา

ความชวยเหลือ ตลอดจนดําเนินการตามเง ื่อนไขตาง ๆ
คณะกรรมการพิจาณา คัดเลือก และแจงรายชื่อนักเรียน

มิถุนายน - คณะ

กรรมการ

ทไี ดรบคดเลอกใหสถานศกษา
โอนเง ินทุนหรือการมอบทุนการศกษา(แลวแตกรณีตาม

กลุมสงเสริมการจัด

มิถุนายน -

การศกษา / กลุม

เงื่อนไขกองท ุน )
จัดทําเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของ

สินทรัพย

กรกฎาคม ม

กองทุนตอบขอบใจหร ืออนุโมทนา
ตรวจสอบ/รายงาน และแจงคําขอบคุณไปยังผูใหเงินทุน กรกฎาคม - กล

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน ก

ีการตรวจสอบผลการ

กลุมสงเสรมการจดั

ดําเนินการ

การศึกษา
ุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

ิจกรรมงานหรอการปฏิบัติ การต

ัดสนใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานกองทุนเงินใหกูยืมเพือการศึกษา ( กยศ. )

2 วัตถุประสงค
เพือใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษาทีขาดแคลนทุนทรัพยเพือเปนคาเลาเรียน คาใชจายที
เกียวเนืองกับการศึกษา และคาใชจายทีจําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดบั อาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาไดร ับโอกาสทางการศึกษาอยางทัวถึงชวยแบงเบา
ภาระดานการเงินของผูปกครองและเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติโดยรวม โดยมุงหวังวา ผ ู
กูยืมจะสามารถเลาเรียนไดจนสําเร็จตามหลักสูตร ม ีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงมี
จิตสํานึกในการชําระหนี้คืนเพื่อสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับรุนนองตอไป

3. ขอบเขตของงาน
การพิ จาร ณาให ผู มีสิท ธิไ ดรั บกา รกูยืมเงิน ตามวงเงิน ทีไ ดรับ จัด สรรใ หกับ นักเรี ยนและ
นักศึกษาในจังหวัด

4. คําจํากัดความ
4.1 กองทุน หมายถึง กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.2 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.3 กรรมการ หมายถึง กรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.4 ผูจัดการ หมายถึง ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
4.5 ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม หมายถงึ บุคคลซึ่งคณะกรรมการทําสัญญาจาง
ใหทําหนาที่บริหารและจัดการเงินใหกูยืมตามมาตรา 37
4.6 นักเรียนหรือนักศึกษา หมายถึง ผูซงึ ศึกษาอยูในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
ของทางราชการ หรือโรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเ รียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตาม
กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน สถานศกึ ษา หรือสถาบันการศึกษาทีกฎหมาย
จัดตังขึนโดยเฉพาะ หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอืนทีกําหนดโดยกฎกระทรวง
แล ะใ ห หมายความรว ม ถึ ง ผู ซึ งไ ด รั บก ารตอ บ รั บใ ห เข า ศึ กษ าใน โ รง เ รี ยน สถา น ศึ กษา ห รื อ
สถาบันการศึกษาดังกลาวดวย
4.7 ผูกูยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินจากกองทุน
คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ขั้นตอนการปฏ ิบัติงาน
5.1 แจงสถานศึกษาภาคร ัฐและเอกชน
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด
5.3 ประชุมพิจารณาจัดสรรวงเงินที่ไดรับ
5.4 แจงสถานศึกษาทีไดรับการจัดสรร ดําเนินการตามข ั้นตอนของ กยศ.
5.5 ติดตาม ประเมินผล

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
แจงสถานศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรวงเงิน
แจงสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรร

ติดตาม ประเมินผล

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
1. พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
2. ระเบียบกระทรวงศ ึกษาธิการวาดวยวิธีการปฏิบัตกิ ารใหเครื่องหมายตอบแทนผ ูชวยเหลือ
ราชการ พ.ศ. 2531
3. ระเบียบกระทรวงศ ึกษาธิการวาดวยการตอบขอบค ุณหรืออนุโมทนา
คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน

ทุนการศึกษา และงานกองทนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ. )

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสรมการจดการศึกษา

วัตถุประสงค :

เพื่อเปนการใหเงินกูยืมแกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพ ระหวางศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวะศึกษา และระดับอุดมศึกษาไดรับ

โอกาสทางการศกึ ษาอยางทั่วถึง ชวยแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครองและเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติโดยรวม โดยมุงหวังวาผูกูยืมจะสามารถเลาเรียนไดจนสําเร็จตามหลักสูตร มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสํานึกในการชําระหนี้คืนเพือสราง
โอกาสทางการศกึ ษาใหกับรุนนองตอไป

ลําดับที
1.

