












กิจกรรม/โครงการตามภารกิจ/จุดเน้น
ค าสั่งมอบหมายงาน

๑. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษาการจัดเก็บ การรายงาน แบบ ปพ. ๓ ป, บ  ทางโรงเรียน   - การรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาของนักเรียนตาม
  หลักฐานการศึกษา การตรวจสอบวุฒิและ  ต้องปฏิบัติดังนี้   แบบ ปพ. ๓ ป, บ เมื่อส้ินปีการศึกษา (๓๑ มีนา)
  การรับรองความรู้   การซ้ือแบบพิมพ์   ๑. รายงาน สพฐ. โดยการเข้าโปรแกรมรายงาน   โรงเรียนต้องรีบรายงานข้อมูลนักเรียนจบทันที
  ๑.๑  งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา   ๒. รายงาน สพป.โดยรายงานตามแบบ ปพ. ๓    - ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ร.ร.ใน  ๑.หนังสือเอกสารแจ้งโรงเรียนให้รายงาน
           การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา      - ปพ. ๓ ป รายงาน ๑ ชุดเก็บไว้ที ่ร.ร.๑ ชุด    สังกัด  ได้รายงานแบบ ปพ.๓  ทัง้ระดับประถม   การออกแบบ ปพ.๓ ป, บ 

      - ปพ. ๓ บ รายงาน ๒ ชุดเก็บไว้ที ่ร.ร.๑ ชุด    และระดับมัธยมศึกษา  ครบ ๑๐๐ %   ๒. แบบรายงาน ปพ. ๓ ป,บ ของโรงเรียน
 ๓. สพป. รวบรวม แบบ ปพ. ๓ ป ลงทะเบียนคุม    ร.ร. ประถมศึกษา จ านวน ๑๘๘ โรงเรียน   ทุกโรง
 ๔. สพป. รวบรวม แบบ ปพ. ๓ บ ลงทะเบียนคุม    ร.ร. ระดับมัธยมศึกษา จ านวน  ๔๘ โรง   ๓. ทะเบียนคุมการรายงานแบบ ปพ.๓ ป
 ๕. เก็บข้อมูลในไฟล์คอมพิวเตอร์    และ บ

  ๑.๒ การยกเลิกหลักฐานการศึกษา   ๑. โรงเรียนแจ้ง สพป.ขอยกเลิกแบบพิมพ์ทาง   - ต้องรีบด าเนินการทันทีทีช่ ารุด สูญหาย เพราะ  ๑. หนังสือเอกสารของโรงเรียนในการ
       แบบระเบียนแสดงผลการเรียน    การศึกษาทีช่ ารุด    เป็นหลักฐานทางการศึกษาส าคัญ ทีก่ระทรวง   ขอยกเลิกแบบ ปพ. ๑  
       -  ระดบัประถมศึกษา (แบบ ปพ.๑ ป)   ๒. สพป.แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาขอ    ศึกษาจะต้องด าเนินการควบคุม จะต้องด าเนิน  ๒. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
       - ระดบัมธัยมศึกษา  (แบบ ปพ. ๑ บ)   ยกเลิกแบบพิมพ์ (ปพ.๑) และตรวจสภาพจริง   การสอบสวนและประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ทีช่ ารุด   ขอยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ.๑ และตรวจสอบ

  ๓. ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องประชุม   สูญหายโดยเร็ว  พร้อมแจ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง   สภาพจริง
  คณะกรมการ เพือ่พิจารณาการขอยกเลิก   ๓. หนังสือแจ้งโรงเรียนเตรียมเอกสาร
  หลักฐานการศึกษา แบบ ปพ. ๑    แบบ ปพ. ๑ ทีช่ ารุดให้คณะกรรมการดู

   สภาพจริง

คู่มือการปฏิบตังิาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  งานในความรับผิดชอบ

