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คํานํา 

 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การให้บริการ
และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงข้ันตอนพร้อมรายละเอียด ของกระบวนงาน
ข้ันตอนการปฏิบัติงานของแต่ละงาน ตามภารกิจงานโดยมีขอบเขตการปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับงานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ งานความมั่นคงแห่งชาติ งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน
งานส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน และประชาธิปไตยวินัยนักเรียน และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านสุขภาพใจ 
สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา 

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร สถานศึกษาและ            
ผู้ที่สนใจสามารถนําไปใช้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ่ไป 

 

 

 

นางสาวไพลิน  ภูมิวัน  
    นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
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        สารบญั 

 

  หน้า

คํานํา 
 งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใชส้ารเสพตดิในสถานศึกษา 4 

  งานการคัดเลอืกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 7

 การส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน 11 

 งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย                                                                             15 

 งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ 17 
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ประสานการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
   วัตถุประสงค ์

เพ่ือดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพตดิในสถานศึกษา กลุ่มนักเรียนและนักศกึษา 
   ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใชส้ารเสพตดิในสถานศึกษาในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
2. ประสานงานส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพตดิในสถานศึกษา 

ในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาในพื้นที่ให้บริการทางการศึกษารวมทั้งในเขตพ้ืนที่จังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวข้อง 
   จํากัดความ/พื้นฐานความรู้ 

สารเสพติด หมายถึง สารเคมี หรือสารใดกต็าม ซึ่งเมื่อบุคคลเสพ หรือรบัเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าโดยการฉีด 
การสูบ การกิน การดม หรือวิธีอื่น ติดตอ่กัน เป็นเวลานาน หรือช่วงระยะเวลาหน่ึงแล้วจะก่อให้เกิดเรือ้รัง ซึ่งจะ
ทาให้เกิดความเสื่อมโทรมขึน้แก่บุคคลผู้เสพ และแก่สังคมด้วย ทั้งจะตอ้งทาให้ ผู้เสพแสดงออกซึ่งลกัษณะ ดังน้ี 

1) ผู้เสพมีความตอ้งการอย่างแรงกล้า ที่จะเสพยาชนิดน้ัน ๆ ตอ่เน่ืองกันไป และต้องแสวงหายาชนิดน้ันๆ
มาเสพให้ได้ไมว่่าด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม 

2) ผู้เสพจะต้องเพ่ิมปริมาณของยาที่เคยใช้ให้มากขึ้นทุกระยะ 
3) ผู้เสพจะมีความปรารถนาอยากเสพยาชนิดน้ันๆ อย่างรุนแรง ระงับไม่ได ้คือมีการติดและอยากยาทั้ง

ทางด้านร่างกายและจติใจ 

   ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ข้ันตอน/รายละเอียดการปฏิบ ัต ิงาน ระยะเวลา ผ ู้รับผ ิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดสารเสพติดการป้องกันและแก ้ไขปัญหา ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ ่มส ่งเสริมฯ 
2. สํารวจ ศึกษา สถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษา พฤษภาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ ่มส ่งเสริมฯ 

สถานศึกษา 
3. วิเคราะห์ข้อม ูล จัดกลุ่มสถานศ ึกษา มิถุนายน เจ้าหน้าท่ีกลุ่มส ่งเสริมฯ 
4. ร่วมกับสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องวางแผนดําเนินการ มิถุนายน เจ้าหน้าท่ีกลุ ่มส ่งเสริมฯ 

สถานศึกษาฯ 

5. จัดทำโครงการ/กิจกรรมในลักษณะการป้องกันและแก้ปัญหา เมษายน เจ้าหน้าท่ีกลุ ่มส ่งเสริมฯ 
6. ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามท่ีกำหนด พฤษภาคม-ตุลาคม เจ้าหน้าท่ีกลุ ่มส ่งเสริมฯ 
7. ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการดำ เนินงานของสถานศึกษา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ ่มส ่งเสริมฯ 

8. ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานท ี่ 
เกี่ยวข้อง 

ตลอดปี เจ้าหน้าท่ีกลุ ่มส ่งเสริมฯ 

9.ยกย่องให้รางวัลฯเสร ิมสร้างความเข้มแข็ง สิ้นสุดโครงการ เจ้าหน้าท่ีกลุ ่มส ่งเสริมฯ 
10.กำกับติดตามการดำเนินของสถานศึกษา ติดตามเด็ก
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มท่ีมีปัญหาเพ่ือแก้ปัญหา/ส่งต่อ 

