
นางประไพภทัร บุญเรือน
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มอืการปฏิบติังาน



   ก ลุ ่ม ง า น ส ่ง เ ส ร ิม ก ิจ ก า ร น ัก เ ร ีย น ก ลุ ่ม ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ส พ ม . 2 1   
ิิ  ̊ ิิ ิุ ิ่ ิิ ิ ั ิี 

ก ลุ ่ม ง า น ส ่ง เ ส ร ิม ก ิจ ก า ร น ัก เ ร ีย น ก ลุ ่ม ส ่ง เ ส ร ิม ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า ส พ ม . 2 1   
ิิ  ̊ ิิ ิุ ิ่ ิิ ิ ั ิี 

 

ค ำน ำ 
คู่มื อการปฏิบื ติงานฉบ บนี้ ื เป็นส่วนหนื ่งของการด าเนินการเพื ่อเป็นการเพืิ่มประสิทธืิภาพในการปฏืิบ ติงานในกลุ่มส่งเสริมการจ ดการ 

ศ กษาที่อืิงกื บคู่มื อการปฏิบื ติงานของส านื กงานคณะกรรมการการศื กษาขื ้นพื ้นฐานทีื่ได้จ ดทำไวื้ื เพื ่อให้บุคลากรของสำน กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประถมศื กษา 

ได้นำเสนอกระบวนการปฏิบ ตงิานประจำที่เป็นงานหลื กและการปร บปรุงให้สอดคลื้องกื บการปฏืิบื ติงานในปัจจืุบ นรวมืท ้งแบบฟอร์มที่ใช้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 เพ ่อนำไปปฏิบ ติงานในหน้าที่ที่ได้ร บมอบหมายตามคำส ่งสำน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ืเขต 3 ืให้มีประสิทธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ 

ต่อราชการ 

ขอขอบคุณผ้อ านวยการส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ เขตื3ืืรองผู้อ านวยการ ส านื กงานเขตพื ้นทีื่การศื กษาประถมศ กษา 

กาฬสินธ์ุืเขต 3 ทุกคน ผู้อ านวยการกลุ่มสื่งเสรืิมการจ ดการศื กษาืและผู้อ านวยการกลุ่มทีเ่กืี่ยวขื้องืตลอดจนบุคลากรในส งก ดที่แนะน าในการจ ดท าคู่มื อในคร ้งนี้ สื่งผลใหก้าร

ปฏิบ ติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จ งขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 
ืืืืืืืืืืืืืนางประไพภ ทรืืบุญเร อน  

น กวิชาการศ กษาช านาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

สำรบัญ 

      เรื่อง                                                                                                                                                                      หน้ำ 
 

ืืืืืืืคู่มื อการปฏิบื ติงานสง่เสริมการจ ดกิจกรรมกีฬาและน นทนาการ ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื1 ื 
ืืืืืืืืืืคู่ม อการปฏิบ ตงิานส่งเสริมกิจการลูกเส อ เนตรนาร ียุวกาชาด ผู้บ าเพญ็ประโยชน์และน กศื กษาวืิชาทหาร                                         4ื 
ืืืืืืืืืืคู่มื อการปฏิบื ติงานสง่เสริมกจิกรรมประชาธืิปไตยและสภานื กเรียน                                                                         19 ื 
ืืืืืืืืืคู่ม อการปฏิบ ตงิานส่งเสริมกิจกรรมว นเยาวชนแห่งชาติ                                                                                                                       20 ื 

ืืืืืืืืืื  
ืืืืืืืภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 1  

ค  ่มือกำรปฏ  บัต งำน 
งำนส่งเสร มกำรจัดก จกรรมกีฬำและนันทนำกำร 

 

งำนส่งเสร มกำรจัดก จกรรมกีฬำและนันทนำกำร 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1ืืส่งเสริมให้สถานศ กษาจ ดท าแผนพ ฒนางานด้านกฬีาและน นทนาการ 
1.2ืืส่งเสริมให้มีการจ ดกิจกรรมกีฬาและน นทนาการในสถานศ กษา เพ ่อเสริมสรา้งความสาม คคใีนหมู่ คณะและพ ฒนาท กษะกีฬา 
1.3 ืประสานงาน สนื บสนุนการฝื กทื กษะความสามารถเฉพาะทางของกืีฬาชนืิดตื่างๆ  เพื ่อความเปื็นเลิศ 

1.4 ืส่งเสริมให้สถานศ กษาใชื้อืุปกรณ์ สนามกืีฬาเพื ่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและน นทนาการ 
1.5ืืส่งเสริมให้มีการจ ดกิจกรรมน นทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตร ีการแสดงนาฏศิลป์ื การท่องเที่ยว ท ศนศ กษา การอ่าน เขียนหน งส อ 