 ของนางนิตยา   จารุมาศ  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

ขั้นตอน / กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง



กิจกรรม/โครงการตามภารกิจ/จุดเน้น
ค าสั่งมอบหมายงาน

  ๔. คณะกรรมการทีไ่ด้รับแต่งต้ังออกไป   ๔. หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดขอ
  ตรวจสอบเอกสารและสภาพจริงทีโ่รงเรียน   ยกเลิกแบบ ปพ. ๑ ทีช่ ารุด  
  ๕. รายงาน ผอ.สพป.ให้ทราบการตรวจสอบ   ๕. ประกาศยกเลิกแบบ ปพ. ๑ โดยผู้ว่า
  สภาพจริงแบบ ปพ. ๑   ราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ
  ๖. เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  อนุมัติ
  การยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ. ๑ ดังกล่าว  พร้อม
  จัดท าประกาศยกเลิกแบบพิมพ์ ปพ. ๑  ให้
  ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้มีอ านาจเซ็น
  ๗. แจ้งประกาศยกเลิกให้หน่วยงานทาง
  การศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัด  สพป.
  สพม. ทัว่ประเทศทราบ  และห้ามมิให้รับไว้
  เป็นหลักฐานทางการศึกษา

  ๑.๓  การตรวจสอบวุฒิและรับรองความรู้   ๑. หน่วยงานอื่นขอตรวจสอบและรับรองความรู้    - สพป.ต้องรีบด าเนินการตรวจสอบวุฒิตามที่   ๑. หนังสือจากหน่วยงานทหาร, ต ารวจ
   เนื่องจากต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพือ่บรรจ ุ   หน่วยงานนั้นขอโดยด่วน  เพือ่ให้ทันกับการ   ทีข่อตรวจสอบวุฒิ
   แต่งต้ังให้เป็นข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง     น าไปเป็นหลักฐานในการบรรจุแต่งต้ัง   ๒. หนังสือตอบรับจากโรงเรียนทีข่อ
  ๒. สพป. ประสานโรงเรียน  และหน่วยงานที่    - มีหน่วยงานทางทหาร  และต ารวจ ได้   ตรวจสอบวุฒิ  ว่าเป็นนักเรียนในโรงเรียน
  ขอตรวจสอบคุณวุฒ     ตรวจสอบวุฒิ และรับรองความรู้    นั้นจริง  และจบจริง

   - ประสานงานโรงเรียนเมื่อได้รับเร่ืองขอตรวจ
    สอบวุฒิ โดยด าเนินการไม่เกิน ๓ วัน

  - ๒ -
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  ๓. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่   ๓. หนังสือแจ้งหน่วยงานทหาร, ต ารวจ
  ลงนามขอตรวจสอบการจบการศึกษาตามวุฒิ   ยืนยันเป็นหลักฐานจริง  และจบจริงตาม
  ไปยังโรงเรียนทีจ่บ  และลงนามยืนยันการ   ทีข่อตรวจสอบวุฒิ
  ตรวจสอบวุฒิ
  ๔.  แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาให้
  กับสถาบันและหน่วยงานทีข่อตรวจสอบวุฒิ
  ทราบ กรณี เป็นเอกสารทีถู่กต้อง

  ๑.๔  การซ้ือแบบพิมพ์ทางการศึกษา   ๑. แจ้งแนวทาง หลักเกณฑ์ การด าเนินการ    -  ช่วงเดือนกันยายน -  เดือนมีนาคม  โรงเรียน  ๑. แนวทางการจัดท าแบบ ปพ.๑,๒,๓
  จัดซ้ือแบบ ปพ. ต่าง ๆ ให้โรงเรียนในสังกัด    ต้องเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ทางการศึกษา  เพือ่   ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปี ๕๑
  และหน่วยงานอื่นทราบ โดยซ้ือเงินสดเท่าน้ัน    ออกให้แก่นักเรียนเมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี   ๒. รายละเอียดการส่ังซ้ือ แบบ ปพ. ต่าง ๆ 
  ๒.ประสานส านักงานองค์การค้าของ สกสค.     จึงมีโรงเรียนในสังกัด  ขออนุญาตซ้ือแบบพิมพ์    ระดับชั้นทีต้่องการ  ราคาของแบบพิมพ์
  ท าหนังสือแจ้งรายละเอียดการส่ังซ้ือแบบพิมพ์    ทางการศึกษาเป็นจ านวนมาก   ๓. หนังสือขอซ้ือแบบพิมพ์ทางการศึกษา
  ๓. โอนเงินค้าส่ังซ้ือแบบ ปพ. เข้าบัญชี   -  เมื่อได้รับหนังสือส่ังซ้ือจากทางโรงเรียน    จากโรงเรียน
  องค์การค้าของ สกสค.จังหวัดยโสธร       พร้อมเงินค่าแบบ ปพ. จะด าเนินการส่ังซ้ือให้   ๔. ส าเนาหลักฐานใบโอนเงินให้ค่าแบบ 
  ๔. ส่งหนังสือถึง สกสค.พร้อมแนบส าเนาใบ       ทันที   พิมพ์ เข้าบัญชีของ สกสค.จังหวัดยโสธร
   ใบโอนเงินประกอบการส่ังซ้ือ   -  ส่งหนังสือถึง สกสค. ประมาณ ๓  วันท าการ   ๕. หนังสือการซ้ือแบบพิมพ์ทางการ

