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บทน า 
ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้ก าหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต และได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาออกเป็น 8 กลุ่ม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ออกเป็น 7 กลุ่ม 

 งานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ร่างกาย จติใจ สังคมสติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม 
จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธเิด็ก การจดัหาทุน–กอง
ทุนการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติเด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคลครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนรวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลง
นามในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียนในด้านการจัดการศึกษาทั้งการ 
แลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการด าเนินงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ภายใต้ความร่วมมือ
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ทุกรูปแบบให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
 2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู้รับบริการทางการศึกษา ให้สมบูรณ์โดยส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และเพ่ือส่งเสริมให้มีจริยธรรม คุณธรรม วินัยโดยเน้นกีฬา นันทนากาลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหารและการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. เพ่ือส่งเสริมสิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทั้งเด็ก
ปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้วยการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่าย 
 4. เพ่ือส่งเสริมกิจการพิเศษ ที่เป็นการสร้างความมั่นคงและประสานเครือข่ายทุกระดับไปสู่การจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5. เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการจัดการศึกษา 
ทั้งแลกเปลี่ยน และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 
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ขอบข่าย/ภารกิจ 

 (จ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนาร ี
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอื่น 
กระบวนงาน 
 1. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 

(ฉ) ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

กระบวนงาน 
1. งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพ่ือการศึกษานักเรียน 
2. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 
 (ฏ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กระบวนงาน 
- งานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นใหเ้หมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน 

(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กระบวนงาน 
- งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
(ฐ) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
1. งานคัดกรองนักเรียนยากจน 
2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี 
นาฏศิลป์ ศิลปะ 
  2. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ 
ดนตรี นาฏศิลป์  ศิลปะ 
  3. เพ่ือคัดเลือกนักเรียนสู่งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค/ระดับชาติ 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 1. เข้าร่วมอบรมเว็บไซต์รายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันร่วมกับเจ้าภาคระดับภาค 
          2. จัดอบรมเว็บไซต์รายงานตัวและรายงานผลการแข่งขันให้แก่กลุ่มเครือข่ายในสังกัด 
 3. จัดการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการเพ่ือคัดเลือกตัวแทนเขตพ้ืนที่เพ่ือเข้าแข่งขันในระดับภาค 
  - ระดับก่อนประถมศึกษา (ทุกสังกัด)   - ระดับประถมศึกษา (ทุกสังกัด)  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะขยายโอกาสทางการศึกษา) สังกัด สพฐ. 
 4. ประสานและสนับสนุนนักเรียนตัวแทนเขตพ้ืนที่ข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 
 5. ประสานนักเรียนในสังกัดที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
  การแข่งขันศิลปหัตถกรรม หมายถึง การจัดการแข่งขันความสามารถด้านต่างๆของ นักเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะทาง วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ ฯลฯ เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถของ
ตนเองในด้านต่างๆ 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษารายละเอียดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานศลิปหัตถกรรม พ.ค.-ก.ค  
 
 
 
 
 
 
 

บัวจันทร์  
สุริโย 

2. ประชุมเครือคา่ยวางแผนการด าเนินงานจัดการแขง่ขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นท่ี กรกฎาคม 
3.ร่วมประชุมเว็บไซต์กับเจ้าภาพแข่งขันระดับภาคเหนือ กรกฎาคม 

4.จัดประชุมเว็บไซต์แก่กลุ่มเครือข่าย กรกฎาคม 

5. ประชาสัมพันธ์/ประสานงานกลุ่มเครือข่ายจัดการแข่งขันรายงานผลผ่านโปรแกรมระบบ สิงหาคม 
6. ก าหนดตารางการแข่งขัน/แจ้งก าหนดการแข่งขัน สิงหาคม 
7. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/คณะกรรมตดัสินผลการแข่งขัน สิงหาคม 
8.ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/คณะกรรมการด าเนินงาน สิงหาคม 
9. จัดเตรยีมความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี อุปกรณ์ เอกสาร สิงหาคม 
10. จัดการแขง่ขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา กันยายน 
11. บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน/ประกาศผลการแข่งขันผ่านระบบ กันยายน 
12. ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันให้สถานศึกษาพิมพ์เกียรติบตัรผ่านระบบโปรแกรม พฤศจิกายน 
13. ถ่ายโอนข้อมูลตัวแทนจังหวัดสู่ระดับภาคตามระยะเวลาที่ก าหนด พฤศจิกายน 
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ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบติังาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

15.จัดประชุม รร.ตัวแทนเขตพื้นท่ีเพื่อต่อยอดเข้าร่วมการแข่งขัน
แข่งขันในระดับภาคเหนือ 

พฤศจิกายน  
 
 
 
 
 

บัวจันทร์  สุริโย 

16. แจ้งสถานท่ีแข่งขันให้โรงเรยีนตัวแทนระดับเชตพื้นที่การศึกษาเข้า
แข่งขันระดับภาคเหนือ 

ธันวาคม 

17. จัดสรรงบประมาณใหส้ถานศกึษาตัวแทนระดับภาค ธันวาคม 
18.จัดประชุม รร.ตัวแทนระดับภาคเพื่อต่อยอดการแข่งขันแข่งขันใน
ระดับชาต ิ

มกราคม 

19. แจ้งสถานท่ีแข่งขันให้สถานศึกษาตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขัน
ระดับชาตติามทีส่พฐ.ก าหนด 

กุมภาพันธ ์

20. จัดสรรงบประมาณ สพฐ.ใหส้ถานศึกษาตัวแทนระดบัชาต ิ   กุมภาพันธ ์

21. ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขัน/การพิมพ์เกยีรติบตัร   กุมภาพันธ ์

22. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน   กุมภาพันธ ์
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 Flow Chart     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ถ่ายโอนข้อมูลตัวแทนตัวแทนจังหวัดสู่ระดับภาค 

ศึกษารายละเอียดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียน 

ประชุมเครือข่ายวางแผนการด าเนนิงาน 

กลุ่มเครือข่ายจัดการแข่งขัน 

แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

ก าหนดตารางการแข่งขันผ่านระบบโปรแกรม 

จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานท่ี  วัสดุ อุปกรณต์่างๆ 

จัดการแข่งขันใช้เกณฑ์การแข่งขัน 

บันทึกคะแนนผลการแข่งขัน/ประกาศ 

ให้สถานศึกษาพิมพ์เกียรติบัตรผา่นระบบโปรแกรม 

ประชาสมัพันธ์ผลการแข่งขันให้สถานศึกษาพิมพ์เกียรติบัตร
ผ่าน 
    ระบบโปรแกรม 

จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาตัวแทนระดับภาค 

สถานศึกษาตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับชาต ิ

จัดสรรงบประมาณ สพฐ.ให้สถานศึกษาตัวแทนระดบัชาติ
ระดับชาต ิ

 
 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ร่วมประชุมเว็บไซต์กับเจา้ภาพแขง่ขันระดับ
ภาคเหนือ 

จัดประชุมเว็บไซต์แก่กลุม่เครือข่าย 
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 แบบฟอร์มที่ใช้ 
  1.แบบเปลี่ยนตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 
  2.แบบรับรองความพิการของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. http://sportact.obec.go.th/ส านักงานกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
2. http://www.sillapa.net/งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  3. เกณฑ์การประกวด/แข่งขัน ของ สพฐ. 
  4. คู่มือการใช้งานระบบการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  5. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กิจกรรมและหลักเกณฑ์การ
ประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่.... ปีการศึกษา....... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sportact.obec.go.th/
http://www.sillapa.net/
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2.งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

2.1. งานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาเพ่ือแบ่งเบาภาระด้าน
การเงินของผู้ปกครอง 

2. เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
3. เพ่ือระดมทรัพยากรการจัดการศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนของแต่ละหน่วยงานองค์กร 
2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุนส าหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่บุคคลหรือองค์การต่างๆ 

