
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  1. นายจิรเมธ  จันทบูรณ์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๑.1 ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ดูแลบังคับบัญชา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่      
ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกคน ให้งานที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย  
  1.2 ให้ค าปรึกษา ก ากับ และเร่งรัดงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เกี่ยวกับกลุ่มงาน ดังนี้  
  1.๒.๑ งานธุรการ 
  1.๒.๒ กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 
  1.๒.๓ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
  1.๒.๔ กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา 
  1.๒.๕ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
  1.2.6 งานที่ได้รับมอบหมาย 
    1) โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
    2) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
      3) โครงการติดตามบริหารจัดการโรงเรียนที่มีหอพักนอนในโรงเรียน 
      4) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
    5)  เลขานุการคณะท างานการป้องกันแก้ ไขปัญหาฝิ่ นและยาเสพติด                       
ศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพ้ืนที่อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
  1.๓ พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกเจ้าหน้าที่ ตลอดจน   
ให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่าน
การตรวจสอบพิจารณาของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕   
  1.๔  พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
  1.๕  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานธุรการ 

 2. นางสาวเมธินี  มณีวรรณ์  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา ก ากับ เร่งรัด 

พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ  กฎหมาย ข้อบังคับ และพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ 
  2.1  งานธุรการ 
  2.1.1  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1.2  ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และออกแบบระบบงาน      
สารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๕ 
  2.1.3  ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  2.๑ .๔ ประสานงานกับกลุ่ม อ่ืนในส านักงาน และกลุ่มงานในกลุ่มส่ ง เสริมการ               
จัดการศึกษา  หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน 



  2.๑ .๕  ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ                   
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
        2.๑.๖  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                   2.2 ประสานงานสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
อ่ืน เกี่ยวกับการส ารวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ การย้ายและติดตามนักเรียน (การจ าหน่ายนักเรียน) 

2.2.1 นักเรียนย้ายโรงเรียน 
2.2.2 นักเรียนถึงแก่กรรม 
2.2.3 นักเรียนหยุดเรียนติดต่อเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพ้ืนที่ 
2.2.4 นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
2.2.5 นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2.3 การขอความอนุเคราะห์/ประสานงาน นักเรียนศึกษาต่อส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
                   2.4 แผนการรับนักเรียน  

  2.4.1 วางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับตามปฏิทินการรับนักเรียน 
  2.4.2 รวบรวม สรุปรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.5 การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ/การคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าเรียนสถานศึกษา/สถาบันทุก
สังกัด 
  2.6 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.6.1 ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ 

  2.6.2 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  2.6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.6.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

  2.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓. นางสาวจันทนา พนมการ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า      
กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา ก ากับ เร่งรัด พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสือราชการตลอดจนให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติราชการ  ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ และพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน ในกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการ      
จัดการศึกษา และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

3.๑ การจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 3.๑.1 จัดท าบัญชีแสดงเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา 
 3.๑.2 การส ารวจข้อมูลประชากรวัยเรียน และวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับตามปฏิทิน
การรับนักเรียน 
 3.๑.3 ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์การศึกษาส่งให้สถานศึกษาที่
รับผิดชอบตามพ้ืนที่เขตบริการ และแจ้งสถานศึกษาเตรียมการรับนักเรียน 



 3.๑.4 ประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ประกาศแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ 

 3.๑.5 ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และรายงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 3.๒.๑ การจัดการศึกษาในระบบ 
 1) ประสาน ส ารวจ รวบรวมข้อมูลประชากรและทรัพยากรทางการศึกษา  การจัดท า
ส ามะโนนักเรียนเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 2) สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 3) ส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางด าเนินการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 4) ศึกษา วิจัย และเผยแพร่รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแก่สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน าสู่การปฏิบัติ 
 5) ประสานการด าเนินงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 6) ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา 
 3.2.2 การจัดการศึกษานอกระบบ 
    1) ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ ตลอดจนขอบข่ายภารกิจของเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2) ร่วมวางแผนและก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษานอก
ระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  
 3) ประสานงานกับหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง 
 4) ประสานการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษานอกระบบ เพ่ือปรับปรุง การ
จัดการศึกษานอกระบบให้ทั่วถึง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 3.2.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
 1) ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนขอบข่ายภารกิจของเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2) ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและ
ก าหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ 
 3) ประสานการเผยแพร่ข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้แหล่งเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม เสริมสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
 4) ประสานการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือปรับปรุงการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยให้ทั่วถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 