  ศึกษาจาก สพป.ถึงองค์การค้าของ สกสค
  ๖. ใบส่งของจากองค์การค้าของ สกสค.
  พร้อมใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอน / กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง

  - ๓ -



กิจกรรม/โครงการตามภารกิจ/จุดเน้น
ค าสั่งมอบหมายงาน

  ๕. ลงทะเบียนคุมการขออนุญาตซ้ือแบบ   -  ระยะเวลาในการจัดส่งมาประมาณ ๒ สัปดาห์   ๗.  ทะเบียนคุมการจ่ายแบบ ปพ. ให้แก่
  พิมพ์ของโรงเรียนต่าง ๆ    - แจ้งโรงเรียนทันทีทีเ่อกสารมา เพือ่มารับเอกสาร   โรงเรียนต่าง ๆ  ทีส่ั่งซ้ือ  ทัง้กรณีมอบ
  ๖. แจ้งประสานโรงเรียนมารับแบบพิมพ์      ไปใช้งานได้ทันเวลา พร้อมลงทะเบียน   ให้ สพป. ซ้ือให้  และมอบหมายให้ครู
  ทางการศึกษาทีส่ั่งซ้ือ  พร้อมแนบใบเสร็จ     -  เมื่อโรงเรียนได้รับแบบพิมพ์ตามทีส่ั่งซ้ือ   ในโรงเรียนต่าง ๆ  ไปซ้ือด้วยตนเอง
  รับเงินค่าแบบ ปพ. ที ่สกสค.ออกให้     ต้องด าเนินการปัม้ตรายางของ ร.ร.ทีต้่นขั้วแบบ
  ๗. ลงทะเบียนคุมการจ่ายแบบ ปพ.ให้กับ     ปพ.๑ : ปและ บ.ทันที กันปัญหาการสูญหาย 
  โรงเรียนทีส่ั่งซ้ือ     จะได้รู้ว่าเป็นของโรงเรียนใด

๒. การจัดการศึกษาภาคบังคับ
   ๒.๑ งานการส ามะโนประชากรเดก็วัยเรียน   ๑. จัดท าโครงการออกส ามะโนประชากรเด็ก  - ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม จัดท าโครงการ   - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ

   วัยเรียนในสังกัดทัง้ ๕ อ าเภอ    เสนอขออนุมัติโครงการ   จัดท าส ามะโนประชากรเด็กวัยเรียน
  ๒. ประสานขอคัดลอกรายชื่อนักเรียนทีเ่กิดใน   - ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์  ท าหนังสือ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จากทีว่่าการอ าเภอทัง้ ๕ อ าเภอ   ประสานกับหน่วยงานอ าเภอและเทศบาล ขอ   - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับนักเรียน
 และเทศบาลทัง้ ๕ อ าเภอ เพือ่เป็นข้อมูลในการ    เข้าคัดลอกรายชื่อเด็กนักเรียนทีเ่กิดปี ๒๕๕๕   สพป.ยโสธร เขต ๒
 รับนักเรียนเข้าเรียน    จาก ทร. ๑๔  ทัง้ ๕ อ าเภอ   -  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
  ๓. จัดท าตารางข้อมูลจ านวนนักเรียน เขตบริการ   - ช่วงเมษายน-พฤษภาคม น าข้อมูลจาก ทร.๑๔   เกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพฐ. ปี ๖๒
  แต่ละโรงเรียนรับผิดชอบรับนักเรียนจากหมู่ที่     ลงในตารางเขตบริการของโรงเรียนแต่ละโรง   -  ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติ
  ใดบ้าง    ว่าโรงเรียนใดรับผิดชอบรับนักเรียนหมู่บ้านใด   เกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพป.ยส ๒

