
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

นางสินีนาฏ  วงค์น้อย 

ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

 

 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 



งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
1. ชื่อกระบวนงาน 1.1 การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริม  
การจัดการศกึษาในระบบ  
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรผู้ทําหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตาม
บทบาทหน้าท่ีที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือให้บริการแก่หนว่ยงานและประชาชนที่สําเร็จการศึกษาแล้ว สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการสําเร็จการศกึษา 

3. ขอบเขตของงาน 
 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา
แล้วแต่กรณี 

4. คําจํากัดความ 
 4.1 หลักฐานการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบ่งไว้เป็น 2 ประเภท คือ 
  1. เอกสารหลักฐานการศกึษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ได้แก่ 
   1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
   2) ประกาศนยีบัตร (ปพ.2) 
   3) แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
  2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด ได้แก่ 
   1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา 
   2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
   3) ใบรับรองผลการเรียน 
   4) ระเบียนสะสม 
 4.2 มาตรฐานการเรยีนรูข้ั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ส่ิงที่นักเรียนพึงรูแ้ละปฏิบัติได้เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4.3 มาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชั้น หมายถึง ส่ิงที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบ
ระดับช้ันสําคัญได้แก่ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศกึษา   
ปีที่ 6 
 4.4 หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูแ้ละประสบการณ์ที่จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ 



 4.5 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาท่ีตํ่ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
 4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐานกําหนดข้ึนสําหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรยีนทุกคนในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

5. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 5.1 ศึกษา ระเบียบ กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรรมการ ประชุมคณะกรรมการ แจ้งระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รายงานผลการศึกษาให้สถานศึกษาทราบ 
 5.3 รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทําทะเบียน จัดเก็บให้เป็บระบบและตรวจสอบ
ได้ 
 5.4 ตรวจสอบความถูกต้อง ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 

6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

แต่งต้ังคณะกรรมการ และประชุม 

รวบรวมแบบรายงานผลการศึกษา จัดทําทะเบียน จัดเก็บให้เป็นระบบ และตรวจสอบได้ 

         ตรวจสอบความถูกต้อง 

ไม่ถูก ถูกต้อง 

ส่งกลับไปแก้ไข เข้าระบบการจัดเก็บ 



7. แบบฟอรม์ท่ีใช้ 
 7.1 ป.02 , ป.05 ปพ.1 , ปพ.2 
 7.2 รบ.2 – ต , รบ.2 – ป 
 7.3 ปพ.3 : 1 , ปพ.3 : 2 , ปพ.3 : 3 , ปพ.3 : 4 
 7.4 ปพ.3 : ป , ปพ.3 : บ , ปพ.3 : พ 
 7.5 ใบสุทธิ (กรณีโรงเรยีนยุบเลิก) 

8.เอกสารอ้างอิง   
 8.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535 
  - หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
 8.2 พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - หลักสูตรการศึกษาขันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
  - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ชื่อกระบวนงาน 1.2 การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริม  
การจัดการศกึษาในระบบ  
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรผู้ทําหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตาม
บทบาทหน้าท่ีที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือมิให้นําหลักฐานที่เสียหายไปใช้เป็นหลักฐานทางราชการ 

3. ขอบเขตของงาน 
 การออกหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

4. คําจํากัดความ 
 4.1 หลักฐานการศึกษา หมายถึง เอกสารหลักฐานการศึกษาแบ่งไว้เป็น 2 ประเภท คือ 
  1. เอกสารหลักฐานการศกึษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด ได้แก่ 
   1) ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
   2) ประกาศนยีบัตร (ปพ.2) 
   3) แบบรายงานผู้สําเร็จการศึกษา (ปพ.3) 
  2. เอกสารหลักฐานที่โรงเรียนกําหนด ได้แก่ 
   1) แบบบันทึกผลการเรียนประจําวิชา 
   2) แบบรายงานประจําตัวนักเรียน 
   3) ใบรับรองผลการเรียน 
   4) ระเบียนสะสม 
 4.2 มาตรฐานการเรยีนรูข้ั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ส่ิงที่นักเรียนพึงรูแ้ละปฏิบัติได้เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4.3 มาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชั้น หมายถึง ส่ิงที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบ
ระดับช้ันสําคัญได้แก่ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศกึษา   
ปีที่ 6 
 4.4 หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูแ้ละประสบการณ์ที่จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาผู้เรยีนให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ 