3.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน  



 3.๓.๑ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 3.๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
  3.๓.๓ ประเมินศักยภาพ และความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 3.๓.4 การด าเนินงานอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
 3.๓.5 ติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

3.๔ งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 3.๔.๑ สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.๔.๒ ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความพร้อม สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 3.๔.๓ สนับสนุนและประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ความประสงค์ขอรับโอนและจัดการศึกษา 
 3.๔.๔ การพิจารณาให้ความเห็นการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.๔.๕ ประสาน ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.5 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3.6 การประชาสัมพันธ์ คัดเลือกนักเรียน โควตา สถานศึกษา สถาบัน ทุกสังกัด 
  3.7 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 3.7.๑ ส ารวจข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าทะเบียนเพ่ือรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นของ
เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในสังกัด 
 3.7.๒ ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องที่จัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ เพ่ือให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 3.7.๓ ศึกษา วิจัย และส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพ่ือหารูปแบบและเผยแพร่ วิธีการจัดการ
ศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 3.7.๔ นิเทศ ก ากับ ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

3.8 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.8.๑ ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3.8.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3.8.3 ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ประสานงานการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการ

ศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.8.4 ติดตาม ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
3.9 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ โครงการอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 



  3.10 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๓  โครงการ พสวท. 
  3.11 การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 

3.12 การด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
 3.12.1 ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
 3.12.2 ประเมินสถานศึกษาทั่วไปเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
  3.12.3 รวมรวมข้อมูลสถานศึกษาพอเพียง สรุปและรายงานผล 
  3.12.4 ประสาน และติดตามผลการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
      3.16.2 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        1) ศึกษาหลักเกณฑ์ ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพอเพียง พัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       2) นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
 3.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

งานที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑. การด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

 4. นางนฤมล  จันทร์เขียว  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
กิจการนักเรียน มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา ก ากับ  เร่งรัด พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
ราชการ  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและพิจารณา
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน ในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  4.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  4.๑.๑ สร้างความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม(นม) การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด             
ในสถานศึกษา 
  4.๑.๒ จัดท าแผนการส่งเสริมการด าเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
นักเรียนทุกกรณีที่กล่าว ในข้อ 4.๑.๑ 
  4.๑.๓ ด าเนินการในการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และ         
เฝ้าระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาล 
  4.๑.๔ ประสาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
  4.๑.๕ ปรับปรุงและรายงานผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

4.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
  4.๒.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 
  4.๒.๒ ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาและสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 

  4.๒.๓ ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
  4.๒.๔ สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 



  4.๒.๕ ส่งเสริมให้จัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
  4.๒.๖ ส่งเสริมให้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยง          

ให้ค าปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน 
  4.๒.๗ ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางให้บริการข่าวสารข้อมูลเพื่อการแนะแนว 
  4.๒.๘ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  4.๒.๙ ปรับปรุง พัฒนาและรายงานผลการจัดกิจกรรมแนะแนวอย่างต่อเนื่อง 

  4.๒.๑๐ การจัดการประชุมเพ่ือให้ความรู้แก่ข้าราชการครูในสังกัด 
  4.๒.๑๑ การประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร แจกหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับงาน แนะแนว 