    บ้าง เพือ่ให้โรงเรียนได้ติดตามนักเรียนในเขต   ปีการศึกษา ๒๕๖๒
    บริการของตนว่าไปเรียนทีโ่รงเรียนใดบ้าง

  - ๔ -
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   ๒.๒  ประกาศการรับนักเรียน   ๑. ส่งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ    - ช่วงเดือนพฤศจิกายน  ท าหนังสือแจ้ง ร.ร.   - ประกาศส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
   การรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๒ ให้   ในสังกัด ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยว   และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
   โรงเรียนในสังกัดทราบ    กับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปี ๒๕๖๒ ให้   ระหว่างสถานศึกษา

   โรงเรียนในสังกัดทราบถือปฏิบัติ  - ระบบการรับนักเรียนในโปรแกรม
  OBEC - EMIS

  ๑. ส่งรายชื่อคณะกรรมการการรับนักเรียนของ    - ช่วงเดือนธันวาคม  ท าหนังสือเสนอรายชื่อ   - แบบส ารวจจ านวนนักเรียนทีเ่ข้า
  สพป.ให้ ศธจ.เสนอคณะกรรมการรับนักเรียน    คณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.ยส  เขต ๒   เรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่๑ ปี กศ.๒๕๖๒
  ของจังหวัดให้ความเห็นชอบแต่งต้ัง   - ตารางรายละเอียดเขตพืน้ทีบ่ริการ ร.ร.
  ๒. ประกาศการรับนักเรียนของ สพป.ให้ ร.ร.    - ช่วงเดือนมกราคม ด าเนินการจัดประชุมคณะ   และจ านวนนักเรียนทีเ่กิดในปี ๒๕๕๕
  ด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒    กรรมการรับนักเรียนของ สพป.ยส ๒ เพือ่ท าการ

   ประกาศรับนักเรียนของเขต แจ้ง ร.ร.ในสังกัด   - แบบประมวลผลการรับนักเรียนของ
   ทราบ ถือปฏิบัติ   สพป.ยโสธร เขต ๒ ในระบบ OBEC-EMIS

   ๓. ประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา    - ช่วงเดือนมีนาคม  ด าเนินการจัดส่งประกาศ   ปีการศึกษา ๒๕๖๒
   และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง    เขตบริการของแต่ละโรงเรียนในสังกัด  และ
   สถานศึกษาทีอ่ยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ    ส่งประกาศการส่งเด็กเข้าเรียนฯและการจัดสรร
      โอกาสเข้าศึกษาต่อฯ ให้ ศธจ. น าเสนอคณะ

   กรรมการการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
   และลงนามประกาศดังกล่าว

ขั้นตอน / กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง
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  ๔. แจ้ง จนท.รับนักเรียนของ ร.ร.กรอกข้อมูล   - ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ร.ร.จะด าเนินการ
  การรับสมัคร รับไว้ รายงานตัวของนักเรียน    รับนักเรียนและกรอกข้อมูลในระบบซ่ึง สพฐ.
 ทีจ่ะเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระบบ  ได้จัดท าโปรแกรม OBEC -  EMIS ไว้ให้กรอก
 การรับนักเรียน OBEC-EMIS   ข้อมูลดังกล่าว
  ๔. ส ารวจจ านวนนักเรียนทีเ่ข้าเรียนชั้นประถม   - ช่วงเดือนมิถุนายน ด าเนินการจัดส่งรายละเอียด  
  ศึกษาปีที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒   เขตบริการโรงเรียน ให้โรงเรียนติดตามนักเรียน

