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นางขวญัจติต์  อังกระโทก 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 



  
งานที่ได้รับมอบหมาย 

 

          ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ ต าแหน่งเลขที่  อ.42      
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
   1 งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
   1.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็กและพ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก 
   .1.2 รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็กและพ.ร.บ. คุ้มครอง
เด็กให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
   1.3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือติดตามสนับสนุนป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากการถูก
ละเมิด 
    1.4 ติดตามดูแลและสรุปผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 

 
   2. งานทุนการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ)  งานสวัสดิการและสงเคราะห์
นักเรียน 
   ๒.1  ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
   ๒.2 วางแผนการด าเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือขอรับทุนตลอดจน
รายละเอียดของกองทุน 
   ๒.3  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสวัสดิการกองทุนเพ่ือการศึกษาพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือตลอดจนด าเนินการตามเงื่อนไขต่างๆ 
    ๒.4 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้คัดเลือกให้สถานศึกษา 
    ๒.5 โอนเงินทุน  หรือการมอบทุนการศึกษา 
   ๒.6 จัดท าเอกสารและรายงานทางการเงิน  ตามเงื่อนไขของกองทุน 
   ๒.7 ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนและรายงานผลการเรียนและ
การด าเนินการใช้ทุน 
   ๒.8 ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบใจ  หรืออนุโมทนา 
  3  งานการระดมทุนเพ่ือการศึกษา  สร้างความร่วมมือกับองค์กรหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร
เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษา  เช่น  การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 
   4   งานวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 
   4.1  ประสานงานความร่วมมือโครงการพัฒนาการศึกษาต่างประเทศงานทุนการศึกษา
ฝึกอบรมดูงานและงานวิจัยต่างประเทศและสารสนเทศ 
   4.2 งานแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

4.3 ติดตามประเมินผลพัฒนาและรายงานโครงการต่างประเทศทุนและสารสนเทศ 
   5.   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน 



   5.๑ ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียน สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   5.๒  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5.๓ ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
   5.๔  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
    5.๕ ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
   6  ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ 
    6.๑  ส ารวจข้อมูลและติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน
และยาเสพติด เพ่ือหาแนวทางการป้องกันรวมทั้งการแก้ปัญหาและดูแลช่วยเหลือ 
    6.๒  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ป็นเครือข่ายการคุ้มครองในการเชื่อมโยงให้
ค าปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน 
    6.๓  รายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์/เน้นรายงาน
ข่าวสาร ครบถ้วน  ประสาน ฉก.ชน.สพฐ.  ในทันทีท่ีทราบเหตุ 
   7.  งานการประกวดโครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” /การ
ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ 
   8. งานธุรการ 
   8.1  งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง  ถูกต้อง  รวดเร็ว 
   8.๒  การจัดหาและดูแลบ ารุงรักษาวัสดุ  คุรุภัณฑ์ 
   8.๓  งานประสานการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก 
   8.๔  งานการจัดการประชุมและรายงานประชุมกลุ่ม 
   8.๕  งานจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และงานทีร่ับผิดชอบ 

8.๖  งานรับ ส่งหนังสือ (ระบบ E–Filing) 
   8.๗  งานรับ ส่งหนังสือระบบ(E–Office) 
   8.๘  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   8.๙  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

          วัตถุประสงค์         เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก 
ขอบเขตของงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ  ละเมิด
สิทธิเด็กในนักเรียน  นักศึกษา  โดยประสานงานกับสถานศึกษาในสังกัด ชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มีความปลอดภัย
จากการถูกละเมิดสิทธิ 

   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 1. ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสิทธิเด็กและ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
 2. รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 3. จัดตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อติดตามสนับสนุน ป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิด 
 4. ติดตาม วิเคราะห์ผล ดูแลและสรุปผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 5. สรุปผลการด าเนินงาน 

 

 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
เอกสาร/หลักฐาน 
 

  1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
  2. แนวทางการด าเนินการประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน 
  3. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
  5. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 
 