บริจาคให้เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่มิได้อยู่ในหน้าที่เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนได้ศึกษาเล่าเรียน 
การศึกษาในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสมัยปัจจุบัน 

ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ทรัพย์ทิ่ไม่ใช่เงิน (Non-Financial Resources) และ 
ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resources) ในความหมายแรกทรัพยากรที่มิใช่การเงิน 
ครอบคลุมปัจจัยหลักๆคือที่ดินอาคารสิ่งก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการผสมผสานการใช้ปัจจัย
ต่างๆเข้าด้วยและยังให้ความหมายในวงที่แคบว่าทรัพยากรทางการศึกษาหมายถึงปัจจัยน าเข้า (Input) ที่น าไปใช้
เพ่ือการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทภายในสังคมปัจจัยน าเข้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปของเงินงบประมาณ
ทั้งด้านรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ าเช่นเงินเดือนและค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์กับรายจ่ายด้าน
การลงทุน 

ระดมทุน หมายถึง การรวบรวมเงินสิ่งของวัสดุต่างๆที่ได้รับจากการบริจาคขอซื้อใน 
ราคาถูกกว่าต้นทุนมาท าประโยชน์ให้แก่องค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยความเห็นชอบของสังคม 
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดทุนการศึกษา/กองทุนการศึกษา/เง่ือนไขการบริหาร
เงินทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

ตลอดป ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     บัวจันทร์  สุริโย 

2. จัดหมวดหมู่ทุน/กองทุนใหเ้ป็นระบบรวมทั้งจัดท าทะเบียนผูไ้ด้รบั
ทุนการศึกษา 

ตลอดป ี

3. แจ้งสถานศึกษาในรายละเอียดการขอรับทุนการศึกษาในแตล่ะประเภท ภายใน1สัปดาห์
เมื่อมีการแจ้ง
ทุนการศึกษา 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนท่ีสมควรได้รบัความ
ช่วยเหลือตามเง่ือนไขของทุนการศึกษาแต่ละประเภท 
 

ระยะเวลาของ
ทุนการศึกษาท่ี 
ได้รับ 

5. แจ้งผลการพิจารณาผูไ้ด้รบัทุนการศึกษา ภายใน1สัปดาห์
หลังการพิจารณา 

6.มอบทุนการศึกษาให้ผูไ้ด้รบั ภายใน 3 วัน หลัง
ได้รับทุน 

7.บันทึกช่ือผู้ได้รับทุนในทะเบยีนทุนและด าเนินงานตามเงื่อนไขของทุน/
กองทุนการศึกษา 

ภายใน 1สัปดาห์
หลังไดร้ับทุน 

8.ประสานและติดตามผลการเรยีนของนักเรียนท่ีไดร้ับทุนกรณีที่ไดร้ับทุน
ต่อเนื่อง 

ตลอดป ี

9.ให้เครื่องหมายตอบแทนหรืออนุโมทนา หลังมอบ
ทุนการศึกษา 

10. ประสานหน่วยงานตา่ง ๆในการระดมทุนการศึกษา ตลอดป ี
11. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงาน ภายใน 1สัปดาห์

หลังสิ้นสุดการ
มอบทุน 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

จดัหมวดหมู่ทุน/กองทุนใหเ้ป็นระบบ 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

แจง้ผลการพิจารณาผูไ้ดรั้บทุนการศึกษา 

มอบทุนการศึกษาใหผู้ไ้ดรั้บ 

ศึกษารายละเอียดทุนการศึกษา/กองทุนการศึกษา/
เง่ือนไข 

แจง้สถานศึกษาขอรับทุนการศึกษา 

บนัทึกช่ือผูไ้ดรั้บทุนในทะเบียนทุน 

ใหเ้คร่ืองหมายตอบแทน/ขอบคณุ 

ประสานหน่วยงานต่าง ๆในการระดมทุนการศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คดัเลือกนกัเรียนท่ีสมควรไดรั้บ 
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 แบบฟอร์มที่ใช้ 
ใช้ตามแบบที่ก าหนดตามเงื่อนไข 

 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
1.แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ 
2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตอบขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547 

http://www.thaischool.in.th/_files_school/64100273/data/64100273_1_20120201-
224245.pdf 

 

2.2. งานกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา ( กยศ. ) 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่สถานศึกษาที่
ด าเนินงานกองทุนฯ  ในสังกัด/ก ากับ และเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเป็นค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 

2. พิจารณาสถานศึกษาในสังกัด/ก ากับ เข้าร่วมด าเนินงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัด/ก ากับ 

  2. พิจารณาสถานศึกษาในสังกัด/ก ากับ เข้าร่วมด าเนินงานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
กองทุน หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กรรมการ หมายถึง กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม หมายถึง บุคคลซึ่งคณะกรรมการท าสัญญาจ้าง 

ให้ท าหน้าที่บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตามมาตรา 37 
นักเรียนหรือนักศึกษา หมายถึง ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนสถานศึกษาหรือ 

สถาบันการศึกษาของทางราชการหรือโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษา 
เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนสถานศึกษาหรือ 
สถาบันการศึกษาที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะหรือโรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน 
ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงและให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในโรงเรียน 
สถานศึกษาหรือถาบันการศึกษาดังกล่าวด้วย 

ผู้กู้ยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน 
 

http://www.thaischool.in.th/_files_school/64100273/data/64100273_1_20120201-224245.pdf
http://www.thaischool.in.th/_files_school/64100273/data/64100273_1_20120201-224245.pdf
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาวิเคราะหร์ายละเอียดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พฤษภาคม-มิถุนายน 

 
บัวจันทร์  สุริโย 

2. แจ้งสถานศึกษาให้ทราบรายละเอียดของกองทุนฯ พฤษภาคม-มิถุนายน 

3. ประชาสัมพันธ์งานกองทุนฯให้แก่สถานศึกษาในสังกัด/ก ากัด
ที่ด าเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษา 

พฤษภาคม-มิถุนายน 

4.พิจารณาสถานศึกษาเข้าร่วมการด าเนินงานกองทุนฯ ตลอดปีการศึกษา 

 

 Flow Chart  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบขอรับกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
1.พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
2. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

พ.ศ. 2542  
http://www.sa.ku.ac.th/loan2542-2.html 
http://web.sut.ac.th/dsa/studentloan/images/stories/studentloan/Estd-Anounce-

2555.pdf 
3.เว็บไซต์กองทุนการศึกษา 
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/content.jsp?page=content_pa

ge_about_us.htm 
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/news_main.jsp?prefix=fund_a

nnounce 

แจง้สถานศึกษาทราบถึงปฏิทินด าเนินงาน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

พิจารณาสถานศกึษาเข้าร่วมงานกองทนุฯ 

ศึกษารายละเอียดการด าเนินการของกองทุนเงินให้
กูย้มืเพ่ือการศึกษา 

ประชาสมัพนัธ์การด าเนินงานกองทนุฯ 

http://www.sa.ku.ac.th/loan2542-2.html
http://web.sut.ac.th/dsa/studentloan/images/stories/studentloan/Estd-Anounce-2555.pdf
http://web.sut.ac.th/dsa/studentloan/images/stories/studentloan/Estd-Anounce-2555.pdf
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/content.jsp?page=content_page_about_us.htm
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/content.jsp?page=content_page_about_us.htm
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/news_main.jsp?prefix=fund_announce
http://www.studentloan.ktb.co.th/student_loan/th/news_main.jsp?prefix=fund_announce
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3.งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ  
2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและชุมชน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และชุมชน 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจาก 

ตัวแทนผู้ปกครองครูศิษย์เก่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีดังนี้ 
1. ก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบ 