  ทีอ่ยู่ในเขตบริการ และกรอกแบบส ารวจส่ง
  สพป.ยส ๒ เพือ่ประมวลผลการรับนักเรียน

   ๒.๓ การรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
   (แบบ ป.พ.๓ : ป และ บ.)
         ๒.๓.๑ การรายงานแบบ ปพ.๓ : ป   ๑. โรงเรียนจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา   - ช่วงวันที ่๓๑ มีนาคม ของทุกปี โรงเรียนใน  ๑. ทะเบียนคุมการรายงานแบบผู้ส าเร็จ

  ระดับประถมศึกษา (ป.พ. ๓ : ป ) ส่งเขตพืน้ที่   สังกัด รายงานแบบ ป.พ. ๓ : ป ของนักเรียนทีจ่บ   การศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.พ.๓:ป)
  การศึกษา   การศึกษา   ตามปีการศึกษาทีจ่บ
  ๒. จนท.เขตพืน้ทีร่วบรวมแบบรายงาน ป.พ.๓   - จ านวน ๑๘๔ โรงเรียน
  ให้ครบทุกโรงเรียน   - ช่วงเดือนกรกฎาคม ทวงถามโรงเรียนทีย่ังไม่ 
  ๓. ลงข้อมูลในทะเบียนคุมการรายงานแบบ      รายงานการจบ 
  ป.พ. ๓  : ป 
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         ๒.๓.๒ การรายงานแบบ ปพ.๓ : บ   ๑. โรงเรียนจัดท าแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา   - ช่วงวันที ่๓๑ มีนาคม ของทุกปี โรงเรียนใน  ๑. ทะเบียนคุมการรายงานแบบผู้ส าเร็จ
  ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ (ป.พ. ๓ : บ)   สังกัด รายงานแบบ ป.พ. ๓ : บ ของนักเรียนทีจ่บ   การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  ส่งเขตพืน้ทีก่ารศึกษา   - จ านวน ๔๘ โรงเรียน   (ป.พ. ๓ : ป) ตามปีการศึกษาทีจ่บ
  ๒. จนท.เขตพืน้ทีร่วบรวมแบบรายงาน ป.พ.๓   - ช่วงเดือนกรกฎาคม ทวงถามโรงเรียนทีย่ังไม่ 
  ให้ครบทุกโรงเรียน     รายงานการจบ 
  ๓. ลงข้อมูลในทะเบียนคุมการรายงานแบบ  
  ป.พ. ๓  : บ 

   ๓. การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
       การน านักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียน  ๑. แจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบการพา   - ช่วงที ่๑ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี  ๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วย 
   รู้นอกสถานศึกษา   นักเรียน นักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถาน   - ช่วงที ่๒ เดือนกันยายน - ตุลาคม ของทุกปี   การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก

  ศึกษาทัง้ค้างคืน และไม่ค้างคืน   เป็นช่วงเวลาทีโ่รงเรียนสอบเสร็จแล้ว  ก่อนปิด   สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
  ๒. แจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับเอกสารประกอบการ   เทอมที ่๑  และ ๒   ๒. หนังสือโรงเรียนขออนุญาตน า
  ขออนุญาตไปทัศนศึกษานอกสถานทีค้่างคืน   นักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียรู้นอก
  ซ่ึงจะต้องมีรายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม นร.   สถานศึกษา
  โครงการ  หลักฐานการท าประกันชีวิตทุกคน   ๓. หนังสือแจ้งอนุญาตไปทัศนศึกษา
  ๓.  โรงเรียนต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะพา   แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาค้างคืน
 นร.ไปทัศนศึกษานอกสถานทีค้่างคืนได้
  ๔. เมื่อกลับจากไปทัศนศึกษาแล้ว  ให้ร.ร.
  รายงานให้ สพป.ทราบด้วย
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๒. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเดก็พิการ   -  -  -
   เดก็ดอ้ยโอกาสทีม่คีวามสามารถพิเศษ

