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                คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท า ขึ้นเพ่ือแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและสื่อ ให้เห็น
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            ข ้าพเจ ้าม ีงานในความร ับผ ิดชอบ  เช ่น งานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา             
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การด าเนินงานศูนย์เฉพาะกิจค ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
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สถานศึกษา การด าเนินงานงานระบบคัดกรองปัจจ ัยพ ื้นฐานนักเรียนยากจนงานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น กล ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน การด าเนินงานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรค
เอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ 
มอบหมายอีกหลายรายการ  ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการด า เนินงานต่าง ๆ ได้น าเสนอไว้ในคู่มือการ
ปฏ ิบ ัต ิงานฉบ ับน ี้ เร ียบร ้อยแล ้ว 
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1. งำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนกัศึกษำ 

 

1. วัตถุประสงค ์

           ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจำเป ็นต ้องอาศ ัยความร ่วมม ือจากพน ักงาน 
เจ้าหน้าที่ จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาขึ้น  เพ่ือให้ 
พนักงานเจ้าหน้าที ่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื ่อง มีระบบถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

2. หน ำที่ควำมรับผดิชอบ 

              2.1 ส่งเสริมสนับสน นการด าเนินงานของสถานศึกษาในการบังคับใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการ  

หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

            2.2 ติดตาม ดูแล และอบรมสั ่งสอนนักเร ียนหรือนักศึกษาที ่ประพฤติไม่เหมาะสม ให้แก่ 
สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

             2.3 แจ้งหรือส่งมอบนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมให้แก่สถานศึกษา  หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

              2.4 ประสานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับกล ่มบ คลากรเครือข่ายในการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 

             2.5 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  Flow Chart กำรปฏิบัติงำน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

พบนักเรียนหรือนกัศึกษำประพฤติตนไม่เหมำะสม ตำมกฎกระทรวง
ก ำหนด ควำมประพฤติของนักเรียนและนกัศึกษำ พ.ศ. 2548 

ขอ้ 1 - ขอ้ 9 

ทักทำยและแสดงตนพร อมบัตรบัตรประจ ำตัวพนักงำนเจ ำหน ำที่ 

 

ตรวจค นหลักฐำนข อมูลหรืออำวุธ 

ซักถำมข อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรกระท ำและบันทึก

ข อมูลและบันทึกพฤติกำรณ์กำร 

ให กำรอบรม สั่งสอนอย่ำงสุภำพ และช่วยเหลือเบื้องต น 

 

ดุลยพินิจ กำรด ำเนินกำร 

   ปล่อยตัว 
ท ำหนังสือแจ ง 

ปล่อยตัว 
ไม่ต องแจ ง 

 

น ำมำส ำนักงำน
แจ งสถำนศึกษำ 

น ำส่ง
สถำนศึกษำ 

ให ไปรำยงำนตัว
กับสถำนศึกษำ 

น ำส่งผู ปกครอง
แจ งสถำนศึกษำ 

ติดตำม/ยุติกำรติดตำม สรุปและรำยงำนผล 

สอดส่องดูแลให อยู่ในควำมเรียบร อยตำมสถำนที่เหมำะสม 
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4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

               โดยหลักการทั ่วไปมีแนวทางในการด าเนินการซึ ่งสามารถน าไปใช้ก ับท กกรณีที ่พบนักเรียน                  
หรือนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมตามขั้นตอน ดังนี้ 
                 4.1 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พบนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
หรือพบเห็นผู้ที่น่าสงสัยว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา อยู ่ในสภาพหร ือสถานที ่ที ่ไม ่เหมาะสมท  กแห ่ง ให้เข้าไป
ทักทายพร้อมแสดงตัวแล้วด าเนินการสอบถามหรือตรวจค้นตามแต่จะเห็นสมควร 
                 4.2 หากพบว่านักเรียนหรือนักศึกษาผู ้นั้นประพฤติตนไม่เหมาะสม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง พนักงานเจ้าหน้าที ่จะต้องบันทึกข้อมูลนักเรียน
หรือนักศึกษา รวมทั้งพฤติกรรมที่พบเห็น แล้วให้การอบรมสั่งสอนและให้ค าแนะน า หากวิน ิจฉ ัยแล ้วเป็นพฤติกรรม
ที่ร นแรงจะต้องน าตัวมาบันทึกประวัติที่ส านักงานหรือน าส่งให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยมีหนังสือส่งตัวนักเรียน
หรือนักศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบและพิจารณาด าเนินการตามระเบียบต ่อไป 
                4.3 ในกรณีน านักเรียนหรือนักศึกษา มาสอบถามและบันทึกประวัติที ่ส านักงาน ผู ้ที ่จะท าการ 
สอบถามหรือสัมภาษณ์ ควรจะเป็นผู้มีความรู้  ความเข ้าใจในกระบวนการแนะแนว เพราะจะต ้องใช ้จ ิตว ิทยา              
และต ้องเก ็บรายละเอ ียดต ่าง ๆ  เกี ่ยวก ับต ัวน ักเร ียนหร ือน ักศ ึกษาและพฤต ิกรรมของน ักเร ียนหร ือน ักศ ึกษานั้น ๆ อย ่าง
ถูกต้องตามหล ักวิชาการ เพราะจะต ้องน าข ้อมูลมาวินิจฉัยว ่าจะด าเนินการอย่างไรในประเด ็นต ่อไปนี้ 
               4.4 ให้การอบรมสั่งสอนแล้วปล่อยตัว 

               4.5 ส่งใบแจ้งเหต ไปยังสถานศึกษาภายหลัง 

               4.6 เชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรม ตักเตือนและท าทัณฑ์บนเพ่ือไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษา             
ในปกครองประพฤติตนไม่เหมาะสมอ ีก 
               4.7 เชิญครู อาจารย์ หรอืผู ้บรหิารสถานศึกษามารบัทราบปัญหา และรบัตัวพ ิจารณาด าเนินการต่อไป 
                4.8 ก าหนดเงื่อนไขหรือข้อตกลงเพ ื่อควบค  มความประพฤติเป็นกรณีพ ิเศษ 
               4.9 ติดตามนักเรียนหรือน ักศึกษาเป็นรายกรณ ีทั้งท่ีบ้านและสถานศึกษา 
             4.10 หากเกิดเหต การณ์ที ่ร นแรงและจะเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติหน้าที ่ ให้ประสานแจ้งไปยัง 
สถานีต ารวจท้องที่เกิดเหต เพื่อด าเนินการ และต้องประสานแจ้งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับทราบตามล าดับ 
กรณีมีเหต อันควรสงสัยว่ามีการท าผิดกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา  ให้
พนักงานเจ้ าหน้าที่ เข้ า ไปในเคหสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใด  ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ ขึ้น                           
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ เพ ื ่อท าการตรวจสอบการฝ ่าฝ ืนด ังกล ่าวได ้ ในการปฏ ิบ ัต ิหน ้าที่ 
พนักงานเจ ้าหน้าที ่ต ้องแสดงบัตรประจ าต ัวก ่อนท กครั ้ง  และให้บ คคลที ่เก ี ่ยวข้องอ านวยความสะดวก               
ตามสมควร 
 5. ระบบติดตำมประเมินผล 