ภาคเร ียนละ1คร้ัง เจ้าหน้าท่ีกลุ ่มส ่งเสริมฯ 

11. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน พฤษจิกายน เจ้าหน้าท่ีกลุ ่มส ่งเสริมฯ 
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   Flow Chart 

 

            

    

    
 

    
 

                                                

                                                                 

                                                                                                    

 
 

 
 

 
 

                                   

 
 

 
 

 
 

 

ศึกษารายละเอียดการป้องกนัและ 
แกไ้ขปัญหา 

 สาํรวจ ศึกษา สถานการณ์สารเสพติดในสถานศึกษา 

วเิคราะห์ขอ้มูล จดักลุ่มสถานศึกษา 

 ร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวางแผนดาํเนินการ 

จดัทาํโครงการ/กิจกรรมในลกัษณะการป้องกนัและแกปั้ญหา 

ดาํเนินโครงการ/กิจกรรมตามท่ีกาํหนด 

 
ประสาน ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานของสถานศึกษา

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั/หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ยกยอ่งใหร้างวลัฯเสริมสร้างความเขม้แขง็ 

 
กาํกบัติดตามการดาํเนินงาน 

 
สรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน 
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    แบบฟอร์มและโปรแกรมท่ีใช ้
1. รายงานระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ในระบบ CATAS 

System 
2. รายงานผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในระบบ NISPA 
3. รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในระบบ e-MES 
4. แนวทางการจัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต 

    เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 

http://203.157.168.7/consumer/downloads/lawnarcotic.pdf 
http://office.bangkok.go.th/doh/daptd/law/Law001.pdf 

2.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 
http://law.longdo.com/law/453/rev952 

3.กฎกระทรวง ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 http://law.longdo.com/law/453/sub32381 

4. แนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจําปี 2561 
5. มาตรการเพ่ือสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
6. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสบูบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
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 ชื่อกระบวนงาน  งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
  วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนผลงาน 
ดีเด่นเข้ารับรางวัลพระราชทาน 

2. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เขา้รับรางวัล 
พระราชทาน 

3. เพ่ือส่งเสริมและดํารงรักษาสภาพของสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
                     1. ประเมินและคัดเลือกนักเรียน ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 คน 
                     2. ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ตามระดับและขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ1แห่ง 
                     3. เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด 

4. ส่งเสริมและดํารงรักษาสภาพของสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน 
 คําจํากัดความ/พื้นฐานความรู้ 

นักเรียน หมายถึง ผู้เรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา  
สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้แก่ 

เด็ก 3-6 ปี ก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่1 โดยจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตาม 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1. ศึกษารายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ และการประเมิน มิถุนายน-กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
นักเรียนและสถานศึกษา   

2.ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้   

สถานศึกษาทกุสังกัดทราบ   

3.รับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ สิงหาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
4.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคัดเลือก สิงหาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
5.ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการประเมินคัดเลือก สิงหาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
6.กรรมการประเมินคัดเลือก กันยายน คณะกรรมการฯ
7.สรุปผลการประเมินคัดเลือก กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
8.เสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการระดับกลุ่มจังหวัด กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
9. ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กันยายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ
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 Flow Chart 
 
                                                                                                                    

ศึกษาคู่มือ ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน 
 
 
 
 

                     ประชาสัมพนัธ์โครงการ/สถานศึกษาแจง้ความจาํนง                                             
ตรวจสอบเอกสารของสถานศึกษา 

 
 
 

                                                                  แต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการ/กรรมการประเมิน 
 
 

       ประชุมคณะกรรมการฯ/วางแผนการดาํเนินงาน 
 
 
 

                                                               จดัทาํกาํหนดการ /แจง้สถานศึกษาและคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 

                                                                                    ดาํเนินการประเมินตามกาํหนด 
 
 
 
 

ประชุมพิจารณาผล 
 
 
 
 
 

                  ประกาศผลส่งผลให ้
             ระดบัจงัหวดัต่อไป
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ระดับจังหวัด (สําหรบัเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับมอบหมายเป็นศนูย์ประสานงาน) 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานระดับจังหวัด 
 