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนใน 
  โควตาพิเศษ  การคัดเลือกนักเรียนเ 
  เพ่ือศึกษาตอ่ การจัดงานวันเดก็แห่งชาติ
    ๓.๑ การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน   ๑. ประสาน ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาและ    -  ในช่วงเดือนมกราคม  -  เดือนเมษายนของทุกป ี ๑. หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
  ในโควตาพิเศษ การคัดเลือกนักเรียนเพือ่   หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องอย่างทัว่ถึง หลากหลาย    นักเรียนในสังกัด  ได้รับคัดเลือกเพือ่    ของแต่ละสถาบันทีรั่บสมัคร
   เพือ่ศึกษาต่อ   รูปแบบ เพือ่รับสมัครนักเรียนเข้ารับการ   เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยต ารวจ   ๒. หนังสือแจ้งผลการคัดเลือก

  คัดเลือกตามคุณสมบัติทีก่ าหนด   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์   ๓. หนังสือแจ้งหน่วยงานทีส่พป.
  ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก   โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียน   คัดเลือกส่ง
  นักเรียนเข้ารับการศึกษาตามโควตา   กีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนราช
  ๓. ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตามรูปแบบ   ประชานุเคราะห์จังหวัดยโสธร 
  วิธีการและคุณสมบัติ  ตามทีค่ณะกรรมการ   โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลฯ
  ก าหนดอย่างเป็นธรรม    ปีละเป็นจ านวนมาก
  ๔. ประกาศผลการคัดเลือกให้ทุก ร.ร.ทราบ
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     ๓.๒ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   ๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัด       -  เดือนธันวาคม - เดือนมกราคม ของทุกปี  ๑. หนังสือ / เอกสารแจ้งโรงเรียน
  ด าเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี       โรงเรียนในสังกัดจ านวน ๑๘๘ โรง  ๒. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
  ๒. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน    ด าเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  และคณะกรรม    ได้ประสบผลส าเร็จทุกปี   เด็กนักเรียน   ๓. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการออกตรวจ
  การออกตรวจติดตามการจัดงานวันเด็กแห่ง   ได้รับความสุขในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   เยี่ยมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
  ชาติ  ให้โรงเรียนรับทราบ   เป็นประจ าทุกปี  ทุกคน   ๔. หนังสือขอรับบริจาคเงิน สนับสนุน
  ๓. แจ้งการคัดเลือกนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะ   ของทีร่ะลึกการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
  ท่านนายกรัฐมนตรี และคัดเลือกนักเรียน   ถึงหน่วยงานอื่น ๆ 
  ดีเด่นเพือ่รับรางวัลในวันเด็กแห่งชาติ   ๕. แบบรายงานผลการจัดงานวันเด็ก
  ๔. แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ   แห่งชาติ  พร้อมรูปภาพจากโรงเรียน
  ในการส่ังซ้ือหนังสือวันเด็กแห่งชาติ   ในสังกัด
  ๕. ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ  ขอรับ   ๖. หนังสือรายงานการจัดงานวันเด็ก
  การสนับสนุนเงิน และส่ิงของ เพือ่น าไป   แห่งชาติ  พร้อมรูปภาพถึง ส านักงาน
  สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติทุก   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ
  กลุ่มเครือข่าย
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  ๖. แจ้งจ านวนเงินที ่ สพฐ.สนับสนุนให้
  โรงเรียนในสังกัดทราบ เพือ่น าไปสนับสนุน
  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติของแต่ละเครือข่าย
  ๗. แจ้งโรงเรียนทีน่ักเรียนได้รับคัดเลือก
  เป็นตัวแทนเขต  ไปเยี่ยมคารวะท่านนายกฯ
  และมายืมเงินทดรองราชการ ที ่สพฐ.สนับ
  สนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยี่ยมคารวะ
  ท่านนายกรัฐมนตรี 
   ๘. ไปรับเงิน และส่ิงของ ทีห่น่วยงานต่าง ๆ
   บริจาคสนับสนุน  พร้อมทัง้ท าหนังสือตอบ
  ขอบคุณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
   ๙. ด าเนินการจัดซ้ือขนมและของทีร่ะลึก
  สนับสนุนการจัดงานวันเด็กให้แก่เครือข่าย
  ทัง้ ๑๗  เครือข่าย
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กิจกรรม/โครงการตามภารกิจ/จุดเน้น
ค าสั่งมอบหมายงาน