4.๓ งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  4.๓.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนางานด้านกีฬาและนันทนาการ 
  4.๓.๒ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา 
  4.๓.๓ ประสานงาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่างๆ 
เพ่ือความเป็นเลิศ 
  4.๓.๔ ส่งเสริมให้ชุมชนใช้อุปกรณ์ สนามกีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ   
  4.๓.๕ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดง
นาฏศิลป์ การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่างๆ 
  4.๓.๖ ประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.๔  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน 
  4.๔.๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการวางแผนจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน 
  4.๔.๒ สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียน การแต่งกาย   
การร่วมกิจกรรม 
  4.๔.๓ สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน พัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และวินัยนักเรียน 
  4.๔.๔ ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดท าโครงการบุคคลดีเด่น นักเรียนตัวอย่างในสถานศึกษา
  4.๔.5 ประสานการติดตาม นิ เทศ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและการ
ประชาสัมพันธ์ 
  4.๕ งานส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร 
  4.๕.๑ ส่งเสริมกิจการยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
  4.๕.๒ การขอตั้งหมู่ยุวกาชาด 
  4.๕.๓ การขออนุมัติผลการสอบวิชาพิเศษ 
  4.๕.๔ การขอพระราชทานเหรียญกาชาด 
  4.๕.๕ การชุมนุมยุวกาชาดทุกระดับ 
  4.๕.๖ การอบรมผู้น ายุวกาชาด 
  4.๕.๗ การคัดเลือกสมาชิกและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น 
  4.๕.๘ ยุวกาชาดขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
  4.๕.๙ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
  4.๕.๑๐ การรายงานกิจกรรมยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

4.๖ การจัดตั้งสภานักเรียน 



4.7 กิจกรรมการประกวดด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชนหรือสถานศึกษา  เช่น  การประกวดร้องเพลง 
ประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพ ประกวดค าขวัญ 

4.8 กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาของเยาวชนในด้านต่างๆ  เช่น ด้านกฎหมาย  ด้านธรรมะ 
และด้านวิชาการอ่ืนๆ 

4.9 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ        
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
  4.10 การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  
ระดับจังหวัด 

4.11 การคัดเลือกเยาวชนเพื่อร่วมโครงการยุวชนประชาธิปไตย  
4.12 การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
4.13 งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
5.14 งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี   

  5.14.๑ ส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เช่น การพัฒนาหลักสูตร        
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรม กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมวันส าคัญ เป็นต้น 
  5.14.๒ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี เช่น จัดอบรม สัมมนา  
เป็นต้น 
  5.14.๓ สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนทั้งระดับ
จังหวัด ระดับชาติ และระดับโลก 
  5.14.๔ สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เช่น  
การส่งเสริมภาวะผู้น า การส่งเสริมทักษะป้องกันตัว การส่งเสริมทักษะการช่วยเหลือสังคมและการบ าเพ็ญประโยชน์ 
เป็นต้น 
  5.14.๕ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพ่ือก าหนด
แนวทาง แผนงาน/โครงการการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี  
  5.14.๖ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม/กองลูกเสือ - เนตรนารี   
  5.14.๗ ส่งเสริมให้มีการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี 
  5.14.๘ การด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกาชาด
สมนาคุณ 
  5.14.๙ ด าเนินการขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
  5.14.๑๐ ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือและส่งเสริมการจัดกิจกรรมในค่ายลูกเสือ 
  5.14.๑๑ ประสาน ติดตาม นิเทศและประเมินผล สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
  5.14.๑๒ การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาและกองลูกเสือดีเด่น 
  5.14.๑๓ การจัดเก็บเงินบ ารุงและการรายงานการเงินลูกเสือ 
  5.14.๑๔ การอบรมลูกเสือ เนตรนารีและการขออนุญาตอบรม 
  5.14.๑๕ งานกรรมการลูกเสืออ าเภอ จังหวัด 
  5.14.๑๖ การประชุมสภาลูกเสือ ประชุมลูกเสือ 
  5.14.๑๗ การขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ 
  5.14.๑๘ การอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
      5.14.๑๙ งานข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี 
  5.14.๒๐ การพัฒนา และการขอใช้ค่ายลูกเสือ 