             5.1 บันทึกผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ  ประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (แบบ พสน.3 และแบบ พสน.4) 
             5.2 บันทึกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนักเรียนหรือน ักศ ึกษาที่ตรวจพบขณะปฏิบัติงานตามแบบบันทึกการสอบถาม 
(แบบ สน.5) 

             5.3 บันทึกข้อมูลอย่างละเอ ียดของน ักเรียนหรือน ักศ ึกษาที ่ตรวจพบ และมีพฤต ิกรรมที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วนและถูกต้องตามข้ันตอน ตามแบบทะเบียนประวัติ (แบบ พสน.6) 
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              5.4 เขียนรายงานพฤติกรรมของนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อแจ้งให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนหรือสถานศึกษา                
ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติค ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียน            
และน ักศ ึกษา พ.ศ. 2548 ตามแบบหนังสือส่งตัวนักเรียนหรือนักศึกษาและใบแจ้งเหต  (แบบ พสน.7 /แบบพสน.8) 
               5.5 ท าหนังสือถึงผู้ปกครองของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม เพื่อให้กวดขัน ความ
ประพฤต ิ(แบบ พสน.9) 
                5.6 สร ปรายงานผลการปฏิบัต ิงานและการด า เนินการของพนักงานเจ้าหน้า ที ่ เ พื ่อเสนอ              
ต่อผู้บังคับบัญชา ตามแบบสร ปผลการปฏิบัต ิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (แบบ พสน.10) 

6. เอกสำรอ ำงอิง 

               6.1 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการ 
แนะแนวให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่น ักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. 2548 
                6.2 กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของน ักเรียนและน ักศ ึกษา พ.ศ. 2548 

                6.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

              6.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเร ียนและนักศึกษา 
              6.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที ่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความ 
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. 2548 
               6.6 ระเบ ียบคณะกรรมการค ้มครองเด ็กแห่งชาต ิว ่าด ้วยหล ักเกณฑ์การแต ่งตั ้งพน ักงานเจ ้าหน ้า                 
ที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
               6.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่  
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
               6.8 ประกาศกระทรงศึกษาธิการ เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบ คคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

7. แบบฟอร์มท่ีใช  

                  7.1 แบบพสน.1 (ค าขอมีบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 
                  7.2 แบบ พสน.2 (บัญชีขอแต่งตั้งพนักงานเจา้หน ้าที่ส่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและน ักศ ึกษา) 

                     7.3 แบบพสน.3 (สร ปผลการปฏิบัติงาน) 

                    7.4 แบบพสน. 4 (รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน                  
และนักศึกษา) 
                    7.5 แบบ พสน. 5(แบบบันทึกการสอบถาม) 7.6 แบบ พสน. 6 (แบบบนัทึกประวัติ) 
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8. ข ออเสนอแนะ/ เทคนคิในกำรปฏิบัติงำน/ ปัญหำอุปสรรค แนวทำงในกำรแก ไขและพัฒนำงำน 

ข อเสนอแนะ/ เทคนคิในกำรปฏิบัติงำน/ ปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
   - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ าเป็นต้องอาศัยความรู้      1. การสังเกต 
ทางด้านการนิเทศ การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา มาใช้ในการ      2. การสัมภาษณ์ 
ค้นหาข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาได้      3. การให้ค าปร ึกษาแนะน า 
ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียนหรือนักศึกษา  เบื้องต้น 
นั้น 

 

9. ภำคผนวก 

          1.  กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว        
ให้ค าปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. 2548 
          2.  กฎกระทรวง ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 

          3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการลงโทษน ักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
         4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 
         5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที ่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. 2548 
         6. ระเบียบคณะกรรมการค  ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพ.ศ.  2548 
          7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิ
ความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา 

           8. ประกาศกระทรงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบ คคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่สง่เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึก 
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2. งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ 

1. วัตถุประสงค์ 

           1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้จักสิ่งแวดล้อม สามารถคิด ตัดสินใจคิดแก้ปัญหาได้ 
           2. เพ่ือส่งเสริมการวางแผนชีวติทั้งด้านการเรยีน และอาช ีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม 
           3. เพ่ือช่วยให้ครูได้รูจ้ักและเข้าใจผู้เรียน รวมทั้งชว่ยเหลือและคำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม 
พัฒนาผู้เรียน 
            1. จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนได้รับบริการสนเทศและข่าวสารความรู้ต่างๆ 
           2. สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบ คคลท กด้านสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหล ือและส่งเสรมินักเรียน          
ได้อย่างถ ูกต ้อง 
           3. เยาวชนได้รับการพัฒนาท ักษะชีวิตที่ดี คร ูผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนรว่มในการพัฒนาและแก ้ไข 
พฤติกรรมนักเรียน 
            4. ครูแนะแนวมีทักษะที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

2. ค ำจ ำกัดควำม 

              กิจกรรมแนะแนว หมายถึง การจัดหาจัดทำกิจกรรมกาเรียนการสอนเพ่ิมเติมที่ให้นักเรียนได้รับความรู้      
จน สามารถตัดสินใจเล ือกทางเลือกในการเรียน และการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง 

3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

            1. ส่งเสริมสนับสน นให้สถานศึกษาวางแผนการแนะแนวการศึกษาต่อ และมีแหล่งข้อมูล การศ ึกษา                 
สู่การประกอบอาชีพที่ม ีค ณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับเด็กและเยาวชน สร้างประสบการณ์ตรง และความรู้ต่างๆ 
นำไปประกอบอาชีพในสังคมได้ในภายหน้า 

                 1.๑ การจดักิจกรรมแนะแนว เพ ื่อท าใหน้ักเรยีนได้รับบรกิารสนเทศและข่าวสารความร ู้เกี่ยวก ับอาชีพต่าง ๆ  
               1.๒ สถานศึกษา มีการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบ คคล แสดงถึงศักยภาพท กด้าน สามารถนำข้อมูลไป
ใช้ในการช่วยเหลือหรือแนะนำการอาชีพต่างๆ และสามารถส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้องตามความถนัด
และศักยภาพของนักเรียนในแต่ละบ  คคลได้เป็นอย่างด ี
               1.3 เน้นเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดี ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความส  ข 
              1.4 ดำเนินการส่งต่อ ในกรณีที่มีสถาบันที่รองรับการเข้าศึกษาต ่อ ทั้งภาครัฐและเอกชน                   

     1.5 สร ปผลการดำเนินการ รายงานผลการดำเนินงาขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสน น                        
ให้สถานศึกษาวางแผนการแนะแนวการศึกษาต่อ และมีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพที่ มีค ณภาพ              
สามารถสร้างรายได้ให้กับเด็กและเยาวชน สร้างประสบการณ์ตรง และความรู้ต่างๆ นำไปประกอบอาชีพในสังคมได้            
ในภายหน้า 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

2. ส่งเสริมให้บ คลากรท กระด ับเห็นค ณค่าและความจำเป็นของกิจกรรมแนะแนวและการอาชีพ 

                 2.๑ ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างการมีส่วนรวมในการส่งเสริมกิจกรรมแนะ 
แนวและการอาชีพ 
                 2.2 ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานตามกิจกรรม/โครงการ 
                 2.3 จัดทำคู่ม ือ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวกับกิจกรรมแนะแนวและการอาชีพ เพื ่อนำ ไปถ่ายทอด 
ให้กับกล ่มเป้าหมาย 
                2.4 แจ้งประชาสัมพันธ ์หน่วยงานในองค ์กร เพ่ือให้ท กภาคส่วนมีส่วนช่วยในการดำเนินงาน 
                2.5 กำกับ ติดตาม สร ปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