2.
3.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

แจงสถานศึกษา

แจงสถานศึกษาสมครเขารวมโครงการใหมและที
เขารวมอยูแลว

-

-

กลุมสงเสรมการจดั

แตงตั้งกรรมการพิจารณาวงเงินที่ไดรับการจัดสรร

-

แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรวงเงิน

การศึกษา
-

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

พิจารณาจัดสรรวงเงินใหแกสถานศึกษา

-

-
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กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา/
คณะกรรมการ

4.

5.

แจงสถานศกษาทไี ดรบการจดสรร

ติดตาม ประเมินผล

อธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
ระหวางหนา(ถาไมจบภายใน 1หนา)

แจงสถานศึกษาที่ไดร บการจดสรรวงเงนิ

-

-

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

ติดตาม ประเมินผล

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน

-

-

กลุมสงเสรมการจดั
การศึกษา

กิจกรรมงานหรอการปฏิบัติ

การตัดสนใจ

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน { จุดเชื่อมตอ

1. ชื่อกระบวนงาน
งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน

2 วัตถุประสงค
เพือใหนักเรียนไดมีโอกาสไดรับสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนในการดํารงชีวิตและศึกษา
อยางทวั่ ถึง

3. ขอบเขตของงาน
3.1 พิจารณาจัดหาทุนการศึกษาใหกับนักเรียนตามโอกาส
3.2 พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพือรับทุนการศึกษาจากห นวยงานทังภาครัฐและเอกชนที
สนับสนนุ ทุนการศึกษา
3.3 ติดตาม กํากับ ดูแล ประเมินผลและรวบรวมผลการดําเนินการ

4. คําจํากัดความ
4.1 ทุนการศึกษา หมายถึง เงินหรือสิ่งของเครืองใชทไี ดรับการสนับสนุนจากภาคร ัฐ องคกร
เอกชน บุคคล มูลนิธิ ที่ใหการสนับสนุน
4.2 สวัสดิการ หมายถึง สวัสดิภาพที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กนักเรียน ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน
สถานศกึ ษา

5. ขั้นตอนการปฏบิ ัติงาน
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติ แจงหนวยงานในสังกัด
กําหนดรายละเอียดแจงสถานศกึ ษา
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
จัดสรรตามรายละเอียดที่กําหนด
รายงานผลการดําเนินงาน

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
143
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

6. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน
กําหนดนโยบาย

กําหนดรายละเอียด แจงสถานศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรตามรายละเอียดที่กําหนด

สรุปรายงานผล

7. แบบฟอรมที่ใช
-

8. เอกสาร / หลักฐานอางอิง
-

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
143
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

9. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน
ชื่องาน
วัตถุประสงค
ลําดับที
1.

2.

3.

4.

5.

งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน

:

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมสงเสรมการจดการศึกษา

เพื่อใหน ักเรียนไดม ีโอกาสไดร ับสวสดิการจากภาครฐและเอกชนในการด ํารงชีวิตและศึกษาอยางทั่วถึง

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

กําหนดนโยบาย
กําหนดรายละเอียด แจงสถานศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการ
จดสรรตามรายละเอยด
สรุปรายงานผล

รายละเอียดงาน

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูรับผิดชอบ

กําหนดนโยบายแนวปฏิบัติแจงหนวยงานในสังกัด

1 สัปดาห

-

กลุมสงเสรมการ
จัดการศึกษา

กําหนดรายละเอียดแจงสถานศึกษา

1 สัปดาห

-

กลุมสงเสรมการ
จัดการศึกษา

แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร

1 สัปดาห

-

กลุมสงเสรมการ
จัดการศึกษา

จัดสรรตามรายละเอียดที่กําหนด

1 สปดาห

-

กลุมสงเสรมการ
จัดการศึกษา

รายงานผลการด ําเนินงาน

1 สัปดาห

-

กลุมสงเสรมการ
จัดการศึกษา