รวบรวม/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 

ติดตามผล/วิเคราะห์ผล 

ศึกษา วิเคราะห์ 



 
2.  งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษา 

 

      งานทุนการศึกษา และระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา  และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
การครองชีพ ระหว่างการศึกษา  ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของ
ผู้ปกครองและเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ 

ขอบเขต 
 1. วัตถุประสงค์การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ของแต่ละหน่วยงาน องค์การ 
 2. หน่วยงาน องค์กรอ่ืน ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
 3. พิจารณาจัดสรร คัดเลือกนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา 
 4. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. ศึกษาเงื่อนไขการบริหารเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
2. วางแผนการด าเนินการและแจ้งเงื่อนไขการคัดเลือกนักเรียนเพ่ือขอรับทุน ตลอดจนรายละเอียดของ

กองทนุ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสวัสดิการกองทุนเพ่ือการศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับ

ความช่วยเหลือ ตลอดจนด าเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ 
4. โอนเงินทุนการศึกษาหรือมอบทุนการศึกษา 
5. จัดท าเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเงื่อนไขของกองทุน 
6. ประสานการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ได้รับทุนและรายงานผลการเรียนและการด าเนินการใช้ทุน 
7. ด าเนินการเกี่ยวกับการให้เครื่องหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณ หรืออนุโมทนา 

Flow  Chart 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ศึกษาเง่ือนไขการบริหารเงินทุนตามวตัถุประสงคข์องกองทุน 

วางแผนการด าเนินการและแจง้เง่ือนไขการคดัเลือกนกัเรียน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสวสัดิการกองทุนเพื่อการศึกษา และพิจารณา
คดัเลือกนกัเรียน 

แจง้รายช่ือนกัเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหส้ถานศึกษา 

โอนเงินทุน หรือมอบทุนการศึกษา 

ตรวจสอบเอกสารและรายงานทางการเงิน ตามเง่ือนไขของกอทุน 

ด าเนินการเก่ียวกบัการให้เคร่ืองหมายตอบแทนและการตอบขอบคุณ 



                                                                                                                     
เอกสาร /หลักเกณฑ์ 
 1.แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ การขอรับทุนการศึกษา 
 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ 
พ.ศ. 2531 
 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  งานวิเทศสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 
      ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1. ประสานงานความร่วมมือโครงการพัฒนาการศึกษาต่างประเทศงานทุนการศึกษา
ฝึกอบรมดูงานและงานวิจัยต่างประเทศและสารสนเทศ 
   2. งานแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3.  ติดตามประเมินผลพัฒนาและรายงานโครงการต่างประเทศทุนและสารสนเทศ 
    4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน 
   5.  ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียน สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   7. ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
   8. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
    10. ติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
    1. ส ารวจข้อมูลและติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนและ
ยาเสพติด เพ่ือหาแนวทางการป้องกันรวมทั้งการแก้ปัญหาและดูแลช่วยเหลือ 
    2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ป็นเครือข่ายการคุ้มครองในการเชื่อมโยงให้
ค าปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน 
    3. รายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์/เน้นรายงาน
ข่าวสาร ครบถ้วน  ประสาน ฉก.ชน.สพฐ.  ในทันทีท่ีทราบเหตุ 
 

5. งานธุรการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
   1.  ออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง  ถูกต้อง  รวดเร็ว 
   ๒.  จัดหาและดูแลบ ารุงรักษาวัสดุ  คุรุภัณฑ์ 
   ๓. ประสานการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก 
   ๔.  งานการจัดการประชุมและรายงานประชุมกลุ่ม 
   ๕.  งานจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และงานทีร่ับผิดชอบ 

๖.  งานรับ ส่งหนังสือ (ระบบ E–Filing) 
   ๗.  งานรับ ส่งหนังสือระบบ(E–Office) 
   ๘.  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 