 

 

 

 

จัดกิจกรรมแนะแนว 

บันทึกข อมูลนักเรียนรำยบุคคล 

ประสำนควำมร่วมมือทุกภำคส่วน 

ด ำเนินกำรส่งต่อ 

สรุปรำยงำนผล 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมให บุคลำกรท ุกระดับเห็นค ุณค่ำและควำมจำเป็นของกิจกรรมแนะแนว และกำรอำชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

              3. ประสานการติดตาม นิเทศและปรับปร งพัฒนาและรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวและการอาชีพ 
อย่างต ่อเนื่อง  
                         3.1 กำหนดโครงการ กิจกรรม 
                         3.2 แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตาม นิเทศ ปรับปร งพัฒนา 
                          3.3 สร ปและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

ประสำนควำมร่วมมือ 

จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข อง 

แจ งทุกภำคส่วนด ำเนินกำร 

ด ำเนินกำรแต่งตั่งคณะท ำงำน 

ก ำกับติดตำม สรุป รำยงำน 



9 

 

ขั้นตอนกำรประสำนกำรติดตำม นิเทศและประเมินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมและกำรประชำสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. เอกสำร/หลักฐำนอ  ำงอ ิง 

๕.๑. คู่ม ือบริการจ ัดการแนะแนว พ.ศ. 2545 กรมวิชาการ 

๕.๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน 

 

ก ำหนดโครงกำรกิจกรรม 

แต่งตั้งคณะท ำงำน ติดตำม นิเทศ  
ปรับปรุงพัฒนำ 

สรุปและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
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                                   3. งำนพัฒนำระบบกำรดแลช ่วยเหล ือนักเร ียน 

        1. ช ่ือกระบวนกำร 

             งานพ ัฒนาระบบการด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียน 

        2. ว ัตถ ุประสงค ์

               (1) เพ ื่อส ่งเสร ิมสนับสน  นการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนและก ิจกรรมพ ัฒนาผ ู้เร ียนของสถานศ ึกษา
ให ้เป ็นไปตามหล ักส ูตรและมีประส ิทธ ิภาพ 

              (2) เพ ื่อจ ัดก ิจกรรมส ่งเสร ิมสน ับสน  นให ้น ักเร ียนได ้เร ียนจนจบการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน 

ค ณลักษณะที่พ่ึงประสงค์และสมรรถนะตามท่ีก าหนด

        3. ขอบเขตของงำน 

               สำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา และสถานศ ึกษาในส ังก ัดจ ัดระบบการด ูแลช ่วยเหล ือนักเรียน
อย่างครบวงจรได้มาตรฐานได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบ คคล การคัดกรองนักเรียน การจ ัดก ิจกรรม
ป ้องก ันและแก ้ไขป ัญหา การจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนา และการส ่งต ่อ โดยม ีก ิจกรรมเย ี่ยมบ ้านน ักเร ียน ก ิจกรรม
ประช  มช ั้นเร ียน และ ก ิจกรรมเพ ื่อนท ี่ปร ึกษา เป ็นต ้น 

        4. คำจำกัดควำม 

            (1) ร ู้จ ักน ักเร ียนเป ็นรายบ  คคล หมายถ ึง การจ ัดเก ็บข ้อม ูลน ักเร ียนรายบ  คคล ประว ัต ิส ่วนต ัว 
ประว ัต ิการศ ึกษา ข ้อม ูลด ้านส  ขภาพ ความสามารถพ ิเศษ ฯ 
            (2) การค ัดกรองน ักเร ียน หมายถ ึง การจ ัดกล  ่มน ักเร ียนตามฐานข ้อม ูลรายบ  คคลเป ็นกล  ่มปกต ิ    
กล  ่มม ีป ัญหา และกล  ่มเส ี่ยง 
            (3)  การจ ัดก ิจกรรมป ้องก ัน หมายถ ึง ก ิจกรรมท ี่จ ัดข ึ้นเพ ื่อน ักเร ียนกล  ่มปกต ิเพ ื่อป ้องก ัน                 
และสร ้างความเข ้มแข ็ง เป ็นการสร ้างภ ูม ิค  ้มก ันป ้องก ันความเส ี่ยงของน ักเร ียน เช ่น บ ้านหล ังเร ียน 
            (4) การจ ัดก ิจกรรมแก ้ป ัญหา หมายถ ึง ก ิจกรรมท ี่จ ัดข ึ้นเพ ื่อน ักเร ียนกล  ่มท ี่ม ีป ัญหาด ้านต ่าง ๆ ตาม
สภาพป ัญหา เช ่น การระดมท  นเพ ื่อการศ ึกษาสำหร ับเด ็กขาดแคลน การเข ้าค ่ายปร ับเปล ี่ยนพฤต ิกรรม เพ ื่อน
ท ี่ปร ึกษา 
            (5) การจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนา หมายถ ึง ก ิจกรรมท ี่จ ัดเพ ื่อน ักเร ียนท ี่ม ีความสามารถพ ิเศษ              
เพ ื่อส ่งเสร ิมให ้น ักเร ียนได ้พ ัฒนาตามศ ักยภาพ 
            (6) การส ่งต ่อ หมายถ ึง ก ิจกรรมท ี่จ ัดเพ ื่อน ักเร ียนท ี่ม ีความสามารถพ ิเศษหร ือม ีป ัญหา                 
เป ็นพ ิเศษ ท ่ีต ้องอาศ ัยการม ีส ่วนร ่วมจากหน ่วยงาน หร ือบ  คลากรท ี่ม ีความชำนาญเฉพาะด ้าน เช ่น จิตแพทย ์ 
ศ ิลป ิน ฯลฯ 
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  5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน       

                (1)  การจ ัดทำระบบ แผนงาน/โครงสร ้าง และผ ู้ร ับผ ิดชอบระบบด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียน            
ที่ชัดเจน 
                 (2)  ประช มชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   
                (3) ดำเน ินการเย ี่ยมบ ้านตามกระบวนการ 5 ข ั้นตอน ได ้แก ่ การร ู้จ ักเด ็กเป ็นรายบ  คคล   
การค ัดกรองน ักเร ียน การจ ัดก ิจกรรมป ้องก ันและแก ้ไขปัญหา การจ ัดก ิจกรรมพ ัฒนาน ักเร ียน และการส ่งต ่อ 
                (4) ต ิดตาม ประเม ินผล ให ้การช ่วยเหล ือน ักเร ียนท ี่พบป ัญหา 

                (5) สร  ปผล / รายงาน 
 

        6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

จัดท ำระบบ แผนงำน 
โครงสร ำง ก ำหนดผู รับผิดชอบ 

ประชุมชี้แจงผู บริหำรสถำนศึกษำและผู รับผิดชอบงำน          
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ให ผู เกี่ยวข องเยี่ยมบ ำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 5 ขั้นตอน 