  5.14.๒๑ การรายงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  
                   4.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑. โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ 
      ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการศิลปะการแสดง  
และทักษะด้านวิชาชีพ 
 
 
     ๑.๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ 
สุนทรียภาพด้านดนตรี - นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ การแสดงและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค 
ระดับประเทศ และเผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ 
     ๑.๓ เพ่ือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน 

  

กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพ่ือการศึกษา 

 5. นางธัญญรัตน์  จันทรมานนท์  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษามีหน้าที่ 

ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา ก ากับ เร่งรัด พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรค     
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา   

5.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  5.๑.๑ การระดมทรัพยากรเพ่ือส่งเสริมการศึกษา 

  1) ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการ        
จัดการศึกษาท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบ   
  2) ศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนแหล่งทรัพยากร            
ทุกประเภทตลอดจนเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน   
  3) แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนและด าเนินงานในการระดมทรัพยากร  
จากแหล่งสนับสนุน 
  4) ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพ่ือจูงใจ ชักชวนประชาชน เอกชน หรือ
หน่วยงานต่างๆ ให้เข้าใจ สนใจ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา 
  5) ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  5.๑.๒ การด าเนินงานสวัสดิการกองทุนเพ่ือการศึกษา (ทุนการศึกษาทุกประเภท) 
  1) ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
  2) วางแผนการด าเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียน เพ่ือขอรับทุน 
ตลอดจนรายละเอียดของกองทุน 
  3) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสวัสดิการกองทุนเพ่ือการศึกษา พิจารณา
คัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือตลอดจนด าเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ  
  4) แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้สถานศึกษา 



  5) โอนเงินทุนหรือการมอบทุนการศึกษา 
  6) จัดท าเอกสารและรายงานทางการเงินตามเงื่อนไขของกองทุน 

  7) ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนและรายงานผลการ
เรียนและการด าเนินการใช้ทุน 

  8) ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบใจหรือ
อนุโมทนา 
  5.2 โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  5.3 โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
  5.4 งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  5.๔.๑ ประชุมจัดท าโครงการตามกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและประสาน
พ้ืนที่จัดกิจกรรม 
  5.๔.๒ แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาประสานงานวิทยากร เพ่ือจัดกิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายต่อไป 
  5.๔.๓ จัดท าเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรมตามแผนงานโครงการที่ก าหนด 
  5.๔.๔ ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
  5.๔.๕ สรุปผลการด าเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลและรายงานผลให้กระทรวงทราบ เพ่ือ
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดให้ดีขึ้นและหมดไป 
  5.๔.๖ ติดตาม รายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

5.5 งานความมั่นคงของชาติ  
      5.5.๑ งานพัฒนาการศึกษาบนพ้ืนที่สูง 
       1) จัดท าแผนงานโครงการตามสภาพพ้ืนที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      3) จัดระบบการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงตามแผนงาน/โครงการ   
  4) ติดตามผลการด าเนินงานแบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน ร่วมกับศูนย์การศึกษา        

นอกโรงเรียนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5) สรุปรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละปีให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ เพ่ือ

พัฒนาส่วนที่มีปัญหาให้ดีขึ้น 
 5.5.๒ งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 
   1) เข้าร่วมจัดท าแผนงานพัฒนาการศึกษาในหมู่บ้าน อพป. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด 
   2) เข้ารับการประชุมร่วมกับ กอ.รมน.ภาค เพ่ือเตรียมการฝึกอบรมเป็นวิทยากร 

ในหมู่บ้าน 
   3) เข้าร่วมเป็นวิทยากรตามที่ กอ.รมน.จังหวัดก าหนด 
   4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปีตามที่ กอ.รมน.จังหวัด        