ืืืตลอดจนงานอดิเรกตา่ง ๆ 

2. ขั้นตอนกำรด ำเน นงำน 
2.1 ร บหน งส อจากส่วนราชการ/สถานศ กษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจ ดการแข่งข นกีฬา 
2.2ืืืส าน กงานงานเขตพื ้นที่การศื กษาตรวจสอบเอกสาร  บื นทื กเสนอผูื้อ านวยการส านื กงานเขตพื ้นที่การศื กษาประถมศื กษากาฬสินธุ์ืเขต 3 
2.3  ส านื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาแจ้งโรงเรียน/สถานศ กษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.4  ส านื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาด าเนินการร บสม ครกฬีาตามระเบียบ 
2.5  ส านื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประสานการขออนุญาตใช้สถานที่จ ดการแข่งขื น 
2.6ืืืืส าน กงานเขตพ ้นทีก่ารศ กษาแตง่ต ง้คณะกรรมการ/และจ ดประชุมแบง่กลุ่ม แบ่งสายการ แขื่งข นกืีฬาน กเรียน 
2.7 ื ด าเนินการจ ดการแขง่กีฬาน กเรยีน ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2.8ืืืสำนื กงานเขตพ ้นที่การศื กษาประสานงานโรงเรืียนดำเนืินการตามค ารื้องขอของหนื่วยงาน/องค์กรต่างๆืตามที่ได้ร บประสานการเข้า 

ืืืร่วมกิจกรรม 



หนา้ 2   

 
ร บนโยบาย/ประสานงาน 

ืืืืืืืืวางแผนการด าเนินงาน/จ ดท าโครงการ 

ืเสนอพิจารณา/อนุม ติ/แจ้ง ืืืืืื 

ืืืืืืประชาสื มพื นธื์การด าเนินงาน 

ืืืดำเนินการ 

ืืืืสรุป/รายงานผล 

แกื้ไข/ปร บปรุง 
แต่งต ้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ประชุม คณะกรรมการ/ 

เตรียมด าเนินการ 

        แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บตั งำน 
 
 

 
 
 

 
 

 



หนา้ 3  

3. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

3.1  คู่มื อการปฏิบ ติกิจกรรมพื ฒนาผืู้เรียน  พ.ศ.๒๕๔๔  กรมวืิชาการ 
3.2  คู่มื อการจ ดการเรียนสาระสุขศื กษาและพลศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๕  กรมวิชาการ 
3.3 ระเบียบกติกาการแขง่ข นกีฬาน กเรียน น กศ กษาและเยาวชนแห่งชาต ิ

 
********************************** 



หนา้ 4   

ค  ่มือกำรปฏ  บัต งำน 
งำนส่งเสร มก จกำรล กเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผ บ้ ำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำว ชำทหำร 

 

งำนส่งเสร มก จกำรล กเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผ ้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำว ชำทหำร 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ ่อพ ฒนาลูกเส อท ง้ทางกาย สติปญัญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเม องด ีมีความร บผดิชอบแลและช่วยสรา้งสรรคส์ งคมให้เกิดความสาม คคี 
และมีความเจริญกา้วหนา้ ท ้งนี้เพ ่อความสงบสุขและความ ม ่นคงของประเทศชาต ิตามแนวทางืด งต่อไปนี ้

1)  ให้มีนิส ยในการส งเกต จดจ า เชื ่อฟื ง และพื ่งตนเอง 
2) ให้ซ ่อส ตยส์ุจริต มีระเบียบวิน ยและเหน็อกเห็นใจผู้อ ่น 
3) ให้รู้จ กบ าเพญ็ตนเพ ่อสาธารณประโยชน์ 
4)ืืให้รู้จ กท าการฝีม อและฝึกฝนให้ท ากิจการต่างๆ ตามความเหมาะสม 

5)  ให้รู้จ กร กษาและส่งเสริมจารืีตประเพณี วื ฒนธรรมและความมื ่นคงของประเทศชาติ 
1.2 เพ ่อสง่เสริมและสน บสนุนงานของส าน กงานลูกเส อเขตพ ้นที่การศ กษาให้บรรลุว ตถุประสงค์ของคณะลูกเส อแห่งชาต ิ
1.3 ส่งเสริมและสน บสนุนการด าเนินการของส าน กงานลกูเส อแหง่ชาต ิส าน กงานลูกเส อจ งหว ดืืส าน กงานลูกเส อเขตพ ้นที่การศ กษาและ 

ืืสถานศ กษาที่เกี่ยวข้องให้มีการจ ดกิจกรรมลูกเส อเป็นไปอย่างท ่วถ งและมีประสิทธืิภาพ 

2. ข้ันตอนกำรดำเน นงำน 
2.1 กำรขอจัดตั้งกลุ่มล กเสือหรือกองล กเสือ 

1) โรงเรียน/สถานศ กษา จ ดท าเอกสารค าร้องขอจ ดต ง้กลุ่มลูกเส อหร อกองลกูเส อ (ลส.1) จ านวน 3 ืืืืชุด 
2)  โรงเรียน/สถานศ กษา ย ่นค ารื้องขอจ ดต ้งกลุ่มลูกเสื อหร อกองลูกเสื อ (ลส.1) ต่อส านื กงานลูกเส อเขตพ ้นที่การศ กษาประถมกาฬสินธุ์ืเขต 3 จ านวน 2 ชุด 

3)  ส านื กงานลืูกเสื อเขตเขตพื ้นทีื่การศื กษา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
4)  ส านื กงานลืูกเสื อเขตพื ้นทีก่ารศ กษา บ นท กเสนอผู้อ านวยการลืูกเส อจ งหวื ดกาฬสินธ์ุ (สพป.กาฬสินธุ์ื ืเขต 1)ื เพ ่อขออนุญาตให้จ ดต ้งกลุ่มลูกเสื อ 