ติดตำมประเมินผล 

และด ำเนินกำรช่วยเหลือ 

สรุปผลกำร
ด ำเนินงำน 
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  7. แบบฟอร์มที่ใช  

          (1) ระเบ ียนสะสมน ักเร ียนรายบ  คคล (ป.พ.8) 
          (2) แบบประเม ินตนเองสำหร ับคร ูเป ็นผ ู้ประเม ินน ักเร ียน (SDQ) 
          (3) แบบเย ี่ยมบ ้านน ักเร ียน 
          (4) แบบประเม ินทักษะช ีว ิต 5 ห ้อง ช ีว ิต   
          (5) สร  ปรายงานการเย ี่ยมบ ้านน ักเร ียน 
          (6) แบบสร  ปผลการค ัดกรองน ักเร ียนรายบ  คคล 
          (7) แนวปฏ ิบ ัต ิการจ ัดประช  มเคร ือข ่ายผ ู้ปกครอง (Classroom Meeting ) 
 

 8. เอกสำร/ หลักฐำนอ ำงอ ิง 

               (1)  ค ู่ม ือการดำเน ินงานระบบด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียน สพม.มค. 

               (2) โครงการตามแผนปฏ ิบ ัต ิการของของสำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา และสถานศ ึกษา 
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                           4. กำรดำเน ินงำนศ ูนย ์เฉพำะก ิจค ุ มครองและช ่วยเหล ือน ักเร ียน สพม.มค. 

       1. ช ื่อกระบวนกำร 

                     การดำเน ินงานศ ูนย ์เฉพาะก ิจค  ้มครองและชวยเหล ือน ักเร ียน สพม.มค. 

       2. ว ัตถุประสงค ์

                (1) เพ ื่อร ับเร ื่องร ้องเร ียนกรณ ีเด ็กน ักเร ียนท ี่ม ีพฤต ิกรรมไม ่เหมาะสมหรือถ ูกล ่วงละเม ิดทางรา่งกาย
และจ ิตใจ หรอืไมไ่ด ้รับความเป ็นธรรมทางการศึกษา และว ิเคราะหแ์ละประมวลผลข้อมูลผลข ้อประสานในสว่น
ท ี่เก ี่ยวข ้องเพ ื่อตรวจสอบรายละเอ ียดเพ ิ่มเต ิมเสนอผ ู้บ ังค ับบ ัญชาเพ ื่อพ ิจารณาส ั่งการ 
                (2) เพ ื่อดำเน ินการค  ้มครองและช ่วยเหล ือน ักเร ียน 

                (3) ปฏ ิบ ัต ิงานร ่วมก ับหร ือสนับสน  นการปฏ ิบ ัต ิงานของหน ่วยงานอ ื่นท ี่เก ี่ยวข ้องหร ือท ี่ได ้ร ับ 

มอบหมาย 

      3. ขอบเขตของงำน 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดรับเรื ่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที ่ มี 
พฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หรือไม่ได้รับความ เป็นธรรมทางการศึกษา 
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ ด าเนินการค ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กรณีที่ร้องเรียนมาที่ศูนย์เฉพาะ     
กิจค ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนฯ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสน นการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น             
ท ี่เก ี่ยวข ้อง 

       4. ค ำจ ำกัดควำม 

               การด าเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจค ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพม.มค. หมายถึง การด าเนินงาน
ที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนป ัญหาความเส ี่ยงในการถ ูก
ค  กคามทางเพศ ป ัญหายาเสพต ิด และป ัญหาเด ็กและเยาวชนท ี่ประพฤต ิไม ่เหมาะสมรวมทั้งเป็นการส่งเสริมดูแล
เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในการด าเนินชีวิตให้มีโอกาสได้รับการศึกษาข ั้นพ ื้นฐานอย ่างม ีค  ณภาพ เพ ื่อให ้
ดำเน ินงานบรรล  ว ัตถ  ประสงค ์เก ิดประส ิทธ ิภาพส ูงส  ด 
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        5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

           (1) งานร ับเร ื่องร ้องเร ียนและว ิเคราะห ์ข ้อม ูล 

                 - ร ับ เ รื ่อ ง ร ้อ ง เ ร ียนกรณีเด ็กน ัก เ ร ียนที ่ม ีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถ ูกล ่ว งละ เมิด                   
ทางร ่างกายและจ ิตใจ หร ือไม ่ได ้ร ับความเป ็นธรรมทางการศ ึกษา 
                 - ว ิเคราะห ์และประมวลผลข ้อม ูล ประสานงานในส ่วนท ี่เก ี่ยวข ้องเพ ื่อตรวจสอบรายละเอ ียด 
เพ ิ่มเต ิมเสนอผ ู้บ ังค ับบ ัญชาเพ ื่อพ ิจารณาส ั่งการ 
                 -  จ  ัดทำสารสน เทศและระบบเฝ  ้า ร ะว งสถานการณ  ์เช  ่น  จ  ัดทำฐานข ้อม ูล โรง เร  ียน                         
จ ัดทำฐานข ้อม ูลการร ้องเร ียนด ้านต ่าง ๆ 
        - ประสานความรว่มมือและให้ค า ปร ึกษาสถานศ ึกษา และผ ู้เก ี่ยวข ้อง เพ ื่อดำเน ินการ 

ช ่วยเหล ือในการดำเน ินงานของศ ูนย ์เฉพาะก ิจค  ้มครองและช ่วยเหล ือน ักเร ียน 

          (2) งานค  ้มครองและช ่วยเหล ือน ักเร ียน 

                  - ดำเน ินการค  ้มครองและช ่วยเหล ือน ักเร ียนกรณ ีท ี่ร ้องเร ียนมาท ี่ศ ูนย ์เฉพาะก ิจค  ้มครอง               
และช ่วยเหล ือน ักเร ียนฯ 
                  -  ประสานและอำนวยความสะดวกให ้เคร ือข ่ายท ี่เก ี่ยวข ้องในการเข ้าช ่วยเหล ือเด ็กน ักเร ียนให้  
อย ู่ในสภาวะท ี่ปลอดภ ัย 
                  - ต ิดตามและประสานงานการช ่วยเหล ือท  กร ูปแบบ 
         (3) ปฏ ิบ ัต ิงานร ่วมก ับหร ือสนับสน  นการปฏ ิบ ัต ิงานของหน ่วยงานอ ื่นท ี่เก ี่ยวข ้อง 
         (4) ต ิดตาม ประเม ินผล ให ้การช ่วยเหล ือน ักเร ียนท ี่พบป ัญหา 
         (5) สร  ปผล / รายงาน 
      6 Flow Chart กำรปฏิบัติงำน   

กำรจัดท ำระบบ แผนงำน 
แต่งตั้งก ำหนดผู รับผิด 

รับเรื่องร องเรียนและวิเครำะห์ข อมูล 

งำนคุ มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

ประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
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7.  แบบฟอร์มท่ีใช  

(1) แบบบ ันท ึกข ้อม ูลบ  คลากรศ ูนย ์ค  ้มครองและช ่วยเหล ือน ักเร ียน สพม.มค. 