ขอความร่วมมือ 
   5)  สรุปและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาต่อไป     

   5.5.๓ งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ป.ช.ด.) 
  1) จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กอ.รมน., ตชด. กศน.) 
  2) จัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดกิจกรรมตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  3) จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



  4) ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
  5) สรุปรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
      5.5.๔ งานสนับสนุนการพัฒนา โดยใช้อุดมการณ์แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
  1) ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
  2) วิเคราะห์นโยบาย แนวคิด งบประมาณ โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
  3) พิจารณาก าหนดแผนงาน สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการแผ่นดินธรรม

แผ่นดินทองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4) ก าหนดแผนการประสานงานโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
  5) ด าเนินการตามแผนงานโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
  6) ก ากับ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
  7) สรุปและจัดท ารายงาน 
      5.5.๕ งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน 
  1) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาจังหวัด เพ่ือวิเคราะห์นโยบายและสภาพพ้ืนที่

ของจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและสังคม 
  2) ก าหนดแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี และแผนพัฒนาจังหวัดประจ าปี 
  3) จัดล าดับงบประมาณประจ าปี 
  4) ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด 
  5) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

  5.6 งานวิเทศสัมพันธ์ (กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ) 
  5.6.๑ ประสานงานความร่วมมือโครงการพัฒนาการศึกษาต่างประเทศ งานทุนการศึกษา  
ฝึกอบรม  ดูงาน และงานวิจัยต่างประเทศและสารสนเทศ 
  5.6.2 ด าเนินการความร่วมมือโครงการและทุนต่างประเทศ  
  5.6.๓ ติดตาม ประเมินผล พัฒนาและรายงานโครงการต่างประเทศ ทุนและสารสนเทศ 

5.7 งานส่งเสริมการเทียบโอนผลการเรียน 
        5.7.๑ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน 

       5.7.๒ การเทียบความรู้ระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา 
       5.7.3 การเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ 

        5.7.4 การตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา  
        5.7.๕ การยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 

      5.7.๖ การรายงานผลการจบการศึกษา 
        5.7.7 ส่งเสริมให้สถานศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับเหลักเกณฑ์ของการเทียบโอนผลการเรียน 
        5.7.8 นิเทศ ติดตาม รวบรวมผลการด าเนินการของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

5.8 การสั่งซื้อเอกสารทางการศึกษางานระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้ระเบียน
แสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

5.9 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



  5.9.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ 
  5.9.๒ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  5.9.๓ สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5.9.๔ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
  5.10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานที่ได้รับมอบหมาย 

๑. โครงการให้โอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพักนอน 
 ๑.๑ เพ่ือให้ประชากรวัยเรียนของหย่อมบ้าน, หมู่บ้านที่ไม่มีหน่วยงานทางการศึกษา ในเขต
บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงทุกคนในระบบพักนอน 
 ๑.๒ เพ่ือให้แกนน านักเรียนพักนอน เป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ
มีจิตส านึกความเป็นไทย ตามคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ 
 ๑.๓ เพ่ือพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตด้านเกษตรหมุนเวียนและการประกอบอาชีพให้แก่แกนน า
นักเรียนพักนอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                     2. การขออนุญาตพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา (กลุ่มงานกิจการนักเรียน) 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 

 6. นางสาวกีรติ การะบูรณ์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้  
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา ก ากับ  

เร่งรัด พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการปฏิบัติราชการ         
ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน        
ในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 