ประกาศค าสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษา 
3. มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด 
4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายระเบียบประกาศฯลฯก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่ของกลุ่มคนถิ่นฐานนี้มีพ้ืนที่อ้างอิงได้และกลุ่มคนนี้มี 

การอยู่อาศัยร่วมกันมีการท ากิจกรรมเรียนรู้ติดต่อสื่อสารร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยกันมีวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาประจ าถิ่นมีจิตวิญญาณและความผูกพันอยู่กับพ้ืนที่แห่งนั้นอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน 
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการมสี่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในการจัด
การศึกษา 

เมษายน-พฤษภาคม  
 
 
 
 
บัวจันทร์  สุริโย 

2. ศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เมษายน-พฤษภาคม 

3. ร่วมกับสถานศึกษาสร้างความรูค้วามเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มิถุนายน 

4. แต่งตั้งและจัดท าทะเบียนข้อมลูคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด 

ตลอดเวลา 

5. ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

ตลอดเวลา 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ มีนาคม/ภายใน1สัปดาห์หลังสิ้นสดุ
กิจกรรม 

 

 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษาวเิคราะห์การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ต่างๆในการจดัการศึกษา 

ศึกษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร่วมกบัสถานศึกษาสร้างความรู้ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แต่งตั้งและจดัท าทะเบียนขอ้มูลคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสงักดั 

สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 แบบฟอร์มที่ใช้/เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/kumusanhakamakan.pdf 
2.คู่มือการสรรหา เลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

http://www.nongkhoo.in.th/files/downloads/nk1.pdf 
3.กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาการเลือก 

ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0303-n.pdf 

  4. คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kruchaiwan.com/image/sandking/kumusanhakamakan.pdf
http://www.nongkhoo.in.th/files/downloads/nk1.pdf
http://onec.go.th/onec_backoffice/uploaded/Category/Laws/PDF/0303-n.pdf
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4.งานคัดกรองนักเรียนยากจน นักเรียนยากจนพิเศษ(ทุนเสมอภาค) 
 
 ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มาตรา 5(2) ก าหนด
วัตถุประสงค์ ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และ
สนับสนุนเงิน และค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาส จน
ส าเร็จการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) จึงร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดท าโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) โดยเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนยากจนผ่านระบบการคัดกรอง
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เพื่อสนับสนุน การจัดสรรเงินอุดหนุนอย่างมีเง่ือนไขให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) โดยในปีการศึกษา 2562 จะจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2561 และเพ่ิม ในระดับอนุบาล 10 จังหวัด (ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ร้อยเอ็ด 
ขอนแก่น กาญจนบุรีนนทบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานียะลา และภูเก็ต) ทั้งนี้เพ่ือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของครอบครัว บรรเทา อุปสรรคการมาเรียน เสริมสร้างทักษะอาชีพและโอกาสทางการศึกษาของ
นักเรียนยากจนพิเศษได้ตามศักยภาพ 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือสนับสนุนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) 
ส าหรับ บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน และสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา
และ พัฒนาการของนักเรียนยากจนพิเศษที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการพิจารณา 

    1. หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน 
          ประกอบด้วย 2 หลักเกณฑ์ คือ เกณฑ์รายได้ และเกณฑ์สถานะครัวเรือนของนักเรียน 
(แบบ นร.01) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การคัดกรองนักเรียนยากจนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับอนุบาล 10 จังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2562 กสศ. ใช้การประเมินจากข้อมูล 2 ประเภทดังต่อไปนี้      
1) ข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน พิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน    
2) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 8 ด้าน ได้แก่  

1. สมาชิกครัวเรือนที่มีภาระพ่ึงพิง (พิการ ผู้สูงอายุ หรือไม่มีรายได้)       
2. การอยู่อาศัย  
3. สภาพที่อยู่อาศัย  
4. ที่ดินท าการเกษตร (รวมเช่า)  
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5. แหล่งน้ าดื่ม/ใช้  
6. แหล่งไฟฟ้าหลัก  
7. ยานพาหนะในครัวเรือน  
8. ของใช้ในครัวเรือน (ท่ีใช้งานได้)  

1.2 การบันทึกข้อมูลรายได้และข้อมูลสถานะครัวเรือน ในข้อ 1.1 ให้มีการรับรองความถูกต้อง ของ
ข้อมูลโดย 3 ฝ่ายดังต่อไปนี้  

1) ผู้ปกครองของนักเรียน 
 2) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

           3) เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีการรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสโดยเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ดังนี้ 
การรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ผู้ด าเนินโครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ของ รัฐในต าบลที่
กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้เป็น ผู้รับรอง  

(1) ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 5 
          (2) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
          (3) ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้รับรองและลงลายมือชื่อในเอกสาร
รับรองและแนบส าเนาบัตรประจ าตัว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ซึ่งอาจกระท าในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้     
         ข้อมูลรายได้และสถานะครัวเรือนจะถูกน ามาค านวณด้วยวิธีการทางสถิติแบบวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy-
Means-Tests: PMT) โดยก าหนดน้ าหนักให้กับสถานะครัวเรือนแต่ละด้านของแต่ละอ าเภอ/จังหวัด น้ าหนักที่ ได้
ถูกน ามาแปลงเป็นคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรียน (ระดับความยากจน) แต่ละคน คะแนนความขาด
แคลนทุนทรัพย์จะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 หมายถึง จนน้อย ถึง จนมากที่สุด ระดับความขาดแคลนทุนทรัพย์ (ระดับ
ความยากจน ทั้งนี้คะแนนความยากจนเป็นค่าคะแนนแบบสัมพัทธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้) สามารถแบ่งออกได้ เป็น
สามระดับ คือ (1) กลุ่มท่ีหนึ่ง ระดับยากจนพิเศษ (Extreme Poor) คะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ มากกว่า 
0.9 ขึ้นไป 

 (2) กลุ่มท่ีสอง ระดับยากจน (Poor) คะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ อยู่ระหว่าง 0.71 – 0.90 
 (3) กลุ่มท่ีสาม ระดับใกล้จน (Near Poor) คะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ อยู่ระหว่าง 0.51 – 0.70 

ตัวอย่างเช่นผู้ที่จะผ่านเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษตามหลักเกณฑ์ คือ เป็นนักเรียนใน ครัวเรือนมี
สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนไม่เกิน3,000 บาท และมีคะแนนความขาดแคลนทุนทรัพย์ มากกว่า 0.9 ขึ้นไป 
 

   1.3 การแบ่งสัดส่วนการจัดสรร การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขที่อยู่ในกลุ่มทีมี
ผลคะแนนความยากจนที่ ระดับ 0.91-1.00 (Extremely Poor) ประจ าปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ ทางกองทุนฯ 
แบ่งการจัดสรรเงินออกเป็น 2 ส่วน เท่าๆ กัน คือ  

         ส่วนที่ 1 เป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าครองชีพแก่นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ที่อยู่ในกลุ่มที่มีผล 
คะแนนความยากจนที่ระดับ 0.91-1.00 (Extremely Poor)  
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           ส่วนที่ 2 เป็นเงินอุดหนุนแก่สถานศึกษาเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางการศึกษาในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะ 
ชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงค่าอาหารที่ทางสถานศึกษาจัดหาให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษ ทั้งนี้ มิให้น าเงินส่วนที่ 2 ไป
จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมในส่วนที่ 1 อีกไม่ว่ากรณีใด 

 
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ   ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะโอนเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมี เงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) ให้ตามช่องทางที่นักเรียนยากจนพิเศษ
ขอรับเงินอุดหนุน ซึ่งประกอบด้วย ทางเลือก 2 ช่องทาง ดังนี้  
       1) เข้าบัญชีธนาคารของสถานศึกษา (ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. ก าหนดเรื่องการเปิดบัญชีธนาคาร) ส าหรับ 
กรณีท่ีนักเรียนยากจนพิเศษขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา โดยวิธีการและการจัดส่งหลักฐานการรับเงิน ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ กสศ.ก าหนด  
       2) เข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนยากจนพิเศษ/ผู้ปกครองของนักเรียนยากจนพิเศษรายนั้นๆ 
 