ืืหร อกองลืูกเส อในแบบ ลส.11, ลส.12 
5) ผู้อ านวยการลูกเส อจ งหว ดกาฬสินธ์ุ (สพป.กาฬสินธุ์ื ืเขต 1)ื  ลงนามอนุญาตให้จ ดต ง้กลุ่มลูกเส อหร อกองลูกเส อ ในแบบ ลส.11, ลส.12 และแจ้ง 

ืืสำานื กงานลืูกเสื อเขตพื ้นทีื่การศื กษาประถมกาฬสินธุ์ืเขต 3 

6)  แจ้งสำนื กงานลืูกเสื อเขตพื ้นทีื่การศื กษาประถมกาฬสินธุ์ืเขต 3ืท˚าหน งส อแจ้งโรงเรียน/สถานศื กษา 
7) โรงเรียน/สถานศ กษาได้ร บใบอนญุาตต ้งกลุ่มลูกเส อหร อกองลูกเส อและผู้บ งค บบ ญชาลกูเส อ 



หนา้ 5  

สถานศ กษาย ่นค าร้อง 

ืืืืตรวจสอบความถูกต้อง 
ของค าร้องและเอกสาร ประกอบ 

ืืืืืืืส่งค าร้องให้ส านื กงานลืูกเส อจ งหวื ด 

แกื้ไข/ปร บปรุง 

 
 

ส่งใบแต่งต ้งให ้
สถานศื กษา 

ืืืส านื กงานลืูกเสื อจ งหวื ดส่งใบแต่งต ้งื(ลส.๑๒) 

ืืืืืืืืืืืใหส้ านื กงานลืูกเสื อเขตพื ้นทีื่การศ กษา 

         แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บตั งำน 
 
 

 

 
 
 
 

ืืืืืืืืสำน กงานลกูเส อจ งหว ดแตง่ต ง้ ลส.๑๒ 



หนา้ 6   

ืืืืืืืสถานศ กษาย ่นค าร้อง 

ตรวจสอบความถูกต้องของค า 
ืืืืร้องและเอกสารประกอบ 

ืืืืืืืืส่งค าร้องให้ส านื กงานลืูกเส อจ งหวื ด 

แกื้ไข/ปร บปรุง 

ืืืืืืืืืส านื กงานลืูกเสื อจ งหวื ดืืแต่งต ้ง ลส.๑๒ 

 
 
ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืส่งใบแต่งต ้งให้สถานศ กษา 

ืืืืืืืืืืืืืืส าน กงานลูกเส อจ งหว ดส่งใบแต่งต ้ง (ลส.๑๓) 
ืืืให้ส านื กงานลืูกเสื อเขตพื ้นทีื่การศ กษา 

2.2 กำรแต่งตั้งผ ้บังคับบัญชำล กเสือ 

1)ืืืืโรงเรียน/สถานศ กษจ ดท าาเอกสารค าร้องขอแต่งต ้งผู้บ งค บบ ญชาลูกเส อ (ลส.๒) จ านวน 3 ชุด 
2) ื โรงเรียน/สถานศ กษาย ่นค าร้องขอขอแต่งต ้งผู้บ งค บบ ญชาลูกเส อ (ลส.2) สำนื กงานลืูกเสื อเขตพื ้นทีื่การศื กษาประถมกาฬสินธุ์ืเขต 3ืจ านวน ๒ ชืุด 
3) ื ส านื กงานลืูกเส อเขตเขตพื ้นที่การศ กษาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
4) ื ส านื กงานลืูกเสื อเขตพื ื้นทีื่การศื กษาบื นทื กเสนอผูื้อ านวยการลืูกเสื อจื งหวื ดกาฬสินธุ์  (สพป.กาฬสนิธุ ์ เขต 1) เพื ื่อขอแตื่งต ้งผู้บ งค บผู้บ งค บ 

ืืืบ ญชาลูกเส อ ในแบบ ลส.13 
5) ื ผูื้อ านวยการลืูกเสื อจื งหวื ดกาฬสินธุ์  (สพป.กาฬสนิธุ์ื ืเขต 1)  ลงนามแตง่ต ง้ผูบ้ งค บผู้บ งค บบ ญชาลูกเส อ ในแบบืลส.12 และแจ้งสำนื กงาน 

ืืลืูกเสื อเขตพื ้นทีื่การศื กษาประถมกาฬสินธุ์ืเขต 3ื 
6)  สำนื กงานลืูกเสื อเขตพื ้นทีื่การศื กษาประถมกาฬสินธุ์ืเขต 3ืืท าหน งส อแจ้งโรงเรียน/สถานศ กษา 
7) โรงเรียน/สถานศ กษาได้ร บใบอนญุาตต ้งกลุ่มลูกเส อหร อกองลูกเส อและผู้บ งค บบ ญชาลกูเส อ 

           แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บัต งำน 
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สถานศ กษาย ่นค าร้อง 
(แบบ บส.๑) 

ืืืืืืืตรวจสอบความถูกต้องของ 
ค าร้องขอซ ้อ 

ืืืืืือนุม ติให้ซ ้อ (แบบ บส.๑ อ.) 