4.5 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาท่ีตํ่ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
 4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐานกําหนดข้ึนสําหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรยีนทุกคนในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 



5. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 5.1 ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการดําเนินงาน 
 5.2 แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
 5.3 ประชุมพิจารณา วเิคราะห์ เอกสาร หลักฐาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิก
หลักฐานการศึกษา 
 5.4 เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้มีอํานาจ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบยกเลิกหลักฐานทางการศึกษาโดยออกประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
 5.5 แจ้งประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา ให้ทุกกระทรวง สถานศึกษาในสังกัดและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาท่ัวประเทศทราบและห้ามมิให้รับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ 

6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 

ประชุม พิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบเอกสาร
เอกสาร หลักฐาน 

  เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอํานาจให้ความเห็นชอบ 

แจ้งประกาศยกเลิก 



7. แบบฟอรม์ท่ีใช้ 
 7.1 หนังสือขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา 
 7.2 ประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศกึษา 
 
8. เอกสารอ้างอิง 

8.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535 
  - หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
 8.2 พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - หลักสูตรการศึกษาขันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 
  - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อกระบวนงาน 1.3 การซ้ือแบบพิมพ์ทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกรอบและแนวทางในการดําเนินงานส่งเสริม  
การจัดการศกึษาในระบบ  
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรผู้ทําหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา สามารถใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตาม
บทบาทหน้าท่ีที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
 2.3 เพ่ือให้บริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศึกษา 

3. ขอบเขตของงาน 
 3.1 สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษารบัผิดชอบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา          
เป็นผู้ส่ังซ้ือแบบพิมพ์ทางการศึกษาให้ 

4. คําจํากัดความ 
 4.1 แบบพิมพ์ทางการศึกษา หมายถึง แบบฟอร์มหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับประวัติ
นักเรียนรายวิชาเรยีน ผลการเรยีน และจัดแผนการลงทะเบียนให้กับนักเรียน รวมทั้งรายงาน ปพ.
1 รายงานปพ.2 บนแบบพิมพ์ประกาศนียบัตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดด้วยตัวอักษร
อาลักษณ์ รายงานปพ.7 ใบรับรองผลการศึกษา รวมถึงใบแทนประกาศนียบัตร 
 4.2 มาตรฐานการเรยีนรูข้ั้นพ้ืนฐาน หมายถึง ส่ิงที่นักเรียนพึงรูแ้ละปฏิบัติได้เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4.3 มาตรฐานการเรยีนรูช้่วงชั้น หมายถึง ส่ิงที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้เมื่อเรียนจบ
ระดับช้ันสําคัญได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษา   
ปีที่ 6 
 4.4 หลักสูตร หมายถึง ประมวลความรูแ้ละประสบการณ์ที่จัดข้ึนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ 
 4.5 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาท่ีตํ่ากว่าอุดมศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
 4.6 หลักสูตรแกนกลาง หมายถึง หลักสูตรในส่วนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐานกําหนดข้ึนสําหรับสถานศึกษาใช้ในการพัฒนาผู้เรยีนทุกคนในระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

5. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ระเบียบ กฎหมายหลักเกณฑ์และแนวทาง ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนด 
 5.2 แจ้งระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏบัิติ และซักซ้อมความเข้าใจให้สถานศึกษาทราบ 



 5.3 เสนอขออนุญาตจัดซ้ือแบบพิมพ์ให้กับสถานศึกษา 
 5.4 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุญาต 
 5.5 สถานศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนนิการจัดซ้ือ 
 5.6 จัดทําทะเบียนรับ – จ่าย แบบพิมพ์  

6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

แจ้งระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และซักซ้อมความเข้าใจให้สถานศึกษาทราบ 

เสนอขออนุญาตผู้มีอํานาจอนุญาต 

ผอ.สพท.อนุญาต 

แจ้งสถานศึกษา 

จัดทําทะเบียนรับ – จ่าย 



7. แบบฟอรม์ท่ีใช้ 
 หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ ปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3 

8. เอกสารอ้างอิง 
8.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535 

  - หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 
  - หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 
 8.2 พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  - หลักสูตรการศึกษาขันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
  - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
 8.3 คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซ้ือแบบพิมพ์ทางการศึกษา ที่ สพฐ. 616/2552 
ลงวันที่ 30 กนัยายน 2552 
 8.4  คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซ้ือแบบพิมพ์ทางการศึกษา ที่ สพฐ. 617/2552 
ลงวันที่ 30 กนัยายน 2552 
 8.5  คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซ้ือแบบพิมพ์ทางการศึกษา ที่ สพฐ. 618/2552 
ลงวันที่ 30 กนัยายน 2552 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1. ชื่อกระบวนการ 
งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักเรยีนทุกคนได้รบัการปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก 
 