การใช้จ่ายงบประมาณ     วธิีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
(Conditional Cash Transfer: CCT) สามารถใช้จ่ายเพ่ือ 

1) ค่าครองชีพ  
2) ค่าอาหาร 
3) ค่ากิจกรรมการพัฒนานักเรียนยากจนพิเศษ  
กรณีการจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษโดยตรง สถานศึกษาจะต้องเบิกจ่ายเงินให้แก่นักเรียน 

ยากจนพิเศษภายใน 15 วันท าการ โดยให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อในใบส าคัญรับเงิน และแนบภาพถ่ายบัตร
ประชาชน ของผู้ปกครองผ่านแอพพลิเคชัน พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายการรับเงินสด ซึ่งภาพถ่ายจะต้องประกอบด้วย 
นักเรียน ยากจนพิเศษ ผู้ปกครอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา และครู รวมจ านวน 4 คน รายละเอียดตามแบบ (นร.
06) โดย บันทึกการรับเงินและภาพถ่ายผ่านแอพพลิเคชัน cct.thaieduforall.org  

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง   
ที ่เกี่ยวข้อง  

ส าหรับนักเรียนยากจนพิเศษที่ผ่านการรับรองและตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษา ตามบัญชี
รายชื่อการจัดสรรจาก กสศ. หากมีการย้าย ลาออกและไม่สามารถมารับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี
เงื่อนไขได้ ให้สถานศึกษาส่งคืนเงินอุดหนุนเฉพาะส่วนของนักเรียนยากจนพิเศษท่ีได้รับการจัดสรรนั้น กลับคืนให้ 
กสศ. ตัวอย่าง นักเรียนได้ใบเงินอุดหนุน 1,000 บาท/ภาคเรียน แบ่งเป็นส่วนของนักเรียน 500 บาท โรงเรียน 
500 บาท ให้คืนเฉพาะส่วนของนักเรียน 500 บาท เท่านั้น โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ กสศ. ดังนี้ 

 กรณสีถานศึกษารับโอนเงิน อุดหนุนผ่านธนาคาร ส่งคืนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด ดังนี้         
1. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย กสศ.-เงินอุดหนุน ม.6 (3) 172-0-29581-6 
2.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กสศ.-เงินอุดหนุน ม.6 (3) 020149128856 
3. ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน กสศ.-เงินอุดหนุน ม.6 (3) 020258268869  
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ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลในแต่ละครั้งที่มีการส่งคืนเงิน พร้อมส่งหลักฐานการส่งคืนเงินเป็นภาพถ่าย 

สลิปการโอนเงินคืนให้ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ผ่านแอพพลิเคชั่น 
cct.thaieduforall. org ภายใน 30 วันหลังจากท่ี กสศ. ได้โอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้
สถานศึกษา 

 การเบิกจ่าย และสัดส่วนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ในปีการศกึษา 2562 
              เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 3,000 บาท/คน/ปี* จ านวนเงินในการโอนเงิน ต่อภาคเรียน สัดส่วน
การจ่ายเงิน ต่อภาคเรียน ตรงไปที่ครอบครัว นักเรียน สถานศึกษา บริหารจัดการ ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียน
ที ่2/2562 ผู้ปกครอง/ นักเรียน สถานศึกษา 1,500 บาท/ปี 1,500 บาท/ปี 1,000 2,000 50% 50% * ภาคเรียน
ที่ 1/2562 กสศ. เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี 2562 ได้รับอนุมัติให้จัดสรรแล้ว ส าหรับภาคเรียนที่ 2/2562 
เป็นงบประมาณประจ าปี 2563 ซึ่งอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 8. การ
เปิดบัญชีธนาคารเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจo 
 
การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข  
            การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ. กสศ.ก าหนดให้สถานศึกษา และ/หรือนักเรียนยากจนพิเศษเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจน พิเศษแบบมีเงือ่นไข ดังนี้ 
           1) บัญชีสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี 
เงื่อนไข ชื่อบัญชี “กสศ.เพื่อโรงเรียน..(ระบุชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ).......” หรือ “โรงเรียน....(ระบุชื่อ
โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการฯ)....เพ่ือรับเงินอุดหนุน กสศ.” โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งตั้งผู้มีอ านาจเบิก
จ่ายเงิน จากบัญชีธนาคาร อย่างน้อยจ านวน 3 คน และให้มีอ านาจลงนาม 2 ใน 3 สถานศึกษาสามารถเลือกเปิด
บัญชี ธนาคารได้ ดังนี้ (1) ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (3) ธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก บัญชีเงินฝากธนาคารของ
สถานศึกษานี้ใช้ส าหรับรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขท้ังส่วน ของนักเรียนยากจนพิเศษที่
ขอรับเงินสดที่โรงเรียนและส่วนที่สถานศึกษาใช้จัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนยากจน พิเศษด้วย 
          2) บัญชีนักเรียนยากจนพิเศษ นักเรียนยากจนพิเศษท่ีได้รับการตรวจสอบตาม นร.05 แล้วให้ครูที ่
รับผิดชอบการคัดกรองสอบถามความต้องการช่องทางการรับเงิน และระบุชื่อบัญชี เลขบัญชีธนาคารของนักเรียน 
ยากจนพิเศษ/ผู้ปกครอง โดยสามารถเลือกเปิด/ใช้บัญชีธนาคารได้ ดังนี้ 
      (1) ธนาคารกรุงไทย บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (3) ธนาคารออมสิน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ในกรณีที่นักเรียนยากจนพิเศษไม่สามารถเปิด
บัญชีธนาคารได้ ไม่มีผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองไม่สามารถ เปิดบัญชีธนาคารได้ ควรเลือกช่องทางการรับเงินสดผ่าน
โรงเรียน 
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การส่งหลักฐานการเปิดบัญชีธนาคาร ให้สถานศึกษาส่งหลักฐานการเปิดบัญชีธนาคารของสถานศึกษา และ/

หรือของนักเรียนยากจนพิเศษ/ ผู้ปกครองของนักเรียนยากจนพิเศษนั้น โดยบันทึกข้อมูลชื่อบัญชี และเลขท่ีบัญชี 
พร้อมแนบภาพถ่ายหน้าสมุด บัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีที่ชัดเจนและตรงตามรายละเอียดใน นร.05) 
ผ่านระบบเว็ปแอพพลิเคชัน 

แนวทางการด าเนินงานของ สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่ 
 1) ระดับสถานศึกษา 
     (1) ครูบันทึกข้อมูลเพ่ือคัดกรองความยากจน ด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม (Proxy Mean Tests ลง 

พ้ืนที่เยี่ยมบ้าน ใช้ Mobile Application (ใช้ได้ทั้ง online-offlfline) หรือเว็บไซต์ CCT เพ่ือบันทึกข้อมูล รายได้ 
สถานะครัวเรือน ถ่ายภาพบ้าน เช็คอินบ้าน (ส่วนของครูประจ าชั้น) 

      (2) ครนู าข้อมูลการคัดกรองความยากจนให้ผู้ปกครอง/ผู้แทน ผู้อ านวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ* “รับรองสถานะครัวเรือนของนักเรียน” (ส่วนของครูประจ าชั้น) 

      (3) กสศ.ประกาศรายชื่อ “นักเรียนยากจนพิเศษ” ให้สถานศึกษาน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา เพ่ือรับรองผลการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษของสถานศึกษาขั้นสุดท้าย 

     (4) สถานศึกษาจัดท าแผน/ผลการใช้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 แบบ ก.
001 และครั้งที่ 2 แบบ ก.002 (ส่วนของผู้ดูแลระบบ)  

      (5) กสศ.จัดสรรเงินอุดหนุน “นักเรียนยากจนพิเศษ” ผ่านบัญชีธนาคารสถานศึกษา (ตามหลักเกณฑ์ ที่ 
กสศ. ก าหนด) และ/หรือบัญชีธนาคารนักเรียนยากจนพิเศษ/ผู้ปกครอง ตามที่สถานศึกษาบันทึก ข้อมูลให้แก่กสศ.    

