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          คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้   เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    ซึ่งเป็นงาน 
ในความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายงานในหน้าที่ และงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  ซึ่งมีงานที่ต้องปฏิบัติทั้งในส่วนกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ขอความร่วมมือมา  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้ันตอน และกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ  ผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
 

                                            พิสมัย  บวร 
                                            (นางพิสมัย บวร) 

                                                                        นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

 
       ๑.  ค าสั่งมอบหมายงาน  งานที่ปฏิบัติ                                                           หน้า  ๑ – ๒ 
       ๒.  โครงการ/ กิจรรม                                                                              หน้า  ๓ 
       ๒.  ภาคผนวก : 
 

            ๒.๑ โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
                  ในโรงเรียนประถมศึกษา   
                 - แบบค าขอการสนับสนุน และแบบ อกว. สสผ.๓                                   หน้า  ๑ – ๕ 
                 - แบบประเมินมาตรฐานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี               หน้า ๖ – ๑๒                   
                 - แบบประเมินมาตรฐานโครงการพัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน          หน้า  ๑๓ – ๒๖ 
 

            ๒.๒  การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา 
                 - ก าหนดมาตรการการรณรงค์การจัดการขยะในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   หน้า ๒๗ – ๒๙ 
                 - แจ้งแนวทางด าเนินการจัดการขยะในโรงเรียน (Zero Waste School)                  
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 นางพิสมัย  บวร  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ. 49  ปฏิบัติงานในหน้าที่
เกี่ยวกับงานวิชาการศึกษาที่มีลักษณะยากมาก  ศึกษา  วิเคราะห์วิจัย  ท าความเห็น  สรุปรายงาน เสนอแนะ  
ให้ค าปรึกษา  แนะน าและแก้ไขปัญหา ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
       ๓.1 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   ๓.1.1  งานเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
   ๓.1.2  งานคุ้มครองป้องกันการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์ 
   ๓.1.3  งานส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน 
   ๓.1.4  งานโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน (อย.น้อย) 
   ๓.1.5  งานประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   ๓.1.6  งานควบคุมโรคต่างๆ ร่วมกับ  สสจ.ยโสธรและหน่วยงานอื่น 
   ๓.1.7  งานนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนสุขภาพ 
   ๓.1.8   โครงการเด็กไทยแก้มใส 
   ๓.1.9   โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี 
   ๓.1.10 โครงการโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน 
 

     ๓.๒  ส่งเสริมพัฒนา  สร้างความเข้มแข็งองค์การสภานักเรียนกิจกรรมประชาธิปไตย 
    ๓.๒.๑  ส่งเสริมให้สถานศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตยนักเรียน 
    ๓.๒.๒  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
การแต่งกาย การร่วมกิจกรรม 
    ๓.๒.๓  สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมของนักเรียน  พัฒนาจริยธรรม  คุณธรรม  และวินัยนักเรียน 
    ๓.๒.๔  ส่งเสริมพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 
    ๓.๒.๕  คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๓.๒.๖  ส่งเสริม  สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของสมัชชานักเรียนเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดและระดับชาติ 
    ๓.๒.๗  ติดตาม  ประมวลผลและรายงาน 
 

   ๓.๓  งานส่งเสริมผลผลิตโครงการอาหารกลางวัน 
                             ๓.๓.๑ โครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน  โครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน และโครงการพัฒนาน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน 
    ๓.๓.๒  โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน  หน่วยงานอาชีวะ  วิทยาลักเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธรและหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ 
 
 
 



๒ 
 

   ๓.๔  ด าเนินการในการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเผ้า
ระวังติดตามดูแลภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาด  โรคติดต่อที่ร้ายแรง  
และการจัดหาอุปกรณ์แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
   ๓.๕  การป้องกันปัญหาการเผยแพร่ระบาดโรคเอดส์ และยาเสพติด 
    ๓.๕.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    ๓.๕.๒  ประชุมชี้แจงนโยบายและเป้าหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
    ๓.๕.๓  จัดท าแผน/โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษาในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา 
                             ๓.๕.๔ ปฏิบัติตามแผน/โครงการและส่งเสริมเครือข่าย การเฝ้าระวัง ป้องกันในระดับ
สถานศึกษาและครอบครัว 
                           ๓.๕.๕ ติดตาม ประเมินผลรายงานอย่างต่อเนื่อง 
 

                   ๓.๖ งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                           ๓.๖.๑ การส่งเสริม สนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการเขตสุจริต) 
                           ๓.๖.๒ การส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อรับรอง 
การประเมินคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                          ๓.๖.๓ ด าเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และสถานศึกษาศึกษา 
 

                    ๓.๗ การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างจิตส านึก ขยายองค์ความรู้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ได้ด าเนินการทั้งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา         
                       ๓.๗.๑ ก าหนดมาตรการการรณรงค์การจัดการขยะในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
                        ๓.๗.๒ แจ้งแนวทางด าเนินการจัดการขยะในโรงเรียน (Zero Waste School) ให้โรงเรียน
ในสังกัดทราบและด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ /กิจกรรม ขั้นตอน /กระบวนการ ระยะเวลาด าเนินการ เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
๑. การส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหาร
กลางวันนักเรียนในโรงเรียน 
๒. การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
ในโรงเรียน 
๓. การพัฒนาน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน 

๑. แจ้งโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอ
สนับสนุนงบประมาณ ส่งเอกสารตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
๒. ก าหนดระยะเวลาให้โรงเรียนส่งค า
ขอสนับสนุนงบประมาณ (ตามแบบค า
ขอที่ ภายในก าหนด) 
๒. วิเคราะห์ตรวจสอบโครงการว่า เข้า
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 
๓. สรุป แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ค าของบประมาณ  

๑. รวบรวมแบบค าขอที่คณะกรรมการ
ได้ตรวจอบแล้ว รายงานส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ภายในก าหนดเวลา 
๒. แจ้งผลให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณทราบ เพ่ือด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ขอ 
 

๑. แบบค าขอรับการสนับสนุนและ 
แบบ อกว.สสผ.๓ (เอกสารหน้า ๑ – ๕) 
: โครงการ ข้อ ๑. 
๒. แบบประเมินและค าขอรับการ
สนับสนุน (เอกสารหน้า ๖ – ๑๒ ) 
: โครงการ ข้อ ๒. 
๓. แบบประเมินและค าขอรับการ
สนับสนุน (เอกสารหน้า ๑๓ – ๒๖ ) 
: โครงการ ข้อ ๓. 

๔. การรณรงค์การจัดการขยะใน
หน่วยงานและสถานศึกษา 

๑. ก าหนดมาตรการการณรงค์การ
จัดการขยะในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
๒. แจ้งแนวทางด าเนินการจัดการขยะ 
ในโรงเรียน (Zero Waste School) 

ตลอดทั้งปี - การบริหารจัดการขยะของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
(เอกสารหน้า ๒๗ – ๒๙) 



 