  ๑๐. เบิกจ่ายเงินจากงบสนับสนุนจาก สพฐ.
  ให้แก่คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมการจัด
  งานวันเด็กแห่งชาติเป็นค่าชดเชยน้ ามัน
  เชื้อเพลิง  พร้อมมอบขนมและของทีร่ะลึก
  ให้ไปมอบให้แก่เคร่ือข่ายทีอ่อกตรวจเยี่ยม
  ๑๑. รายงานผลการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ
  พร้อมไฟล์รูปภาพการจัดงานของโรงเรียน
  ในสังกัด

๔. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ และการ
  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา  และตดิ 
  ตามรวบรวมผลการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ือง
     ๔.๑ งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   ๑. แจ้งประสานโรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนิน    -  ในเดือนพฤศจิกายน - ๑๖  ธันวาคม ของทุกปี   ๑. หนังสือแจ้งโรงเรียนด าเนินการแข่ง

  การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน         - ระดับกลุ่มเครือข่ายอ าเภอแข่งขันในเดือน   ขันในระดับเครือข่ายอ าเภอ
  ๒.แจ้งให้โรงเรียนจัดการแข่งขันในระดับ            พฤศจิกายน   ๒. หนังสือแจ้งกลุ่มเครือข่ายส่งรายชื่อ
   กล่มเครือข่าย  เพือ่มาคัดเลือกในระดับเขต         - ระดับเขต แข่งขันในช่วง  ๑-๑๖  ธันวาคม   ครูเป็นคณะกรรมการร่วม

  ๓. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ

  - ๘ -

ขั้นตอน / กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง



กิจกรรม/โครงการตามภารกิจ/จุดเน้น
ค าสั่งมอบหมายงาน

  ๓. แจ้งแต่ละกลุ่มเครือข่ายส่งรายชื่อครูใน   ๔. หนังสือประสานขอให้สถานทีจ่ัดการ
  กลุ่มเครือข่ายเป็นคณะกรรมการร่วมในระดับ    แข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
  เขต   ๕. สรุปผลการแข่งขันกีฬาทุกประเภท
  ๔. ประสานหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง สร้างเครือ
  ข่ายการท างาน  แต่งต้ังคณะกรรมการระดับ
  เขต
  ๕. จัดท าแผนปฏิบัติการของ ส านักงานเขต
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
  อปท. กกท. 
  ๖. เตรียมจัดท าเกียรติบัติรางวัลชนะเลิศ
  รองชนะเลิศ ให้แก่นักกีฬา
  ๗. ประสาน การขอใช้สนามเป็นสถานทีจ่ัด
   การแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทตามความ
   เหมาะสม เช่น ขอสนามหน้าทีว่่าการอ าเภอ
   กุดชุมแข่งกีฬาวอลเล่ย์บอล, ฟุตบอล, ตะกร้อ
   สนามกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาดทีโ่รงเรียน
    บ้านผักกะย่า และบ้านหนองบอนเป็นต้น

ระยะเวลาด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง

  - ๙ -

ขั้นตอน / กระบวนการ



กิจกรรม/โครงการตามภารกิจ/จุดเน้น
ค าสั่งมอบหมายงาน

  ๘. ประสานหน่วยงานอื่น ๆ มาร่วมพิธีเปิด
 การแข่งขันกีฬา  ประสานนักกีฬาให้มาเดิน
 พาเหรด  เชิญประธานในพิธีเปิด จัดเตรียม
  เคร่ืองด่ืม เพือ่ต้อนรับแขกทีม่าร่วมพิธีเปิด
  การแข่งขันกีฬา พร้อมค ากล่าว
  ๙. ในวันด าเนินการจัดการแข่งขัน  ประสาน
  การจัดท าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตลอดการแข่ง
  ขัน  ให้แก่คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรม
  การอื่น ๆ  และนักกีฬาทุกคน
  ๑๐. สรุปผลการแข่งขันในแต่ละวัน แต่ละประ 
   ประเภท   และสรุปผลรางวัลชนะเลิศในวัน
   ชิงชนะเลิศ  
   ๑๑. ท าพิธีปิดการแข่งขันกีฬา   พร้อมมอบ
   เกียรติบัติให้แก่นักกีฬาชนะเลิศ และรอง
  ชนะเลิศ ในทุกประเภทกีฬา