 (6) สถานศึกษาด าเนินการจ่ายเงินให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษที่ขอรับเงินสดผ่านสถานศึกษา และ จัด
กิจกรรมพัฒนานักเรยีนยากจนพิเศษ 

      (7) สถานศึกษาบันทึกการมาเรียน และน้ าหนัก-ส่วนสูง “นักเรียนยากจนพิเศษ” 
 
1) ระดับคณะกรรมการสถานศึกษา      ผู้อ านวยการสถานศึกษาเรียกประชุมผู้แทนคณะกรรมการ

สถานศึกษา ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบการคัดกรอง เพ่ือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผลการคัดกรองนักเรียน
ยากจนพิเศษ ก่อนด าเนินการจัดส่งรายชื่อนักเรียน ยากจนพิเศษและข้อมูลที่ได้รับการรับรองให้แก่ กสศ. ในการ
ประชุมรับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องพิจารณาข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

   (1) รับรองข้อมูลการบันทึกข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ ตามท่ีครูบันทึกในแบบ นร.01 
   (2) กรณีท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่านักเรียนที่ผ่านการคัดกรองนักเรียนยากจน พิเศษ 

แต่ไม่สมควรได้รับเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย 
   (3) รับรองแผนการใช้เงินของสถานศึกษาและแบบ ก.001 ส าหรับค่าอาหารและค่ากิจกรรมการพัฒนา 

นักเรียนยากจนพิเศษ โดยบันทึกลงระบบแอพพลิเคชั่น CCT  
   (4) ระบุมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการพิจารณารับรองข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ 
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2) ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
     2.1 สนับสนุนกระบวนการคัดกรองของสถานศึกษาและรับรองข้อมูลของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ติดตามผลการบันทึกการมาเรียนหรือน า้ หนักส่วนสูง สนับสนุน
การ สร้างความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินงานและการใช้ระบบแอพพลิเคชันให้แก่สถานศึกษา  

    2.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไช 
ติดตามการจ่ายเงินให้กับนักเรียนยากจนพิเศษและการเบิกจ่ายตามแผน/ผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 
พิเศษของสถานศึกษาให้แก่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

 
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการตรวจสอบรับรองการขอรับเงินอุดหนุนและรายงานผลนักเรียนยากจนพิเศษ    
แบบฟอร์มส าหรับการบันทึกข้อมูลโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมี เงื่อนไขในสถาน ศึกษา
สังกัด สพฐ. ประจ าปีการศึกษา 2562 มีดังนี้  

1. แบบคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษ (นร.01)  
2. แบบรับรองผลการพิจารณาเพ่ือรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (แบบ นร.05)  
3. แบบหนังสือแจ้งผลการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขรายบุคคล (นร.08)  
4. ใบส าคัญรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (แบบ นร.06)   
5. แบบแผนการใช้เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (ก.001) /แบบรายงานแผนการใช้เงินอุดหนุน นักเรียน

ยากจนพิเศษ (ก.002)  
6.  แบบรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษของสถานศึกษา เพื่อรายงานส านักงาน  

เขตพ้ืนที่การศึกษา (แบบ นร.09) 
 

 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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  ในการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ที่ cct.thaieduforall.org   
โดยโปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome Version 50 ขึน้ไป  
 
. 
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ขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์  

 ครูถือกระดาษแบบคัดกรอง นร.01 เพ่ือไปคัดกรองนักเรียนยากจน 

 น ามาบันทึกเข้าสู่ระบบสารสนเทศผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ 

 แนบรูปสภาพบ้านของนักเรียนที่ถ่ายมาเข้าสู่ระบบ  

 ระบบจะปักหมุดตามแหน่งที่ตั้งบ้านของนักเรียนใน Google Map จากข้อมูลที่อยู่จากระบบ DMC 
กระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนโดยบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์ 

  การลงชื่อเข้าใช้ระบบ (login) ครูผู้ใช้แต่ละคนจะมี Username และ Password เป็นการลงชื่อเข้าใช้ระบบ 
(login) ครูผู้ใช้แต่ละคนจะมี Username และ Password เป็นของตัวเอง หากคุณครูท่านใดไม่มี Username และ 
Password ให้ท าการแจ้ง Admin โรงเรียนเพ่ือท าการเพ่ิมผู้ใช้งานได้ ซึ่งสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้ และ
รหัสผ่านดังกล่าว 
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5. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้จักสิ่งแวดล้อมสามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหาได้ 

2. เพ่ือส่งเสริมการวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพสามารถปรับตนได้อย่าง 
เหมาะสม 

3. เพ่ือช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนรวมทั้งช่วยเหลือและค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน 
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 
2. การส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาและ 

สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 
3. การส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
4. การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน 
5. สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
กิจกรรมแนะแนว หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกับการแนะแนวการให้ค าปรึกษาและฝึกอบรม 

เพ่ือส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 

งานแนะแนวเป็นงานที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพและสามารถ 
จัดการชีวิตของตนอย่างชาญฉลาดมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองโลกกว้างทางการศึกษาและ
อาชีพสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเลือกและวางแผนชีวิตการเรียนอาชีพและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมีทักษะชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขความส าเร็จและเป็นประโยชน์ 

การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาต้องจัดให้ครอบคลุมขอบข่ายงานแนะแนวทั้ง 
3 ด้านได้แก่ 

1. ด้านการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีวิธีการเรียนรู้และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

2. ด้านอาชีพให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้านรู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่าง 
หลากหลายมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีการเตรียมตัวสู่อาชีพสามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมี
ความถนัดและสนใจ 
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3. ด้านส่วนตัวและสังคมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองรักและเห็นคุณค่าของตนเอง 
และผู้อ่ืนรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิต 
และสามารถปรับตัวด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็น 
กิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาอาชีพรวมทั้งส่วนตัวและสังคม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวดังนี้ 
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน 
2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

และข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคล 
3. ก าหนดสัดส่วนกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวและสังคม 
4. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา 
5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว 
6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
7. จัดกิจกรรมตามแผนและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
8. ประเมินเพื่อตัดสินใจและสรุปรายงาน 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกจิกรรมแนะแนว ตลอดเวลา  
 
 
 
 
         บัวจันทร์  สุริโย 

2. สร้างความตระหนักให้กับผู้บรหิารสถานศึกษาครูและองค์ความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

พฤษภาคม 

3. จัดท าโครงการกิจกรรมแนะแนว มิถุนายน 
4. ด าเนินการตามโครงการ กรกฎาคม -

กันยายน 
5. จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ครูและนกัเรียนได้แสดงศักยภาพด้าน
กิจกรรมแนะแนว 

ปีละ 1 ครั้ง 

6. ก ากับติดตามการด าเนินงานกิจกรรมแนะแนว ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
7.จัดท าทะเบียนครูแนะแนว/ชมรมครูแนะแนว กรกฎาคม 
8. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม 
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 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

สร้างองคค์วามรู้ 

จดัหาพ้ืนท่ีหรือเวทีใหค้รูและนกัเรียนไดแ้สดง
ศกัยภาพ 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ก ากบัติดตามการด าเนินงานกิจกรรมแนะแนว 