แกื้ไข/ปร บปรุง 

ืืืืืืืืืแจ้งการสื ่งซ ้อองค์การคา้ของ สกสค. 

 
 
 
 

 
ืืสถานศ กษาติดต่อร บ 

ืืืืจ ดทำทะเบียนร บ-จ่าย 

ืืืืืืืืองค์การคา้ของ สกสค. ส่งแบบ ลส.๑๙ ืืืืืืืืืให้
ส านื กงานเขตพื ้นทีก่ารศื กษา 

2.3 กำรขอซื้อใบเสร็จค่ำบำรุงล กเสือ 

1) โรงเรียนแจ้งความประสงค์ขอส ง่ซ ้อใบเสร็จร บเงินค่าบ ารงุลูกเส อ (ลส.๑๙) ด้วยแบบ บส.๑ 
2)  ส านื กงานลืูกเส อเขตพื ้นที่การศื กษาพืิจารณาอนืุมื ตืิใหื้โรงเรืียนซ ้อดื้วยแบบ บส.1ือ ใหื้โรงเรืียนทราบและแจ้งไปย งองค์การค้าของ สกสค. เพ ่อขอซ ้อ 
3) องค์การคา้ของ สกสค.แจ้งผลการอนุม ติซ ้อ 
4)  โรงเรียนชำระเงืินค่าแบบพืิมพื์ 
5) องคก์ารค้าของ สกสค.ส่งแบบพิมพ ์ (ลส.๑๙) มาย งส าน กงานลูกเส อเขตพ ้นที่การศ กษาเพ ่อลงทะเบียนควบคุม 

6) แจ้งโรงเรียนตดิต่อขอร บแบบพิมพ์ (ลส.๑๙) 

         แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บตั งำน 
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ืืืืืืืืแจ้งสถานศื กษาน าสื่งเงินบ ารืุง 

ืืืืืตรวจสอบความถูกต้อง 

ออกใบเสร็จร บเงินค่าบ ารุงให้สถานศ กษา 

แกื้ไข/ปร บปรุง 

 

 
ืืืืืน าส่งเงินค่าบ ารุงให้ ืืืืืืื 
ืืส านื กงานลืูกเสื อจ งหวื ด 

ืืืืืืืืืทำรายงานสรุปการนำส่งเงินบำรุง 

2.4 กำรน ำส่งเง นค่ำบ ำรุงล กเสือ 
1)  ส านื กงานลืูกเสื อเขตพ ้นที่การศื กษาแจื้งโรงเรืียนดำเนืินการจื ดเกื็บเงืินคื่าบ ารุงลืูกเสื อประจ าปีืพร้อมออกใบเสร็จร บเงินคา่บ ารงุลกูเส อ 

ืืืให้ก บลูกเส อ เนตรนารีและผู้บ งค บบ ญชาในอ ตราคนละ ืืืืืื5 บาท/ป ี
2)ืื โรงเรียนน าส่งเงินค่าบ ารุงลูกเส อตามอ ตราที่ก าหนดให้ส าน กงานลูกเส อเขตพ ้นที่การศ กษา พร้อมออกใบเสร็จร บเงินค่าบ ารุงลกูเส อให้ก บ 

ืืืโรงเรียน 
3)ืืืส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาน าส่งเงินค่าบ ารุงลูกเส อในอ ตราที่ก าหนดไปย งส าน กงานลูกเส อจ งหวื ดต่อไป 

 

        แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บตั งำน 
 

 
 



หนา้ 9  

 

 
ตรวจสอบ 
เอกสาร 

ืืืืืืืืแต่งต ้งคณะกรรมการพิจารณาค ดเล อก 

แกื้ไข/ปร บปรุง 

ืืืืืืืืืืืืืสง่ผลการค ดเล อกไปย งสำน กงานลูกเส อแหง่ชาต ิ

 

 
มอบเกียรติบ ตร 

ืืืืืืืืืืืส านื กงานลืูกเสื อแห่งชาติประกาศผล 

2.5 กำรคักเลือกผ ้บังคับบัญชำล กเสือดีเด่น 
1) ืส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประชาส มพ นธ์การร บสม ครค ดเล อกผู้บ งค บบ ญชาลูกเส อดีเด่นประจ าปีไปย งโรงเรียนในสื งกื ด 
2)  โรงเรียนประชาสื มพื นธื์ให้ก บบุคลกรที่มืีคณุสมบื ติตามทืี่ก าหนด 

3)  โรงเรียนสื่งเอกสารของผู้ที่มีคืุณสมบ ตืิครบตามหล กเกณฑ์ให้สำน กงานเขตพื ้นทีก่ารศื กษา 
4)  ส านื กงานเขตพื ้นที่การศื กษาตรวจสอบและเสนอผูื้อำนวยการส าน กงานลืูกเส อเขตพื ้นที่การศื กษาืประเมินร บรองผลงาน 
5)  เสนอต่อส านื กงานลืูกเสื อจ งหว ด สำน กงานศื กษาธิการจ งหว ด และส านื กงานลืูกเสื อแห่งชาติต่อไป 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บัต งำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ประชาสื มพื นธื์ 