6.๑ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
  6.๑.๑ เตรียมการจัดท าโครงการตามความส าคัญและงบประมาณท่ีได้รับ 
  6.1.2 ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา 
  6.๑.๓ จัดระบบดูแลนักเรียนเพ่ือคัดกรองนักเรียน 
  6.๑.๔ ด าเนินการเก็บข้อมูลนักเรียน จ าแนกตามสถานภาพที่เกี่ยวกับการใช้สารเสพติด
เป็นรายสถานศึกษา  
  6.๑.๕ จัดกิจกรรมที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มสถานภาพ 
  6.๑.๖ เฝ้าระวังประสานกับผู้ปกครอง ชุมชนอย่างเคร่งครัด ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 
  6.๑.๗ จัดระบบบ าบัดนักเรียนที่ติดสารเสพติด 
  6.๑.๘ จัดให้มีการยกย่องและให้รางวัลส าหรับสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และจัดให้มี
การแก้ไขปรับปรุงส าหรับสถานศึกษาและหน่วยงานที่ผลงานไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 
  6.๑.๙ สรุปผลการด าเนินงานพร้อมประเมินผลและรายงานผลให้กระทรวงศึกษาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสาธารณชนทราบ 
  6.๒ งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
        6.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
        6.2.2 ประชุมชี้แจงนโยบายและเป้าหมาย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ 



        6.๒.๓ จัดท าแผนงาน/โครงการร่วมกัน ทั้งในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        6.๒.๔ ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันทั้งในระดับ
สถานศึกษาและครอบครัวของนักเรียน 
        6.๒.๕ รายงานติดตามผลอย่างต่อเนื่องและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.๓ งานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
  6.๓.๑ จัดประชุมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสารวัตรนักเรียน เพ่ือจัดท าแผนงาน/
โครงการพัฒนาความประพฤตินักเรียนและป้องกันการทะเลาะวิวาทนักเรียนร่วมกัน 
  6.๓.๒ สารวัตรนักเรียนและสถานศึกษาจัดท าระบบเฝ้าระวังป้องกันนัก เรียนทะเลาะ
วิวาทและการพัฒนาความประพฤตินักเรียน โดยประสานงานกับชุมชนและผู้ปกครอง 
  6.๓.๓ จัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้หน่วยงานและสถานศึกษา ในการพัฒนาความประพฤติ
นักเรียน และการป้องกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน 
  6.๓.๔ รายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาร่วมกัน 
  6.๓.๕ งานศูนย์ปฏิบัติการจัดระบบสังคมในสถานศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ 
  6.๔ งานระบบข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดในสถานศึกษา  
  6.5 งานส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน (กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และ
กองทุนเพ่ือการศึกษา) 
  6.5.๑ การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก 
      1) ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็ก 
      2) รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็กให้สถานศึกษา 
และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
      3) จัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพ่ือติดตาม สนับสนุน ป้องกันให้เด็กปลอดภัยจาก
การถูกละเมิด 
      4) สรุปผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
         6.5.๒ การป้องกันความปลอดภัย และอุบัติเหตุในสถานศึกษา 
       1) ศึกษาแนวทาง ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันความปลอดภัย
และการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา 
       2) รณรงค์ให้สถานศึกษา นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง เห็นความส าคัญและร่วมกัน
ก าหนดมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยและอุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึน 
       3) ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ สอดแทรกการเรียนรู้เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนในการเรียนการสอน 
       4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
       5) สรุปผลการด าเนินงานและปรับปรุงมาตรการในการป้องกันให้ทั นต่อ
เหตุการณ์อยู่เสมอ 
   7.5.๓ สนับสนุนการป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิด 
   7.5.๔ แรงงานเด็ก 
   7.5.๕ การค้าหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 
  6.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



งานที่ได้รับมอบหมาย 
                    1. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 1.1 ส่งเสริมด้านการจัดการขยะ ตามหลัก 3Rs และตามแนวทางของโรงเรียนปลอดขยะ 
ตามแนวทางของ สพฐ. และตามแนวทางของโรงเรียน ZERO WASTE SCHOOL 
 1.2 ส่งเสริมด้านการจัดการพลังงาน (ลดใช้พลังงาน) 
 1.3 ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ความหลากหลายทางชีวภาพ) 
 

2.  นางสาวสมฤดี  ขันตั้ง  ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
2.1 โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน) 

  2.2 งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.) 
2.3 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

 
 
 