 
 

 

ไดรั้บผลการคดัเลือกระดบัเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาจากทุกเขตท่ี 

รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการอาํนวยการ/กรรมการประเมิน 
เพ่ือคดัเลือกตวัแทนระดบัจงัหวดั 

 
 
 
 

จดัทาํกาํหนดการ /แจง้สถานศึกษาและคณะกรรมการ 
 
 
 

 

ดาํเนินการประเมินตามกาํหนด 
 
 
 
 
 
 

ประชุมพิจารณา 
 
 
 
 
 
 

ประกาศผล/ส่งผลให ้
ระดบักลุ่มจงัหวดั 
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 แบบฟอร์ทีใ่ช ้
 1. แบบประเมนินักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. แบบประเมนิสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. แบบประเมนิสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา 
 4. แบบประเมนิสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานะดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. http://sportact.obec.go.th/  
    2. http://bet.obec.go.th/RSBE/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=7&Ite mid=33
โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
    3. คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    4. คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและก่อนประถมศึกษา 
    5. คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
    6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.ปัจจุบัน 
    7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และ 
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
    8. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ืองหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา         
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจําปีการศึกษา 
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 ชื่อกระบวนงาน    งานส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน 

 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติ ความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียน 

2. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา  
ด้านการคิด การใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์ 

3. เพ่ือพัฒนาองค์กรสภานักเรียนให้เข้มแข็ง ย่ังยืน สามารถดําเนินการและมีส่วนร่วมในการ 
บริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์สังคมในอนาคตให้เป็นสังคมที่ย่ังยืน 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จํานวน 35 
โรงเรียน มีการคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียนและมีการดําเนินงานสภานักเรียนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
 

 คําจํากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
 โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน หมายถึง โรงเรียนที่ดาเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน โดยผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดําเนินการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม 
สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม หลักธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษา รวมท้ังจัดกิจกรรม
ปลูกจิตสานึกในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ
หน้าที่เสรีภาพ การเคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความ
เป็นไทยและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสา รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
และประเทศชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจนประสบความสําเร็จ เป็นต้นแบบ 
แก่โรงเรียนอ่ืนได้ 
 การคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ  โรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศแล้ว จะต้องผ่านการประเมินความย่ังยืน ตามเกณฑ์การแข่งขัน
ปัจจุบันของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนทุกปี 
เป็นเวลา 2 ปีต่อเน่ืองกัน 
 คณะกรรมการสภานักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม หมายถึง
ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

1.  ประชุมวางแผนการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงานฯ 
 2.  จัดประกวดโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นตัวแทนไปแข่งขัน
โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศต่อไป 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ/เวทีเสวนาการดําเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
4. ดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
5.  ติดตามผลการดําเนินงาน/ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
6. สรุปผลการดําเนินงาน/รายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ  
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 Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบฟอร์มที่ใช ้

1. คู่มือการดําเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ระเบียบระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ว่าด้วยสภานักเรียน ปีพุทธศักราช 2559 
3. คู่มือการแข่งขนัโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
2. ประกาศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 

 
 
 
 

จดัทาํโครงการตามนโยบาย สพฐ.  

ดาํเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

แจง้ รร.เขา้ร่วมโครงการ 

วเิคราะห์/สรุปผลการดาํเนินงาน 

จดัประกวด รร.ตน้แบบสภานกัเรียน ระดบัเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

ประชาสัมพนัธ์/รับสมคัร 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา

ประกาศผลการคดัเลือก 

ส่งผลการคดัเลือกให ้สพฐ. 

รายงานผลการดาํเนินงานไปยงั สพฐ.  
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 ชื่อกระบวนงาน    งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย  
 

 วัตถุประสงค ์
 

    1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรบัทราบหน้าที่ของตนเอง 
    2. เพ่ือพัฒนาความคิดของนักเรียนให้เป็นประชาธิปไตย 
    3. เพ่ือส่งเสริมใหนั้กเรียนมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้อ่ืน และสังคม 
 

 ขอบเขตของงาน 
 

    1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับ
กระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน 
    2. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดทําระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย การร่วมกิจกรรม 
    3. สนับสนุนให้สถานศึกษากําหนดแนวทางการป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
    4. ส่งเสริมสถานศึกษา ในการจัดทําโครงการเด็กและเยาวชนดีเด่น 
    5. ประสานการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ 
 