ร บสม ครผลงาน 
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ตรวจสอบ 
เอกสาร 

ืืืืืืแต่งต ง้คณะกรรมการพิจารณาค ดเล อก 

แกื้ไข/ปร บปรุง 

ืืืืืืืืืืืส่งผลการค ดเล อกไปย งสำนื กงานลูกเส อจ งหวื ด 

 

 
ืืืืมอบเกียรติบ ตร 

ืืืืืืสำน กงานลูกเส อแห่งชาติประกาศผล 

2.6 กำรคัดเลือกล กเสือ เนตรนำรีที่สมควรได้รับเข็มบำเพ็ญประโยชน์ 
1)  ส าานื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประชาสื มพื นธื์การรื บสมื ครลืูกเสื อ เนตรนารืีผูื้เหื็นสมควรไดื้รื บเขื็มผู้บ าเพื็ญประโยชนป์ระจ าปีไปย งโรงเรียนในสื งกื ด 
2)  โรงเรียนประชาสื มพื นธื์ให้ก บน กเรียนที่มคีืุณสมบ ติตามทืี่ก าหนด 
3) ืโรงเรียนรวบรวมเอกสารผลงานของลุกเส อ เนตรนารีทีคุ่ณสมบ ติเห็นสมควรได้ร บการเสนอขอร บ เขม็ผู้บำเพื็ญประโยชน์ส่งให้ส านื กงานลูกเส อเขตพื ้นที่การศ กษา 
4)  ส านื กงานลูกเส อเขตพื ้นที่การศ กษาตรวจสอบและเสนอผูื้อ านวยการส านื กงานเขตพ ้นที่การศื กษาประเมินร บรองผลงาน 

5)  เสนอต่อส านื กงานลืูกเส อจ งหวื ด ส านื กงานศ กษาธิการจ งหวื ด และส าน กงานลกูเส อแห่งชาติต่อไป 
 

           แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บัต งำน 
 
 
 
 
 
 
 

ืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื 
 

 

ประชาสื มพื นธื์ 

ร บสม ครผลงาน 
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ประชาสื มพื นธื์ 

ร บสม ครผลงาน 

ด าเนินการ 
ประกวด 

ต วแทนเข้าร่วมประกวด 
ระด บจ งหว ด/ระด บประเทศ 

สรุป/รายงานผล/ 
มอบเกียรติบ ตร 

ประกาศผลการประกวดแข่งข น 

แต่งต ้งคณะกรรมการต ดสิน 

2.7 กำรประกวดระเบียบแถวล กเสือ 
1)  ส านื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประชาส มพ นธ์การประกวดระเบียบแถวลูกเส อประจ าปีไปยื งโรงเรืียนในส งก ด 
2) ื โรงเรียนสม ครเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวมาย งส าน กงานลูกเส อเขตพ ้นที่การศ กษา 

3) ื โรงเรียนเตรียมความพร้อมซ กซ้อมก่อนเข้าร่วมการประกวด 
4)  ส านื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาด าเนินการจ ดประกวดตามระเบียบ เกณฑ์ของการประกวด 
5) ืส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาสง่ทีมท่ีมผีลการประกวดชนะเลศิและหร อทีมท่ีมีเกณฑ์อยู่ในระด บ มาตรฐานเข้าร่วมการประกวดในระด บทีส่งูข ้น 

ืืืต่อไปต่อส าน กงานลูกเส อจ งหว ด ส าน กงานศ กษาธิการจ งหวื ด และส าน กงานลูกเส อแห่งชาติต่อไป 
 

        แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บตั งำน 
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ประชาสื มพื นธื์ 

ร บสม ครผลงาน 

ืืืืืืืืืส านื กงานลืูกเสื อแห่งชาติประกาศรายชื ่อ      

            สถานศ กษามืีสิทธืิ์ร บการประเมิน 

ืืด าเนินการ 
ประเมืิน 

ประกาศผล 

ืืืืืืืส าน กงานลูกเส อแห่งชาติแต่งต ้ง 
ืืืืคณะกรรมการลงพ ้นที่ประเมิน 

2.8 กำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบล กเสือ/โรงเรียนดีว ถีล กเสือ 
1)  ส านื กงานเขตพ ้นที่การศื กษาประชาสื มพื นธื์การคื ดเลื อกโรงเรืียนตื้นแบบลืูกเสื อ/โรงเรืียนดืีวืิถีลูกเส อของส าน กงานคณะกรรมการการ 

ืืืศื กษาข ้นพื ้นฐานไปย งโรงเรียนในส งก ด 
2)ื ืโรงเรียนสม ครเข้าร่วมการประกวดมาย งส าน กงานลูกเส อเขตพ ้นที่การศ กษา 
3)  โรงเรียนเตรียมความพร้อมซ กซ้อม เตรยีมเอกสารข้อมูลสื่งส าน กงานลกูเส อเขตพื ้นที่การศ กษา 
4)ืืส านื กงานลืูกเสื อเขตพ ้นที่การศื กษา/สำนื กงานคณะกรรมการการศื กษาข ้นพ ้นฐาน/สำนื กงานลูกเส อแห่งชาติด าเนินการลงพ ้นที่นิเทศ 