3. ขอบเขตของงาน 

ดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กในนกัเรียนนักศึกษา 

4. คําจาํกัดความ 
เด็กและเยาวชน หมายความว่า บุคคลที่มีอายุต้ังแต่สามปีจนถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
สิทธิเด็ก หมายถึง การสนบัสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาวา่ด้วยสิทธิเด็กแห 

องค์การสหประชาชาติให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กถูกละเมิดหรือถูกปล่อยปละละเลย
ทอดทิ้งไม่ได้รับการดูแลและพัฒนาตามท่ีควรจนเกดิอันตรายแกร่่างกายและจิตใจหาแนวทางใน
การป้องกันและคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 5.1 ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการสิทธิเด็กและ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
 5.2 รวบรวมและเผยแพร่เอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 5.3 แจ้งให้สถานศึกษาดูแลและคุ้มครองเด็ก/นักเรียนให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิด 
 5.4 จัดต้ังศูนย์ประสานงานเพ่ือติดตามสนับสนุนป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิด 
 5.5 ประสานงานกับผู้ปกรอง ชุมชน/หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในการร่วมกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาให้เด็ก       มคีวามปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธิ์ 
 5.6 . ติดตามดูแลเด็ก/นักเรียนในสังกัดให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธิ์ 
 5.7 ติดตามดูแลเด็ก/นักเรียนในสังกัดให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธิ์ 

5.8 สรุปและรายผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอรม์ท่ีใช้ 
            - 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

8.1 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) 
8.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 
8.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.2551 
8.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541  
8.5 พระราชบัญญัติคุมครองผู้ถูกกระทําด้วยความรนุแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
8.6 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
8.7 ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดย 

สถานศึกษา พ.ศ. 254 

รวบรวมและเผยแพร่เอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้สถานศึกษา 

จัดต้ังศูนย์ประสานงานเพ่ือติดตามสนับสนุนป้องกันให้เด็กปลอดภัยจาก
การถูกละเมิดสทิธ์ิ 

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ติดตามดูแลเด็ก/นักเรียนในสังกัดให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิดสิทธ์ิ 

ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

แจ้งให้สถานศกึษาดแูลนกัเรียนให้ปลอดภัยจากการถูกละเมิดสทิธ์ิ 



1.ชื่อกระบวนงาน 
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือสนองพระราชดําริในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
2.2 เพ่ือปลูกจิตสํานึกนักเรียนให้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา 

พระมหากษัตริย ์
 
3. ขอบเขตการปฏบิัติงาน 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริตามแผน 
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ฉบับท่ี 4  พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
 
4. คําจํากัดความ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หมายถึง โครงการแผนงานหรือกิจกรรมใดๆท่ีส่วน 
ราชการรัฐวสิาหกิจเป็นผู้ดําเนินงานเพ่ือสนองพระราชดําริทั้งนี้เป็นโครงการที่สนองพระราชดําริ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี สมเด็จพระศรีนครินทรา    
บรมราชชนน ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า     
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
 
5. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 5.1 ประชุมจัดทําโครงการ และประสานพ้ืนที่จัดกิจกรรม 
 5.2 แจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาประสานงาน เพ่ือดําเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
 5.3 จัดทําเอกสารคู่มือตามแผนงานโครงการ 
 5.4 ดําเนินการตามแผนงานโครงการ 
 5.5 สรุปผลการดําเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลรายงานให้ต้นสังกัด 
 5.6 ติดตาม รายงานผล และประชาสัมพันธ์เผยแพรผ่ลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



6. Flow Chart การปฏบิัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สร้างความเข้าใจ/แนวปฏิบัติ 

กํากับติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษา 

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ศึกษารายละเอียดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร 

สถานศึกษาดําเนินงานตามแนวทางของโครงการพระราชดําริฯ 

สถานศึกษาประเมินผลตัวชี้วัด/รวบรวม/รายงาน 

สถานศึกษาจัดนทิรรศการแสดงผลงาน 

คัดเลือกสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรม
ดีเด่น



7. แบบฟอรม์ท่ีใช้ 
            - 
 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 8.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ.ศ.2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 
 

              