(2) แบบสร  ปผลการดำเน ินงานค  ้มครองและช ่วยเหล ือเด ็กน ักเร ียน 

(3) แบบสำรวจข ้อม ูลเก ี่ยวก ับเด ็กท ี่ขอร ับการช ่วยเหล ือ 

8. เอกสำร/ หล ักฐำนอ  ำงอ ิง 

(1)  พ.ร.บ.ค  ้มครองเด ็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 

(2)  พ.ร.บ.ค  ้มครองผู้ถูกกระท าด ้วยความร  นแรงในครอบคร ัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 (3)  พ.ร.บ. ส ่งเสร ิมการพ ัฒนาเด ็กและเยาวชนแห ่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 (4)  คู่มือการดำเน ินงานระบบด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียน สพม.มค.  

 (5)  โครงการตามแผนปฏ ิบ ัต ิการของของสำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา และสถานศ ึกษา 

 (6)  ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจค ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  

สำน ักงานพ ื้นท ี่การศ ึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
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                               5.งำนระบบคดักรองปัจจ ัยพ ื้นฐำนนกัเรียนยำกจน 

        1. หลักกำร 

                  ด้วยพระราชบัญญัติกองท นเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มาตรา 5(2) กำหนด 
วัตถ ประสงค ์ของกองท นเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาและ 
สนับสน นเงินและค่าใช้จ่ายให ้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนท นทรัพย์และด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาสจนส าเร็จ 
การศ ึกษาข ั้นพื้นฐาน 

                  กองท นเพ ื่อความเสมอภาคทางการศ ึกษา (กสศ.) จึงร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำโครงการจัดสรรเงินอ ดหน นนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
(Conditional Cash Transfer : CCT) โดยเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานสังกัด
สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน (สพฐ.) ระดับประถมศ ึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ ื่อแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครอบครัว บรรเทาอ ปสรรคการมาเรียน เสริมสร้างทักษะอาชีพและโอกาสทางการ 
ศึกษาของนักเรียนยากจนพ ิเศษได้ตามศ ักยภาพ 

       2. วัตถุประสงค์ 

    เพ่ือสนับสน นเงินอ ดหน นนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) 
สำหรับบรรเทาอ ปสรรคการมาเรียน และสนับสน นสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา และ
พัฒนาการของนักเรียนยากจนพิเศษที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบ คคล 

       3. นิยำม 

     1) นักเรียนยากจนพิเศษ หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาดแคลนท นทรัพย์แบบ 
(Proxy Means Test: PMT) จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. และอยู ่ในกล ่มที่มีค่าคะแนนความ 
ยากจนอยู่ท ี่ระดับ 0.91 – 1.00 (Extremely Poor) 

๒) เงินอ ดหน นนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หมายถึง เงิน 
อ ดหน นที่ส านักงานกองท นเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จัดสรรให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษตามหลักเกณฑ์ท ี่ 
คณะกรรมการก าหนด โดยนักเรียนยากจนพิเศษมีอัตราการมาเรียนในเทอม 2 สูงกว่าร ้อยละ 80 ของเวลาเรียน 

3) ค่าครองชีพ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียน และค ่าครองช ีพระหว่างเรียน 

            4) ค่าอาหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาหารเช้าสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษระดับ 
ประถมศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดหาอาหารเช้าและ/หรืออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจน พิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

5) ค่ากิจกรรมการพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ หมายถึง ค ่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องก ับการศึกษาและกิจกรรม 
การพัฒนาน ักเรียนยากจนพ ิเศษให้ม ีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 
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4. เกณฑ์กำรพิจำรณำกำรจ ัดสรร 

             การคัดกรองนักเรียนยากจนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ระดับประถมศ ึกษาถ ึงมัธยมศ ึกษาตอนต้น ใช้การ 
ประเมินจากข ้อมูล 2 ประเภทดังต่อไปนี้ 
             1) ข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 3,000 บาท                 
ต่อเด ือน 
             2) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 4 ด้าน ได้แก ่ 
                      1. จำนวนสมาชิกครัวเรือนที่มีภาระพ ึ่งพิง (พิการ หรือไม่มีรายได้) 

2. สภาพที่อยู่อาศัยที่ทร ดโทรม ไม่ม่ันคงปลอดภัย 

3. ไม่มีรถยนต์ 

                      4. หากเป็นเกษตรกร ต้องมีท่ีดินท าก ินไม่เกิน 1 ไร่ 
การบันทึกข้อมูลรายได ้และข ้อมูลสถานะครัวเรือนในข ้อที ่1 ให้มีการรับรองความถ ูกต ้องของข้อมูล 

โดย 3 ฝ่ายดังต่อไปนี้ 

                       1. ผู้ปกครองของนักเรียน 
 2. ครูผู้บันทึกข้อมูล 

                       3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามประกาศสำน ักงานกองท  นเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
เรื่องหลักเกณฑ ์การให ้มีการร ับรองข ้อมูลการขาดแคลนท นทรัพย์หรือด ้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบด้วย 
                      ข้อ 1 การรับรองข ้อมูลการขาดแคลนท นทร ัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ผู้ดำเนินโครงการจัดให้  
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำบลที่กล ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนท นทรัพย์หรือด้อยโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ดังต ่อไปนี้ เป็นผู้
รับรอง 
                             1) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 
                             2) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช ่วยผู้ใหญ่บ้าน 

       3) ผู้บริหารท้องถิ่น หร ือสมาชิกสภาทิ้งถ่ิน 

                     ข้อ 2 ให้ผู้ดำเนินโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับรองตามข้อ 1 ลงลายมือชื่อในเอกสาร รับรอง
และแนบสำเนาบัตรประจำตัวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ซึ่งอาจกระทำในรูปของ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ข ้อมูล
รายได้และสถานะครัวเรือนจะถูกนำมาคำ นวณด้วยวิธีทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy-Means- Tests:PMT) 
โดยกำหนดน้ าหนักให้กับสถานะครัวเรือนแต่ละด้านของแต่ละจังหวัด นำหน ักท ี่ได ้ถูกนำมาแปลง เป็นคะแนนความ
ขาดแคลนท นทรัพย์ของนักเรียน(ระดับความยากจน) แต่ละคน (PMT Scores) คะแนนความขาด แคลนท นทร ัพย์จะ
มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 หมายถึง จนน้อย ถึง จนมากท่ีส ด ระดับความขาดแคลนท นทรัพย์ (ระดับความยากจน) สามารถ
แบ่งออกได้เป็นสามระดับ คือ 

1) กล ่มท่ีหนึ่ง ระดับยากจนพิเศษ (Extreme Poor) คะแนนความขาดแคลนท นทรัพย์มากว่า 

0.9 ขึ้นไป 

2) กล ่มท่ีสอง ระดับยากจน (Poor) คะแนนความขาดแคลนท นทรัพย์ อยู่ระหว่าง 0.7 – 0.9 

3) กล ่มท่ีสาม ระดับใกล้จน (Near Poor) คะแนนความขาดแคลนท นทรัพย์ อยู่ระหว่าง 

0.5 -0.7 
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การจัดสรรเงินอ ดหน นแก่นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ที่อยู่ในกล ่มที่มีผลคะแนนความ 
ยากจนที่ระดับ 0.91-1.00 (Extremely Poor) กองท นฯ แบ่งการจัดสรรเงินออกเป็น 2 ส่วน เท่า ๆ กันคือ                   