ศึกษาวเิคราะห์ท าความเขา้ใจงานแนะแนว 

จดัท าทะเบียนครูแนะแนว 

สร้างความตระหนกั 

จดัท าโครงการกิจกรรมแนะแนว 

ด าเนินการตามโครงการ 
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 การส่งเสริมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาและ 
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แจ้งให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทุกคน พฤษภาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ/สถานศึกษา 
2. น าข้อมูลที่จัดท าเป็นระบบให้ความช่วยเหลือดา้นการเรียนและ
สวัสดิการอื่นๆ 

มิถุนายน สถานศึกษา 

3. จัดกระบวนการติดตามช่วยเหลอืนักเรียน ตลอดป ี เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ/สถานศึกษา 
4.ส่งเสรมิการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ตลอดป ี เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ/สถานศึกษา 
5.สรุปรายงานผลด าเนินการ มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

 

 Flow Chart 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 การส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบตัิงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงให้
ค าปรึกษาตามสภาพปัญหาของนกัเรียน 

พฤษภาคม- 
ธันวาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

2. ก ากับติดตามใหส้ถานศึกษาจดัแหล่งข้อมูลข่าวสารดา้นการศึกษาต่อและ
ข้อมูลการประกอบอาชีพเมื่อส าเรจ็การศึกษา 

ภาคเรยีนที่ 2 เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

3. จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆหรือการแนะ
แนวการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 

ภาคเรยีนที่ 2 เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

4.ติดตามผลส าเร็จการศึกษาและการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรยีนที่ 2 เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

5.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

จดักระบวนการติดตามช่วยเหลือนกัเรียน 

ส่งเสริมการศึกษาต่อหรือการประกอบ
อาชีพ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

แจง้ใหส้ถานศึกษาจดัท าขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัเรียน
ทุกคน 
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 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ากบัติดตาม 

จดัใหมี้การแนะแนวการศึกษาของสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ติดตามผลส าเร็จการศึกษาและการมีงานท า 
ของผูส้ าเร็จการศึกษา 
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6. งานส่งเสริมแหลง่การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. ประสานการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งการเรียนรู้  หมายถึง  แหล่งข่าวสารข้อมูล  สารสนเทศ  แหล่ง 

ความรู้ทางวิทยาการและประสบการณ์ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องจากแหล่งต่าง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้  และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง "แหล่ง" หรือ "ที่รวม" ซึ่งอาจเป็นสภาพ สถานที่ หรือศูนย์รวมที่ 
ประกอบด้วย ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่มีกระบวนการเรียนรู้ หรือกระบวนการเรียนการสอน ที่มี
รูปแบบแตกต่างจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีครูเป็นผู้สอน หรือศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่มี
ก าหนดเวลาเรียนยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการและความพร้อมของผู้เรียน การประเมินและการวัดผลการ
เรียนมีลักษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ต้องเป็นรูปแบบเดียวกันกับการ
ประเมินผลในชั้นหรือห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ตามมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนเป็นต้น (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ )  

ภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่น ามาไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พื้นความรู้ของปวงชนในสังคมนั้น ๆ และปวงชนในสังคมยอมรับรู้ 
เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน เรียกว่า ภูมิปัญญา 
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ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่ง 

สมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญญา
และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาไทยนี้มีลักษณะเป็น
องค์รวม มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงาม
ขึ้นใหม่ท่ีจะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินวิถีชีวิตของคนไทย ลักษณะ
องค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้านเช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ด้าน
การแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้าน
ภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้านโภชนาการ วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณะและภูมิปัญญา 
 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Folk Wisdom)  หมายถึง ความรู้ที่เกิดจาก 
ประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึก 

มาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันข้ึนมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็น
ศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยใน
การเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ แลการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มี
อยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในการตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพื่อศึกษา และน ามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกันเกิด
การยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์ความรู้ความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมานาน เป็น 
ความจริงแท้ของชุมชนเป็นศักยภาพท่ีจะใช้แก้ปัญหา จัดการปรับตน เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพ่ือให้
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุก เป็นแก่นของชุมชนที่จรรโลง ความเป็นชาติให้อยู่รอดจากทุกข์ภัยพิบัติท้ังปวง  
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ แบบแผน การด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉลียวฉลาดของบุคคล และสังคมซึ่งได้
สั่งสมและปฏิบัติต่อกันมา ภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากรบุคคล หรือทรัพยากรความรู้ก็ได้ 

สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นกระบวนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ผู้รับการศึกษามีความรู้ ความ 
เข้าใจถึงธรรมชาติและปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม แล้วเกิดความตระหนัก เจตคติ และค่านิยม ในการรู้สึกมีส่วน
ร่วม และหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา 
  สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เป็นการรับรู้หรือความรู้สึกท่ีมีต่อสิ่งต่างๆที่มีอยู่รอบตัวสมาชิกของ
สถานศึกษา ท าให้เกิดทัศนคติหรือความรู้สึกต่อสถานศึกษาทั้งทางที่ดีและไม่ดีความรู้สึกในทางที่ดีจะท าให้มีจิตใจ
แจ่มใสมีความรักสวยรักงามรักความสะอาดมีความผูกพันอยากมาโรงเรียนรู้สึกเป็นเจ้าของและภูมิใจต่อโรงเรียน 
ถ้าความรู้สึกไม่ดีก็จะมีปัญหาต่างๆ ตามมา 
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 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดการส่งเสรมิการใช้แหล่งการเรียนรูส้ิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษาและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ตลอดเวลา เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

2. สร้างความรูค้วามเข้าใจและก าหนดแนวทางให้กับสถานศึกษา เมษายน เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 
3. ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งการเรยีนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เมษายน-
พฤษภาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

4. จัดท าเอกสารสรุปแหล่งเรียนรูส้ิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมปิัญญา
ท้องถิ่นแจ้งสถานศึกษา /ประชาสมัพันธ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการ
เรียนรู ้

พฤษภาคม เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

5. ด าเนินการประสานการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
และภมูิปัญญาท้องถิ่นทีเ่กี่ยวข้อง 

มิถุนายน-
มีนาคม 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา 

6. ก ากับติดตามประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศกึษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม/ภายใน
1สัปดาห์หลัง
สิ้นสุดกจิกรรม 

เจ้าหน้าท่ีกลุม่ส่งเสริมฯ 

 
Flow Chart  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษารายละเอียดการส่งเสริมการใช ้
แหล่งการเรียนรู้ ฯ 

สร้างความรู้ความเขา้ใจและก าหนดแนวทางปฏิบติั 

ส ารวจและจดัท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้ฯ 

ประสานการใชป้ระโยชน์แหล่งเรียนรู้ฯ 

 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ก ากบัติดตามประเมินผล 



33 
 

 
 แบบฟอร์มที่ใช้ 

1.แบบส ารวจข้อมูลแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/154/Tatsanee_W.pdf?sequence=1 
2.ความรู้ที่เก่ียวข้องกับแหล่งเรียนรู้ 

http://www.bangkapi.ac.th/MediaOnLine/weerawanWMD/unit1_part1.htm 
http://www.st.ac.th/av/wisd_mean.htm 
http://www.st.ac.th/av/wisd_work.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ir.swu.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/154/Tatsanee_W.pdf?sequence=1
http://www.bangkapi.ac.th/MediaOnLine/weerawanWMD/unit1_part1.htm
http://www.st.ac.th/av/wisd_mean.htm
http://www.st.ac.th/av/wisd_work.htm
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ส่วนที่ 4 