 คําจํากัดความ 
 

    1. ประชาธิปไตย หมายถึง ระบอบการปกครองประเทศระบอบหนึ่ง ซึ่งปกครองโดยประชาชนผ่าน
กระบวนการเลือกต้ังผู้แทนราษฎร 
    2. วินัย หมายถึง ระเบียบสําหรับควบคุมคนในสังคมแต่ละแห่ง เป็นข้อตกลงในสังคมน้ันที่จะให้ทําหรือ
ไม่ให้ทําในบางสิ่งบางอย่าง 
 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

    1. ส่งเสริมให้สถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นแหล่ง 
เรียนรู้เก่ียวกับประชาธิปไตยของนักเรียน 
   2. กําหนดตัวช้ีวัด ในกิจกรรมของนักเรียนตามนโยบาย 
   3. กําหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมสําคัญ ๆ แจ้งหน่วยงานในสังกัด 
   4. ติดตามประเมินผลการดําเนินการของโรงเรียน 
   5. ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สรปุการดําเนินงานระดับโรงเรียน 
   6. ประกาศผลการประเมนิ แจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 
   7. รวบรวมข้อมูลแหล่งเรยีนรู้ เผยแพร่ 
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 Flow Chart 
Flow Chart  การปฏิบติังานสง่เสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
    1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
    2. คู่มือบรหิารจัดการแนะแนว 2545 
    3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน 
    4. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
    5. พ.ร.บ.ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521 
    6. คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
    7. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
 
 
 

กาํหนดตวัช้ีวดั/นโยบาย  

กาํหนดแผนงาน/โครงการ 

ติดตามประเมินผล 

ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

          รวบรวมขอ้มูล เผยแพร่ 

ประกาศผลการดาํเนินกิจกรรมดีเด่น 
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 ชื่อกระบวนงาน  งานสง่เสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 วัตถุประสงค ์
   1. เพ่ือสนองพระราชดําริในโครงการที่เก่ียวข้องกับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา 
   2. เพ่ือปลูกจิตสํานึกนักเรียน นักศึกษาให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   3. เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของนักเรียน 
   4. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน และสังคม             
ได้อย่างมีความสุข 
   5. เพ่ือปลูกจิตสํานึกของนักเรียน ในวัฒนธรรม อันดีงานของท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ขอบเขตของงาน 
    1. มีหน่วยงาน องค์กร รับผิดชอบโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในทุกระดับ 
    2. มีแผนงาน / โครงการ ทั้งระดับโรงเรียน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของกระทรวงศึกษาธิการ    
ทุกระดับ 
    4. มีระบบการติดตามผล รายงานและประเมินผล เพ่ือเผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
อย่างแพร่หลายและทั่วถึง 
    5. มีเครือข่ายการนําไปใช้ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทั้งในระดับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา
มีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ 
 

 คําจํากัดความ 
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หมายถึง โครงการที่ ดําเนินการตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ. 2534 ดังน้ี โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ หมายถึงโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ดําเนินงานเพ่ือ
สนองพระราชดําริ ทั้งน้ี เป็นโครงการที่สนองพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ            
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ         
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
    1. ประชุมจัดทําโครงการ และประสานพ้ืนที่จัดกิจกรรม 
    2. แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพ่ือจัดกิจกรรมให ้บรรลุเป้าหมาย 
    3. จัดทําเอกสารคู่มือประกอบการดําเนินงานตามแผนงานโครงการที่กําหนด 
    4. ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด 
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    5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปผลการดําเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลและรายงานผลให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทราบ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ดีขึ้นและหมดไป 
    6. ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช ้
       - 
 

 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 

- กรอบแนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

(อพ.สธ.) http://www.rspg.or.th/ 

- แผนแม่บท อพ.สธ. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ             

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 

ศึกษาระเบียบหลกัเกณฑ/์ดาํเนินงาน
ตามโครงการ  

แจง้หน่วยงานและประสานคณะทาํงาน 

จดัทาํเอกสารประกอบการดาํเนินงาน 

ดาํเนินการตามแผน 

                ติดตามรายงานผล 

ประเมินผล/รายงาน 