  - ๑๐ -

ขั้นตอน / กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง



กิจกรรม/โครงการตามภารกิจ/จุดเน้น
ค าสั่งมอบหมายงาน

  ๑๒. สรุปศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่
  รูปแบบเกี่ยวกับงานส่งเสริมกีฬาและนันทนา
  การของนักเรียน  ทีม่ีประสิทธิภาพแก่สถาน
  ศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  เพือ่จะน าไปสู่การ
  ปฎิบัติและรายงานผลหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

   ๔.๒ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
             ๔.๒.๑  การน านักเรียนไปทัศนศึกษา  ๑. แจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับระเบียบการพา      -   ช่วงที ่๑ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกป ี๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วย 
   แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา   นักเรียน นักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถาน      -   ช่วงที ่๒ เดือนกันยายน - ตุลาคม ของทุกปี   การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก

  ศึกษาทัง้ค้างคืน และไม่ค้างคืน       เป็นช่วงเวลาทีโ่รงเรียนสอบเสร็จแล้ว  ก่อนปิด   สถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
  ๒. แจ้งโรงเรียนเกี่ยวกับเอกสารประกอบการ    เทอมที ่๑  และ ๒   ๒. หนังสือโรงเรียนขออนุญาตน า
  ขออนุญาตไปทัศนศึกษานอกสถานทีค้่างคืน   นักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียรู้นอก
  ซ่ึงจะต้องมีรายชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม นร.   สถานศึกษา
  โครงการ  หลักฐานการท าประกันชีวิตทุกคน   ๓. หนังสือแจ้งอนุญาตไปทัศนศึกษา

   รายงานให้สพป.ทราบด้วย   ๓.  โรงเรียนต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะพา   แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาค้างคืน
 นร.ไปทัศนศึกษานอกสถานทีค้่างคืนได้
  ๔. เมื่อกลับจากไปทัศนศึกษาแล้ว  ให้ร.ร.
  รายงานให้ สพป.ทราบด้วย

  - ๑๑ -

ขั้นตอน / กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง



กิจกรรม/โครงการตามภารกิจ/จุดเน้น
ค าสั่งมอบหมายงาน

             ๔.๒.๒  โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว  ๑.  แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ด าเนินการ     - ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน  และกุมภาพันธ ์ ๑. หนังสือจากวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
    เชิงวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร  โครงการ   คัดเลือกนักเรียน ครูผู้ควบคุมนักเรียน เข้าร่วม     ถึงมีนาคม  ของทุกปี   ๒. หนังสือแจ้งโรงเรียนด าเนินการ
   ส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเทีย่ว   โครงการตามจ านวนทีจ่ังหวัดต้ังไว้   โรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการ   คัดเลือกนักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการ

  ๒. รวบรวมรายชื่อนักเรียน ครู จากโรงเรียน     จ านวน  ๒๔  โรงเรียน  มีนักเรียน   ๓.หนังสือแจ้งรายชื่อนักเรียน ครู ทีเ่ข้า 
  กลุ่มเป้าหมาย ส่งให้วัฒนธรรมจังหวัดด าเนิน    ได้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๐๑ คน   ร่วมโครงการ
  การ     ครู  จ านวน  ๒๔  คน   ๔. หนังสือแจ้งโรงเรียนให้เข้าร่วม
  ๓. แจ้งโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วม    โครงการพร้อมก าหนดการและราย
  โครงการตามก าหนดการ  รุ่นที ่ ระหว่างวันที่    ละเอียดต่าง ๆ
   ส่ิงทีต้่องเตรียมเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอน / กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ทีเ่ก่ียวขอ้ง







  ๒. รายละเอียดการส่ังซ้ือ แบบ ปพ. ต่าง ๆ 