ืืติดตามและประเมินผล 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บัต งำน 
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ประชาสื มพื นธื์โครงการ 

ืืืืืร บสม ครสถานศ กษาเข้าร่วมโครงการ 

ประกวด 
แข่งข น 

ืืืืสรุป/รายงานผล 

ืืืืืืแต่งต ้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ ประชุม/ 

ืืืืืืืืืืืืืืืืเตรียมการด าเนินงาน 

2.9 กำรชุมนุมล กเสือ 
1)  ส านื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประชาส มพ นธ์การชืุมนุมลูกเส อในระด บส านื กงานเขตพ ้นที่การศื กษาืส าน กงานลูกเส อจ งหว ดืืส าน กงานศ กษาธิการจ งหว ด 

ืืและส าน กงานลูกเส อแห่งชาติประจ าปีไปย งโรงเรียนในส งก ด 
2)  รื บสมื คร/คื ดเลื อกโรงเรืียนเขื้ารื่วมการประกวดระดื บส านื กงานเขตพ ้นที่การศื กษา ส านื กงานลูกเส อจ งหวื ด สำน กงานศื กษาธิการจ งหวื ด 

ืื และส าน กงานลูกเส อแห่งชาต ิ
3) โรงเรยีนเตรยีมความพรอ้ม ซ กซ้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 
4)  ส านื กงานเขตพื ้นที่การศ กษา ส านื กงานลืูกเส อจ งหวื ด สำน กงานศื กษาธืิการจื งหวื ด และส าน กงานลูกเส อแห่งชาติ ด าเนินการจ ดประกวดตาม 

ืืระเบียบหล กเกณฑ์ 
5) ืืส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาสง่ทีมท่ีมผีลการประกวดชนะเลศิและหร อทีมท่ีมีเกณฑ์อยู่ในระด บมาตรฐานเข้าร่วมการประกวดในระด บทีส่งูข ้นต่อไป 

ืืต่อส าน กงานลูกเส อจ งหว ดื ส าน กงานศ กษาธิการจ งหวื ดและส าน กงานลูกเส อแห่งชาติต่อไป 
 

          แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บตั งำน 
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       จ ดท า/เสนอโครงการ 

    ขออนุม ติดเนินการ 
 ส านื กงานลูกเส อ 

จ งหวื ด ขออนืุม ติส านื กงาน 
ลูกเส อแห่งชาติ 
ดำเนินการ 

       ร บสม ครผืู้ที่มคีวามประสงค์ฝึกอบรม 

      ร บสม ครผืู้ที่มคีวามประสงค์ฝึกอบรม 

2.10 กำรฝึกอบรมบุคลำกรทำงกำรล กเสือ 

1)  ส านื กงานลืูกเสื อเขตพื ้นทีื่การศ กษาพืิจารณาศ กษา วางแผนจ ดท าโครงการและขออนืุม ติ 
2)  ด าเนินการตามข ้นตอนและกระบวนการตามระเบียบของการจ ดฝื กอบรมแต่ละประเภท 
3)  จ ดหาวิทยาการและคณะท างานในการฝึกอบรม 

4)  ด าเนินการฝึกอบรมตามขื ้นตอน 
5)  สรืุปและรายผลการฝึกอบรมต่อส านื กงานลืูกเส อจ งหวื ดและส าน กงานลูกเส อแหง่ชาติตื่อไปืตามล าด บ 

 

         แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บตั งำน 
 
 

 
 

   สรุป/รายงานผล/     
 ขออนุม ติผลการฝึกอบรม 

  ดำ เนินการฝึกอบรม 
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ประชาสื มพื นธื์ 

   สถานศ กษาด าเนินการ 

ืืืืืืืืืืืืืสถานศ กษารายงานผลการด าเนินงาน 

 

ืืืสรุป/รายงานผล 

ืืืืืืืืส านื กงานเขตพื ้นทีื่การศื กษารวบรวมืืืืื 

ืืืืืืืืืืืืืืืรายงานผลการดำเนินงาน 

2.11 งำนยุวกำฃำด 

1) ส านื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประชาสื มพื นธื์กิจกรรมยุวกาชาดประจ าปีไปย งโรงเรียนในส งก ด 
2) โรงเรียนด าเนินกิจกรรมยุวกาชาดตามก าหนดการตา่งๆ 
3) โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน 
4) ส าน กงานลูกเส อเขตพ ้นที่การศ กษารวบรวมรายงานผลการจ ดกิจกรรมต่อส าน กงานลูกเส อจ งหวื ด สำน กงานศื กษาธิการจ งหวื ดและส านื กงาน 

   ลืูกเส อแห่งชาติต่อไป 
 

          แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บตั งำน 
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ประชาสื มพื นธื์ 

ืืืืืืสถานศ กษาด าเนินการ 

ืืืืืืืืืืืสถานศ กษารายงานผลการด าเนินงาน 

 