การเสริมสร้างประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จึงควรร่วมกันก าหนดจรรยาบุคลากรเป็นข้อตกลง   
ที่จะด าเนินการและถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันดังนี้ 
 1. การยึดม่ันและยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 
              พฤติกรรมกล้ายึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการที่กล้า
ต้านทานกับอิทธิพลหรือผลประโยชน์ทั้งที่มาจากภายในหน่วยงานเองหรือจากภายนอกการยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมายยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมหลักจรรยาและจริยธรรมโดยไม่โอนอ่อนตาม
อิทธิพลใดๆกล้าพูดและกระท าเมื่อพบเห็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและพยายาม
หลีกเลี่ยงไปจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระท าผิดซึ่งรวมถึงการขอความช่วยเหลือจากผู้มีอ านาจมากกว่าเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ถูกต้องขึ้น 
 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) ภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการธ ารงศักดิ์ศรีด้วยความถูกต้องชอบธรรมอุทิศแรงกาย 
และแรงใจผลักดันภารกิจหลักของตนและหน่วยงานให้บรรลุผลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชาติและสังคมไทย 
 
แนวปฏิบัติ 

(1) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อม 
เสียและไม่กระท าการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

(2) ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลยืนหยัดกระท าในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม 
(3) คัดค้านการกระท าที่อาจเป็นความผิดของเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
(4) คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกล้าแจ้งเหตุเมื่อพบการกระท าผิดวินัยหรือจรรยาข้าราชการ 

และให้ความร่วมมือเป็นพยาน 
(5) อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งงานในหน้าที่และไม่เบียดบังเวลา 

ราชการไปประกอบอาชีพอ่ืน 
(6) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นความถูกต้องโปร่งใสเปิดเผยได้ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่าง       

เป็นธรรม 
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2) ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามภารกิจหน้าที่อย่างชอบธรรมไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน 
แนวปฏิบัติ 

(1) ไม่ใช้อ านาจหน้าที่กระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อบุคคลใดเพราะชอบหรือไม่ 
ชอบบุคคลนั้น 

(2) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินในลักษณะเป็นสินจ้างรางวัลหรือผลประโยชน์อื่นใด 
อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเที่ยงธรรม 
 
(4) ไม่รับหรือให้ของขวัญของที่ระลึกอันอาจก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่าง 

หนึ่งโดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

 3)ด าเนินการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและคุณความดีของสาธารณะและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

แนวปฏิบัติ 
1) สอดส่องดูแลและเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทางราชการ 
2) เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3) ไม่นิ่งดูดายในกรณีพบเห็นการกระท าท่ีเสียหายต่อรัฐราชการและประชาชน 
4) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน 

4) ตัดสินใจและกระท าการใดๆบนพื้นฐานของหลักการกฎหมายหลักคุณธรรมท่ีชอบธรรมโดยยึดเหตุผลของ
สาธารณะประเทศชาติและมนุษยธรรม 

แนวปฏิบัติ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาหลักการ 
(2) ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีระเบียบแบบแผนของทาง 

ราชการ 
5)ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาที่ถูกกฎหมายกฎเกณฑ์เหตุผลอันชอบธรรมและกล้า
คัดค้านค าสั่งที่ไม่ชอบธรรม 

แนวปฏิบัติ 
(1) ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทาง 

ราชการ 
(2) ปฏิเสธค าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
(3) กรณีไม่เห็นด้วยกับค าสั่งผู้บังคับบัญชาให้เสนอความเห็นเป็นหนังสือให้ผู้บังคับบัญชา 

ทบทวนค าสั่งนั้น 
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2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 

ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบเป็นคุณธรรมและพฤติกรรมพ้ืนฐานของบุคคลและ 
เป็นจรรยาบรรณที่ข้าราชการทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ตระหนักถึงฐานะและหน้าที่รวมทั้งผดุง
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการหากข้าราชการขาดความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบแล้วประชาชนหรือสังคมจะขาดความน่าเชื่อถือ
มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาและจะปฏิบัติหน้าทีก่ารงานอันใดกไ็ม่บรรลุผลทางตรงกนัข้ามหากข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบก็ย่อมจะท าให้การบริหารราชการแผ่นดินบรรลุผลตลอดจนสังคม
ประเทศชาติมีความมั่นคงสงบสุข 
 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) ไม่คดโกงหลอกลวงหรือท าให้ผู้อ่ืนเกิดความเข้าใจผิด 
 

แนวปฏิบัติ 
(1) ไม่เบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของราชการเพ่ือไปแสวงหาประโยชน์ของตน 
(2) ท างานโดยยึดมั่นในหลักการมากกว่าน าความรู้สึกมาใช้ 
(3) มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนในการท างานที่ชัดเจน 
(4) มีหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจที่โปร่งใสเปิดเผยได้ 
(5) เปิดเผยความจริงไม่บิดบังอ าพรางไม่หลอกลวง 

2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม 
 

แนวปฏิบัติ 
(1) ในการตัดสินใจต้องใช้ดุลยพินิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาไม่มุ่งหวังหรือ 

แสวงหาประโยชน์จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลให้เป็นการตอบแทน 
(2) ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องได้มาตรฐานตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
(3) พร้อมรับผิดชอบต่อการกระท าของตนที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและรับผิดชอบในผลของงานที่ได้ 

กระท าไป 
         3)ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้อ่ืนด้วยความซ่ือสัตย์ตรงไปตรงมาและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องสมบูรณ์
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนและรัฐบาล 
แนวปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นมิตรมีไมตรีจิตโดยไม่ปิดบังข้อมูล 
(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ 
(3) ให้ความเคารพและให้เกียรติผู้มาขอค าปรึกษาแนะน าทุกคนอย่างเสมอภาคเป็น 

ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
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(4) ยึดมั่นในการให้ข้อมูลรายละเอียดแก่ผู้ขอค าปรึกษาโดยไม่บิดเบือนข้อมูลจนเป็น 
เหตุท าให้ประชาชนหรือรัฐบาลตัดสินใจผิดพลาด 

4) ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มความสามารถ 

แนวปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลาโดยยึดหลักผลลัพธ์ของ 

งานที่เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
2) ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายโดยใช้วิธีการกระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรม 
3) ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบใส่ใจระมัดระวังรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของ 

ทางราชการ 
1) ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาวะที่มีทรัพยากรจ ากัด 

 
3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้หมายถึงการด าเนินงานและ 
การตัดสินใจที่เปิดเผยการเปิดเผยข้อมูลทุกข้ันตอนตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและการ
ประพฤติปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมจนเป็นที่ไว้วางใจโดยมีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ให้เกียรติและไม่เอาเปรียบผู้อื่นกระท าตามสัญญาและยึดม่ันในจรรยาบรรณทั้งนี้เพ่ือสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกันของบุคคลในชาติให้ประชาชนรู้และเข้าใจขั้นตอน / วิธีการด าเนินงานและเปิดโอกาสให้เข้า
มามีบทบาทร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 

ข้อพึงปฏิบัติ 
1) ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นความลับหรือโดยไม่มีอ านาจหน้าที่หรือที่ไม่ถูกต้องเพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ต่อตนเองผู้อ่ืนหรือเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างเคร่งครัด 

2) พร้อมให้ฝ่ายต่างๆเข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานได้ทุกเวลาและพร้อมรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่
เกิดข้ึนเพ่ือด ารงไว้ซึ่งความไว้วางใจและความมั่นคงของสาธารณชน 

แนวปฏิบัติ 
1) จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ตรวจดูได้ 
2) เก็บข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานพร้อมให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
3) จัดให้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาแสดง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผลการด าเนินงาน 
4) น าข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนก าหนดแนวทางในการแก้ไข 

3) เปิดเผยการด าเนินการอย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอนสามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ผู้ติดต่อทราบเพ่ือสามารถติดตามความรับผิดชอบได้ 
และหลีกเลี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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แนวปฏิบัติ 
1) ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของบุคลากรในแต่ละกระบวนงานหรือใน 

แต่ละเรื่องให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ 
2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานให้ทราบ 

4) ดูแลข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างระมัดระวังและใช้ประโยชน์ในทางท่ีถูกต้องเท่านั้น 
แนวปฏิบัติ 

1) ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างระมัดระวัง 
2) รับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการในที่ปลอดภัย 

5) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอตามขั้นตอนที่องค์กรก าหนดและภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

แนวปฏิบัติ 
1) ศึกษาขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่องค์กรก าหนด 
2) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
3) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอรับค าปรึกษาแนะน าอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา 
 

4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหมายถึงบริการประชาชนด้วยความ 

เสมอภาคเน้นความสะดวกรวดเร็วประหยัดและถูกต้องปฏิบัติต่อผู้มาขอรับบริการด้วยความมีน_ ้้ใจเมตตาเอ้ือเฟ้ือ
เป็นพฤติกรรมการท างานให้บริการโดยเน้นความเสมอภาคเท่าเทียมกันให้บริการตามล าดับโดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ
หรือเครือญาติเพ่ือความเสมอภาคเป็นธรรมอ านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการในมาตรฐานเดียวกันไม่บริการ
พิเศษเฉพาะรายที่รู้จักให้บริการด้วยความรวดเร็วทั่วถึงปราศจากอคติ 

ข้อพึงปฏิบัติ 
1) ปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปอย่างมีเหตุผลสุภาพและเท่าเทียมกัน 

แนวปฏิบัติ 
(1) ให้เกียรติประชาชนพูดจาสุภาพและรักษาผลประโยชน์ผู้รับบริการ 
(2) ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการตามล าดับของการมารับบริการ 
(3) ต้องท างานด้วยความเที่ยงธรรมและป้องกันไม่ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็น 

กรณีพิเศษ 
(4) ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบแบบธรรมเนียมในมาตรฐานเดียวกันกับทุกคน 
(5) ไม่กระท าการใดท่ีเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์เพ่ือผลประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติ 

ข้อพึงระวัง 
1) ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่โดยให้บริการและช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง         

เท่าเทียมกัน  การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
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(2) ท าสิ่งที่รับผิดชอบให้ส าเร็จด้วยความเที่ยงตรงและยุติธรรม 

แนวปฏิบัติ 
1) ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์โดยไม่กระท าการใดเพ่ือเป็นการช่วยเหลือหรือเลือกปฏิบัติ 

อย่างไม่เป็นธรรม 
2) ไม่ใช้อิทธิพลและไม่ตกอยู่ใต้อ านาจที่ไม่ถูกต้องของบุคคลใดเพ่ือให้ตนเองหรือบุคคล 

ใดได้รับสิทธิพิเศษหรือประโยชน์ใดๆ 
3) มีความส านึกในบทบาทและหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
4) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยปราศจากการหาผลประโยชน์เพื่อตนเองจาก 

หน้าที่ที่ได้รับ 
4) ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการของรัฐมีประสิทธิผลสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว 

แนวปฏิบัติ 
1) ปฏิบัติตนให้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
2) ใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติราชการอย่างเต็มก าลังด้วยความรอบคอบรวดเร็วโดย 

ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
3)แจ้งล าดับขัน้ตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาในการด าเนินการให้ผู้ 

ติดต่อทราบเพ่ือผู้ติดต่อสามารถติดตามเรื่องได้ 
3) มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะให้บริการ 

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานหมายถึงท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเกิดผลดีต่อหน่วยงาน 

และส่วนรวมใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่าเน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลักเป็นพฤติกรรมการ
ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดโดยได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและเกิดความคุ้มค่ามีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายและเนื้อหาสาระของงานที่ตรงกันปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเป้าหมายของประชาชนและประเทศชาติ 

ข้อพึงปฏิบัติ 
1) ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบถูกต้องใส่ใจระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สาธารณะอย่างเต็ม

ความสามารถ 
แนวปฏิบัติ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถไม่ประมาทเลินเล่อและกระท าการ 
ใดๆโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

(2) ตัดสินใจในหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องชอบธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ 
ประชาชนและประเทศชาติ 
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          2)ปฏิบัติงานโดยใช้กลยุทธ์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นใช้งบประมาณอย่างซื่อสัตย์ประหยัดและคุ้มค่า 

แนวปฏิบัติ 
(1) ก าหนดมาตรการและแนวทางในการด าเนินการในเรื่องต่างๆที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่น 
2) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดซื่อสัตย์และคุ้มค่า 
(3) มีมานะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคมุ่งม่ันในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ 
(1) ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทันเหตุการณ์และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง 

วิชาการ 
(2) ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความขยันอดทนอุตสาหะเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ 

ของทางราชการ 
(3) อุทิศเวลาและใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อราชการอย่างเต็มที่เต็ม 

ความสามารถ 
4) ใช้ทักษะและสมรรถนะอย่างเต็มท่ีในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ตามหลักวิชาชีพ 
(2) เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะประสบการณ์ในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติ 

หน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
(3) ปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้ก้าว 

ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์และใช้ความรู้ความสามารถทางหลักวิชาการซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต       
  (4)ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายโดยใช้วิธีการกระบวนการที่ถูกต้องเป็นธรรม 
แนวปฏิบัติ 

(1) มีแผนงานขั้นตอนระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน 
(2) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอนของกระบวนการและเงื่อนไขระยะเวลาที่ก าหนดโดยยึด 

หลักธรรมาภิบาล 
(3) รับผิดชอบและมีความยุติธรรมในการตัดสินใจปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

6.การให้ความร่วมมือในทางสร้างสรรค์ 
การมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานท าให้ข้าราชการเกิดความรักใคร่ 

กลมเกลียวกันร่วมมือกันสร้างสรรค์งานเพ่ือองค์กรหน่วยงานมีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งผลดีต่อประเทศชาติและประชาชน 
 
ข้อพึงปฏิบัติ 

1) มีความรับผิดชอบตั้งใจและมุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน 
แนวปฏิบัติ 
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(1) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนเองทั้ง 
ในด้านให้ความคิดเห็นการช่วยท างานและการแก้ไขปัญหาร่วมกันรวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์
ในการพัฒนางานเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หลีกเลี่ยง 

2) มีความกระตือรือร้นที่จะท าให้งานประสบผลส าเร็จ 
3) อุทิศเวลาผลักดันและมุ่งม่ันให้บรรลุเป้าหมาย 
4) ยอมรับและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการท างาน 

2) น าความรู้และความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 
แนวปฏิบัติ 

(1) น าเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
(2) พัฒนาองค์ความรู้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

3) มีจริยธรรมและเป็นมิตรกับทุกคน 
แนวปฏิบัติ 

(1) ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี 
(2) มีทัศนคติทางบวกต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้รับบริการ 
(3) จริงใจสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการและบุคลากรใน 

หน่วยงาน 
แนวปฏิบัติ 

1) ท างานเป็นทีมและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
2) ให้ความเคารพยกย่องชื่นชมและให้เกียรติเพ่ือนร่วมงานทุกคน 
3) รู้จักชมเชยและให้ก าลังใจเพ่ือนร่วมงาน 

ข้อพึงระวัง 
1) การแสดงความคิดเห็นหรือทัศนคติที่ไม่ดีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเพ่ือนร่วมงาน 
2) การพูดส่อเสียดเหน็บแนมหรือดูหมิ่นเพ่ือนร่วมงาน 
3) การแสดงกิริยาดูถูกเพ่ือนร่วมงาน 
4) การใช้ภาษาที่กระทบกระเทือนความรู้สึกของผู้ฟัง 

5) ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการท างานกลุ่มให้ส าเร็จ 
แนวปฏิบัติ 

1) ศึกษารายละเอียดของงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป้าหมายและตัวชี้วัดในการท างาน 
ให้ชัดเจน 

2) มุ่งมัน่ในการท างานส่วนที่ตนเองรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของกลุ่มให้ส าเร็จ 
3) มีการระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 
4) มีวินัยในการท างาน 

………………………………………………………. 
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