                      ส่วนที่ 1 เป็นเงินอ ดหน นช่วยเหลือค่าครองชีพแก่นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ที่อยู่ใน 
กล ่มท่ีมีผลคะแนนความยากจนที่ระดับ 0.91-1.00 (Extremely Poor) 

ส่วนที่ 2 เป็นเงินอ ดหน นแก ่สถานศ ึกษาเพ ื่อดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาในการเสริมสร้าง 
พัฒนาทักษะชีวิต ท ักษะอาช ีพ รวมถึงค่าอาหารที่ทางสถานศึกษาจัดหาให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษ 
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5. ลักษณะกำรใช จ่ำยงบประมำณ 

    ส านักงานกองท นเพ ื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะโอนเงินอ ดหน นนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี 
เงื่อนไข (Conditional Cash Transfer : CCT) ให้ตามช่องทางที่นักเรียนยากจนพิเศษขอรับเงินอ ดหน นซึ่ง 
ประกอบด้วย 2 ช ่องทาง ดังนี้ 

    1. เข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียนยากจนพิเศษ 

                2. เข้าบัญชีธนาคารสถานศึกษา กรณีนักเรียนขอรับเงินสด โดยวิธีและการจัดส่งหลักฐานการรับเงิน
ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ กสศ.กำหนด 

6. กำรใช จ่ำยงบประมำณ 

วิธีการใช้จ่ายงบประมารเงินอ ดหน นนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: 
CCT) สามารถใช้จ่ายเพื่อ 

            1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเรียน 
            2.  ค่าอาหาร 
            3. ค่ากิจกรรมการพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ 

7. แนวทำงกำรดำเนินงำน สถำนศึกษำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่ 

               1. ระดับสถำนศึกษำ 

          1.1 สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักเรียนยากจนพิเศษ (นร.03) ผ่าน cct.thaieduforall.org 

                      1.2 ครูที่รับผิดชอบการคัดกรองนักเรียนยากจน ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต ้องการและข ้อมูล
เพ่ือความประเม ินความเสี่ยงในการหล ดออกจากระบบการศึกษาของนักเรียนยากจนพ ิเศษในสถานศึกษาท ี ่ได้ร ับ 
รวมทั้งแนวทางการรับเงินอ  ดหน นจาก กสศ. (Prompt Pay หรือ เงินสดที่ สถานศึกษา) แจ้งผ่านระบบ Mobile 
Application, Web service หรือ ทางเอกสารราชการ (นร.04)  

                       1.3 สถานศึกษาแจ้งหนังสือผลการรับเงินอ ดหน นนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้ผู้ปกครอง 
ทราบ (นร.08) 

                      1.4 สถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบดำเนินการจ่ายเงินอ ดหน นนักเรียนยากจนพิเศษ กรณีขอรับ
เงินสด ผ่านแบบ นร.06 และเอกสารแนบ นร.06 ผ่านแอปพลิเคชัน cct.thaieduforall.org และให้ ผู้ปกครอง
ลงลายมือชื่อรายงานนักเรียนรายบ  คคลในแบบ นร.07 

                     1.5 สถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบการคัดกรองนักเรียนยากจนรายงานบันทึกการมาเรียน 
น้ าหนัก ส ่วนสูงของนักเร ียนยากจนพิเศษรายบ  คคลผ ่านแอปพลิ เคชัน cct.thaieduforall.org ตั้ งแต่ เด ือน 
พฤศจิกายน – สิ้นวันภาคเรียนปีการศึกษา 

                    1.6 สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้เงินของสถานศึกษา ผ่านแอปพลิเคชัน 
cct.thaieduforall.org 
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                     1.7 สถานศึกษาจัดทำแผน/ผลการใช้เงินอ ดหน นนักเรียนยากจนพิเศษ ครั้งที ่1 แบบ                    
ก.001 และครั้งที ่2 แบบ ก.001, แบบ ก.002 ผ่านแอปพลิเคชัน cct.thaieduforall.org 

                    1.8   ดอกเบี้ยที่เกิดจากบัญชีธนาคารของสถานศึกษา และผลพลอยได ้อันเกิดจากกิจกรรมตาม
โครงการ (หากมี) ให้สถานศึกษานั้นๆ ใช้เป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมตามโครงการโดยไม่ต้อง ส่งคืน กสศ. 

                2) ระดับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

                      2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาเรียกประช มผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนช มชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบการคัดกรอง
น ักเรียนยากจน เพื่อรับรองความถูกต ้องครบถ้วนของข้อมูลผลการคัดกรองและการสำรวจข้อมูลเพ่ิมเติม ก ่อน
ดำ เนินการจัดส่งรายชื่อนักเรียนยากจนพิเศษ และข ้อมูลที ่ได้รับการรับรอง ให้แก ่ กสศ.  

                      2.2 ในการประช มรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ คณะกรรมการจะต ้องพิจารณาข ้อมูล 
ดังต ่อไปนี้ 
                               1. รับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษรายละเอียดใน แบบ นร .04 ที่ครูทำการตรวจสอบ
นักเรียน ยากจนพิเศษ 

                              2. กรณีนักเรียนยากจนพิเศษ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรได้รับเงิน
อ ดหน นเพ่ิมเติม ให้ระบ เหต ผลด้วย 

                             3. รับรองแผนการใช้เงินของสถานศึกษาและแบบ ก.001 สำหรับค่าอาหารและค่ากิจกรรม            
การพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ โดยบันทึกลงระบบแอปพลิเคชัน cct.thaieduforall.org 

                             4. ระบ  มติที่ประช มคณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณารับรองข้อมูลนักเรียนยากจน
พิเศษ 

           3. ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

                        3.1 สนับสน น กำกับ ติดตามการจัดทำข ้อมูล นร.01-07 
                         3.2 ลงพ้ืนที่ตรวจสอบผลดำเนินงานตามกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน ติดตามการ
จ่ายเงินให้กับ นักเรียนยากจนและการเบิกจ่ายตามแผน/ผลการใช้จ่ายเงินอ ดหน นนักเรียนผู้ขาดแคลนท นทรัพย์                  
ของสถานศึกษาแก ่กองท นเพ ื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

        8. แบบฟอร์มกำรบันทึกข  อมูลกำรตรวจสอบ รับรองกำรขอรับเงินอุดหนุนและรำนงำนผล
นักเรียนยำกจนพิเศษ 

              8.1 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับเงินอ ดหน นนักเรียนยากจนพิเศษ (แบบ นร.03) 
              8.2 แบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการนักเรียนยากจนพิเศษ (แบบ นร.04) 
              8.3 แบบรับรองผลการพิจารณาเพ ื่อรับเงินอ ดหน นนักเรียนยากจนพิเศษ (แบบ นร.05) 
              8.4 ใบสำคัญรับเงินอ ดหน นปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (แบบ นร.06) 
              8.5 แบบรายงานข้อมูลนักเรียนรายบ คคล (แบบ นร.07) 
               8.6 แบบหนังสือแจ้งผลการรับเงินอ ดหน นนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด         
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (นร.08) 
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ปฏิทินกำรด ำเนินงำนระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน 

วันเดือนปี กิจกรรมดำเนนิงำน ผู รับผิดชอบ 
 สถานศึกษาทำความเข้าใจคู่ม ือการใช้งานระบบคัดกรองนักเรยีน 

ยากจนและขั้นตอนตรวจสอบรับรองข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน ผ่าน
เว็บไวต์ cct.thaieduforall.org 

กสศ. 