ืืืืสรุป/รายงานผล 

ืืืืืืืืส าน กงานเขตพื ้นทีื่การศื กษารวบรวมืืืืืื 

ืืืืืืืืืืืืืืืืืรายงานผลการดำ เนินงาน 

2.12 งำนก จกรรมผ ้บำเพ็ญประโยชน์ 

1) ส านื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประชาส มพ นธก์ิจกรรมผู้บ าเพื็ญประโยชนื์ไปยื งโรงเรียนในสื งกื ด 
2) โรงเรียนด าเนินกิจกรรมผู้บ าเพญ็ประโยชน์ตามก าหนดการตา่งๆ 
3) โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน 
4) ส าน กงานลูกเส อเขตพ ้นที่การศ กษารายงานผลการจ ดกิจกรรมต่อส าน กงานลกูเส อจ งหว ด ส านื กงานศ กษาธิการจ งหวื ด และส าน กงานลูกเส อแหง่ชาต ิ

ืืืต่อไป 
 

         แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บตั งำน 
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ืืืืสถานศ กษาจ ดท าปฏิทิน/แผน 

ืืืืืสถานศ กษาแจ้งขอด าเนินการ 

 

 
รวบรวมรายงานผลการ ด าเนินงาน 

ืืืืืืสถานศ กษาด าเนินงาน 

2.14 กำรจัดก จกรรมทำงกำรล กเสือต่ำงๆ 
1)  สำนื กงานลืูกเสื อเขตพ ้นที่การศื กษาดำเนืินงานกืิจกรรมลืูกเสื อ เนตรนารี ยืุวกาชาดและผู้บ าเพื็ญประโยชนต์ามทืี่หน่วยงานอ ่นๆ 

ืื ืประสานหร อรอ้งขอ 
2)  ส านื กงานลืูกเส อเขตพื ้นที่การศ กษารายงานผลการด าเนินงานตอ่ผูบ้ื งค บบ ญชาและหนื่วยงานในระด บทืี่สูงกว่าเม ่อการด าเนินงานน ้นสืิ้นสืุดลงแลื้ว 
3) ืืส าน กงานลูกเส อเขตพ ้นที่การศ กษารายงานผลการด าเนินงานส าน กงานลูกเส อเขตพ ้นที่การศื กษาประจ าปีเม อ่สิ้นสุดปีงบประมาณตื่อส านื ก 

ืืืงานคณะกรรมการการศื กษาข ้นพื ้นฐาน 
4)  สำนื กงานลืูกเสื อเขตพ ้นที่การศื กษามืีการจื ด ทำแผนการดำ เนืินงานลืูกเสื อฯ ประจำปีงบประมาณ 
5) ส าน กงานลูกเส อเขตพ ้นที่การศ กษามีการจ ดประชุมคณะกรรมการลูกเส อเขตพ ้นที่การศ กษา ประจ าปีเพ ่อพจิารณาแผนการดำเนืินงานประจำปืี 

ืืืงบประมาณและรายงานสรืุปผลการด าเนนิงานให้ร บทราบ 

6)  ด าเนินงานและหร อกืิจกรรมอื ่นๆ ที่เกืี่ยวข้อง ได้แกื่ 
- กิจกรรมลูกเส อจติอาสาเน ่องในโอกาสตา่งๆ 
- กิจกรรมอบรมลูกเส อต้านภ ยยาเสพตดิ 
- ืืืืการส ารวจข้อมูลทางการลูกเส อของบคุลากรทางการลูกเส อในโรงเรียนืเพ ่อปร บปรุงข้อมูลด้านการลูกเส อ 

-   การอนุม ติผลการสอบวิชาพืิเศษทางลูกเส อและการประด บเคร ่องหมายวืิชาพืิเศษ 
 

         แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บตั งำน 
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3. กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ื พระราชบ ญญ ติลูกเส อ พ.ศ.2551 
3.2 ื ระเบียบฯ ว่าด้วยเข็มลูกเส อสมนาคณุ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
3.3 ื ระเบียบฯ ว่าด้วยเข็มลูกเส อบ าเพญ็ประโยชน ์พ.ศ. ๒๕๕๔ 

3.4ื ระเบียบฯ ว่าด้วยการฝึกอบรมบคุลากรทางการศ กษา 2556 
3.5 ื ระเบียบฯ ว่าด้วยการแตง่ต ง้ผูบ้ งค บบ ญชาลูกเส อ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
3.6 ืืประกาศส าน กงานคณะกรรมการบรหิารลูกเส อแหง่ชาติ เร ่อง ข ้นตอนการตรวจและการขอร บตรวจ ข ้นที่ 5 
3.7 คู่ม อเจ้าหนา้ที่ลูกเส อ พ.ศ.2521 
3.8 ื คู่ม อ การบริหารกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศ กษา 

3.9 ื ข้อบ งค บลูกเส อวา่ด้วยการปกครอง หล กสตูรและวิชาพิเศษลูกเส อ พ.ศ.2509 
3.10ืข้อบ งค บคณะลกูเส อแหง่ชาติ ว่าด้วยการปกครอง หล กสตูรและวิชาพิเศษลูกเส อสาม ญรุ่นใหญ่ (ฉบ บที่ื14) พ.ศ.2528 