 โรงเรียนบันทึกแบบ (นร.01) และ(นร.04) ผ่านระบบ cct โรงเรียน 
 โรงเรียนแจ้งสาเหต ที่ไม่สามารถคัดกรองนักเรียนได้ผ่านระบบ    cct โรงเรียน 
 ประมวลผลข้อมูลด้วยระบบ PMT เพ ื่อสร ปรายช ื่อน ักเรียนที่ได้รับ 

การจัดสรรเงินอ ดหน นส่ง สนผ. สพฐ. 
กสศ. 

 โรงเรียนบันทึกแบบ (นร.05) และแบบ ก.001 ผ่านระบบ cct โรงเรียน 
 จัดสรรงบประมาณนักเรียนยากจนพิเศษรอบท่ี 1 กสศ. 
 โรงเรียนส่งหนังสือแจ้งผลการรับเงินอ ดหน นนักเรียนยากจนพิเศษ 

ทราบ (นร.08) 
โรงเรียน 

 โรงเรียนบันทึกแบบ นร.06 รอบที่ 1 ผ่านระบบ cct โรงเรียน 
 จัดสรรงบประมาณนักเรียนยากจนพ ิเศษรอบท่ี 2 กสศ. 
 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจน (นร.01) ของภาคเรียน 

ที ่2 
โรงเรียน 

 โรงเรียนบันทึกแบบ (นร.06) รอบท่ี 2 และแบบ ก.002 
ผ่านระบบ cct 

โรงเรียน 

 บันทึก “การเข้าเรียนรายวัน” ผ่านระบบ cct โรงเรียน 
 บันทึก “น้ าหน ักส่วนสูง (ปลายภาคเรียน)” ผ่านระบบ cct โรงเรียน 

 

หมำยเหต ุวันเดือนปี กสศ.จะเป็นผู้กำหนดปฏิทินในแต่ครั้ง 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

               1. จัดท าคำสั ่งแต่งตั้งคณะทำงาน Admin เขตพื้นที่,Admin โรงเรียน เพื่อติดตาม ดูแล และให้
คำปรึกษาในการใช ้ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน 
                ๒. ประช มชี้แจง สร้างความเข้าใจ ในการใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ทั้งเจ้าหน้าที่และ                
ผู้ปฏิบัติงาน 
                ๓. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ตามห้วงเวลาที่ สพฐ.กำหนด 
                     3.1 โรงเรียนจะต้องทeข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบ DMC ให้เสร็จเรียบร้อยในระยะเวลา                
ที่ สพฐ.กำหนดในแต่ละปี และดำเนินการอัพโหลดข้อมูลนักเรียนยากจน จากระบบ DMC ลงระบบคัดกรองนักเรียน 
ยากจน 
                     3.2 โ ร ง เ รี ย น เ ข้ า ร ะ บ บ ปั จ จั ย พ้ื น ฐ า น นั ก เ รี ย น ย า ก จ น  ( CCT) ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์   
https://cct.thaieduforall.org/ เข้าบันทึกข้อมูล โดยสามารถด าเนินการได ้2 วิธีคือ 
                         1.) ออกสำรวจข้อมูลนักเร ียนยากจนตามรายชื ่อนักเร ียนยากจนรายชั ้น  บันทึกข้อมูล                
ผ่าน App กับโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต                     
                          2.) ออกสำรวจข้อมูลนักเรียนยากจนตามรายชื ่อนักเรียนยากจนรายชั ้น  บันทึกข้อมูล                    
ในแบบขอรับท นการศึกษานักเรียนยากจน แบบ นร.01 และ แบบ นร.02 เสร็จแล้วนำข ้อม ูลมาบ ันท ึก ผ ่าน 
ระบบเครือข่ายในโน๊ตบ ๊ค หรือเครื่อง PC 
                4. สร ป ผลการด าเนินการ และปัญหาอ ปสรรคในการใช้งานระบบรว่มกัน 
แผนผังขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั่งคณะท ำงำน 
 Admin เขตพื้นที,่Admin โรงเรียน 

ประชุมชี้แจงสร ำงควำมเข ำใจ 

จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

สรุป ปัญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรแก ไข 

https://cct.thaieduforall.org/
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กฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข อง 

                   ๑. นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   ๒. เอกสารคู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงิน
อ ดหน น นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
                   ๓. นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
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6. กำรแก ปัญหำเด็กตกหล่น กลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลำงคัน 

1. วัตถุประสงค์ 

                     1. เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้เข ้าเรียนการศึกษาภาคบ ังคับท  กคนและเรียน ต่อเนื่องจนจบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                        2. เพื่อเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีค ณภาพ 

2. ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 

                          1. จัดเด็กในวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับท กคนและเรียนต่อเนื่องจน 
จบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                           2.จัดระบบการเฝ้าระวังเด็กในวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีค ณภาพ 
                           3.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่เก ี่ยวข้องได้แก่ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอ ัธยาศัย สถานศ ึกษาสังกัดอาช ีวศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ศูนย์การเรียนในสถานประกอบการห้องเรียนสาขาฯลฯ เพ่ือให้เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับท ก คนและเรียนต ่อเนื ่อง
จนจบระดับการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ค ำจ ำกัดควำม/พื้นฐำนควำมรู  

                        1. กำรศกึษำภำคบังคับ หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาป ีที่ 3 
ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
                        2. กำรศกึษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง การศึกษาก ่อนระดับอ ดมศึกษา 
                        3. เด็ก หมายถึง เด็กท่ีอยู่ในวัยเรียนก่อนระดับอ ดมศึกษา 
                        4. เด็กตกหล่น หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่ยังไม่ได้เข้าเรียนใน 
สถานศึกษาข ั้นพื้นฐาน จบการศึกษาข ั้นพื้นฐาน   
                        5. เด็กกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด ็กท ี่มีแนวโน้มว่าจะออกจากสถานศึกษาก ่อนเรียน  
                        6. เด็กออกกลำงคัน หมายถึง เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับที่เคยเข้าเรียนใน
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สถานศึกษาแล้วแต ่ออกจากสถานศ ึกษาก ่อนที่จะจบการศึกษาข ั้นพื้นฐาน 
 

4. ขั้นตอน/รำยละเอียดในกำรปฏิบัติงำน 

ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู รับผิดชอบ 

1. ศึกษาแนวปฏิบัติและรายละเอียดการด าเนินการ ตลอดเวลา กล ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 
โรงเรียน 

2. สำรวจและจัดทำระบบข ้อมูลเด็กตกหลน่ เด็กกล ่มเสี่ยงและ 
เด็กออก กลางคันในแต่ละปีให้ครอบคล มและชัดเจน 

พฤษภาคม กล ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 
โรงเรียน 

3. แต่งตั้งและประช มคณะทำงานแก้ไขปัญหาเด็กตกหลน่             
เด็กกล ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน เพ ื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา 
หาสาเหต และวิธีการแก้ไขปัญหา 

มิถ นายน กล ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 
คณะกรรมการ 

4. ชี้แจงและแนะนำแนวทางปฏิบัติ/วิธีแก้ไขปัญหา 
ให้สถานศึกษารับทราบและถ ือปฏิบัติ 

มิถ นายน กล ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5. ตรวจสอบติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
ตามแนวทางที่กำหนด 

กรกฎาคม กล ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 
โรงเรียน 

6. สร ปและรายงานผลการดำเนินงาน กรกฎาคม กล ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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5. low Chart ปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. แบบฟอร์มท่ีใช  

                    1. แบบสำรวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ (อาย ย่างเข้าปีท่ี 7-16 ปี) ที่ยัง ไม ่ได ้เข้าเรยีน 
หรอืเข้าเร ียนแลว้แต ่ออกกลางคันหร ือมีแนวโน้มวา่จะออกกลางคันส ังก ัดส าน ักงานคณะกรรมการ การศ ึกษาข ั้น
พ้ืนฐาน 

7. เอกสำรท่ีเก่ียวข อง 

                    1. พระราชบญัญัติการศึกษาภาคบงัค ับ พ.ศ. 2545 

                    2. พระราชบญัญัติค ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 

 

 

ศึกษำแนวปฏิบัติ และรำยละเอียด 

ส ำรวจและจัดท ำระบบข อมูล 

แต่งตั้งและประชุมคณะท ำงำนแก ไข
ปัญหำเด็กกลุ่มเสี่ยง 

ชี้แจงและแนะน ำแนวทำงปฏิบัติ/วิธีแก ไขปัญหำ
ให สถำนศึกษำรับทรำบและถือปฏิบัติ 

ตรวจสอบติดตำมเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน               
ตำมแนวทำงที่กำหนด 

สรุปและรำยงำนผล 
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                       7. งำนปอ้งกันปัญหำกำรแพรร่ะบำดโรคเอดส์ เพศศึกษำและกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

1. ชื่อกระบวนงำน  
              งำนป้องกันปัญหำกำรแพรร่ะบำดโรคเอดส์ เพศศึกษำและกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
     2. วัตถุประสงค ์
                2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกล ่มนักเรียนนักศึกษา 
              2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ปัญหาโรคติดต ่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ในกล ่ม นักเรียนนักศ ึกษา 
      3. ขอบเขตของงำน 
               ส านักงานเขตพ้ืนที ่การศึกษา ด าเนินการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ปัญหา 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาเอดส์ในกล ่มนักเรียนนักศึกษา 
      4. ค ำจ ำกัดควำม 
             พฤติกรรมทางเพศ หมายถึง การกระท า หรือ การปฏิบัติตนที่เกี่ยวข้องกับเพศโดยครอบคล มพฤติกรรม          
ที่แสดงออกภายนอก   
      5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
             5.1 จัดท าแผนปฏิบัติการ 
             5.2 ชี้แจงนโยบายและเป้าหมายให้ผู้บริหารสถานศ ึกษาในส ังกัดทราบ 
             5.3 จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ สถานศึกษา 
             5.4 ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสร้างเคร ือข่ายเฝ้าระวังและเสริมสร้างทัศนคติทางเพศที่เหมาะสมทั้ง
ในระดับสถานศึกษา ครอบครัวและช มชน 
             5.5 ติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพ ื่อแก้ป ัญหาร่วมกัน 
            5.6   สร ปรายงานผลการด าเนินงาน
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6. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                
                                                                
 
 
     
 
 
 
 
 
 7. แบบฟอร์มที่ใช  
            7.1 แบบฟอร์มโครงการ 
           7.2   แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน 
8. เอกสำร/หลักฐำนอ ำงอิง 
           8.1 พระราชบัญญัติค ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
           8.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 
           8.3 นโยบายรัฐบาล 
           8.4 นโยบายกระทรวงศ ึกษาธ ิการ 

8.5 แผนงาน/โครงการ ของเขตพ้ืนท ี่การศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

ประชุมชี้แจง 

ติดตำมผล ประเมินผล 

      สรุปรำยงำน 

จัดท ำแผนงำน/โครงกำร 

ปฏิบัติตำมแผนงำน/โครงกำร 
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                               8. งำนส่งเสริมกำรกีฬำและนนัทนำกำร ขอบขำ่ยงำน/ภำรกิจ 

1. ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน 
 

ขั้นตอน/รำยละเอียดกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผู รับผิดชอบ 
ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนางานด้านกีฬา
และ นันทนาการ 

ต.ค.ของท กปี กล ่มส่งเสริมการจัด 
การศึกษา 

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา 
เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา 

ตลอดทั้งป ี โรงเรียนและสพม. 

ประสานงาน สนับสน นการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของ 
กีฬาชนิดต่างๆ เพ ื่อความเปน็เลิศ 

ตลอดทั้งป ี  

ส่งเสรมิให้ช มชนใช้อ ปกรณ์ สนามก ีฬาเพ ื่อส่งเสริมการเล่นกฬีา 
และนันทนาการ 

ตลอดทั้งป ี  

ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี 
การแสดงนาฏศิลป์ การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียน 
หนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ  

ตลอดทั้งป ี  

ประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งป ี  
 
2. ผลสำเร็จที่คำดหวัง 
                 ๑. ผู้เรียนรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีส ขภาพสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์              
และสังคม 

๒. สถานศึกษาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู ่คณะ เด็กและ
เยาวชน รู้สึกรักและและหวงแหนสถาบนั 

๓. ช  มชนและส ั ง คมได ้ ร ั บกา รพ ัฒนาส ่ ง เ ส ร ิ ม ให ้ ม ี กา รออกกำลังก าย กา รส่ ง เ สริม
ความสามารถเฉพาะทางด้านกีฬานำไปสู่นักกีฬาอาชีพและมีชื่อเสียงในสังคม 

 
3. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรทีเ่กี่ยวข อง 
๑.  คู่ม ือการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรมวิชาการ 
๒.  คู่ม ือการจัดการเรยีนสาระส ขศึกษาและพลศึกษา พ.ศ. ๒๕51 
๓.  คู่ม ือการดำเนินงานโรงเรียนนักเรียนไทยส ขภาพดี สพฐ. 
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Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ส่งเสริมให สถำนศึกษำจัดท ำ
แผนพัฒนำงำนด ำนกีฬำ

และนนัทนาการ 

ส่งเสริมให มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร  
ในสถำนศึกษำ เพื่อเสริมสร ำงควำมสำมัคคี                 

ในหมู่คณะและพัฒนำทักษะกีฬำ 

ประสำนงำน สนับสนนุกำรฝกึทักษะ 
ควำมสำมำรถเฉพำะทำงของ กีฬำชนิดตำ่งๆ 

เพ ื่อควำมเปน็เลศิ 

ส่งเสริมให ชุมชนใช อุปกรณ์ สนำมก ีฬำเพ ื่อ
ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำและนันทนำกำร 

ส่งเสริมให มีกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรหลำยรูปแบบ 
เช่น ดนตรี กำรแสดงนำฏศิลป์ กำรท่องเที่ยว ทัศนศึกษำ 
กำรอ่ำน เขียน หนังสือ ตลอดจนงำนอดิเรกต่ำง ๆ  

ประสำน ติดตำม นิเทศและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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