3.11 คู่ม อการประกวดระเบียบแถวลูกเส อ เนตรนาร ี
3.12 ข้อบ งค บคณะกรรมการบริหารลูกเส อแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเส อบ าเพญ็ประโยชน ์ พ.ศ.2554 
3.13 ข้อบ งค บคณะกรรมการบริหารลูกเส อแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเส อสมนาคุณ พ.ศ. 2554 
3.14 ข้อบ งค บคณะกรรมการบริหารลกูเส อแห่งชาติ ว่าด้วยการแตง่ต ้งผู้ตรวจการลูกเส อและการก าหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเส อ พ.ศ.2553 
3.15 ข้อบ งค บคณะกรรมการบริหารลูกเส อแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งต ง้ผู้บ งค บบ ญชาลูกเส อ พ.ศ.2553 
3.16 ข้อบ งค บคณะกรรมการบริหารลูกเส อแห่งชาติ ว่าด้วยหล กเกณฑ์และวิธีการในการเล อกกรรมการ ประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเส อเขตพ ้นที ่

ืืืการศ กษา พ.ศ.2552 
3.17 ข้อบ งค บสภากาชาดไทย ว่าด้วยยุวกาชาด พ.ศ. ๒๕๓๕ 
3.18 คู่ม อการปฏิบ ติงานกิจกรรมน กศ กษาวิชาทหาร 

 
 

********************************** 



   

                                                                                        

ค  ่มือกำรปฏ  บัต งำน 
งำนส่งเสร มก จกรรมประชำธ ปไตยและสภำนักเรียน 

 

งำนส่งเสร มก จกรรมประชำธ ปไตยและสภำนักเรียน 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื ่อส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรมสภาน กเรียนระด บส านื กงานเขตพื ้นทีก่ารศ กษา 
1.2 เพ ่อเป็นแนวทางในการข บเคล ่อนกิจกรรมสภาน กเรียนของส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาและโรงเรียนในส งก ด 
1.3 เพื ่อให้น กเรียนมีเจตคติที่ดีเกืี่ยวก บการปกครองระบอบประชาธืิปไตย 
1.4 เพื ่อให้น กเรียนได้เรียนรืู้และฝึกตนเองเกืี่ยวกื บการใชื้สืิทธืิเสรืีภาพ ความเสมอภาคและหนื้าที่ตามระบบประชาธิปไตย 

1.5 เพ ่อส่งเสริมให้น กเรียนมีความร บผิดชอบร่วมก นในการร กษาไว้ซ ่งประโยชน์ท ้งปวงของโรงเรียน 
1.6 เพ ่อส่งเสริมกิจกรรมเสรมิหล กสตูรท ้งในด้านวชิาการและประสบการณ์ของน กเรียน 
1.7 เพื ่อแสดงพฤติกรรมที่เด่นช ดของน กเรืียนเกี่ยวก บล กษณะการมีวิถีชืีวืิตประชาธืิปไตย 
1.8 เพื ่อให้น กเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวก บประชาธืิปไตยโดยการปฏืิบ ติจรืิง 

2. ข้ันตอนกำรดำเน นงำน 
5.1 การด าเนินกิจกรรมสภาน กเรยีนส าน กงานเขตพ น้ที่การศ กษา 

1) ื ประชุมชืี้แจงวื ตถืุประสงคื์การดำเนืินงานสภานื กเรืียนสำนื กงานเขตพ ้นที่การศื กษาและสภาน กเรียนในสถานศื กษา 
2)ืืมีการจ ดท าธรรมนูญ หร อระเบียบ หร อข้อบ งค บสภาน กเรียนของส าน กงานเขตพ น้ที่การศื กษา 

3)  จ ดท าคู่มื อแนวทางการปฏืิบ ติงานสภาน กเรียนของส าน กงานเขตพื ้นทีก่ารศื กษา 
4) ืืจ ดให้มีการเล อกต ง้คณะกรรมการสภาน กเรียน แต่งต ง้ที่ปร กษาและคณะท างานสภาน กเรียนของส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาและมีค าส ง่ 

ืืืแต่งต ง้คณะกรรมการสภาน กเรียน ระด บส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษา 
5) ืืก าหนดแผนงานหร อโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาน กเรียนของส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาอย่างต่อเน ่อง ย ่งย น 
6) ืืส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนมีคณะกรรมการสภาน กเรียน และให้คณะกรรมการสภาน กเรียนใน โรงเรียนทุกแหง่มีบทบาทและหน้าที่ในการ 

ืืืปฏิบ ตงิานตามธรรมนูญ หร อระเบียบ หร อ ข้อบ งค บสภาน กเรียนที่ก าหนด 
7)   สื่งเสรืิม สนื บสนืุนและพื ฒนาการดำเนืินงานสภานื กเรืียนโรงเรืียนในสื งกื ดและสำนื กงานเขตพื ้นที่การศ กษาประถมศ กษาใหื้มีความเข้มแข็ง 

5.2  การด าเนินกิจกรรมสภาน กเรียนในสถานศื กษา 

1) ประชุมคณะครูชี้แจงว ตถุประสงค์ของโครงการ 
2) ขอให้ครูทุกคนช่วยสอนเกี่ยวก บประชาธิปไตยโดยสอดแทรกอย่างสม่ าเสมอในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสื มพื นธื์ก บวิชาท่ีสอน 
3)ืื แต่งต ้งกรรมการด าเนินงานร บผิดชอบ 
4) เล อกต ง้สมาชิกสภาน กเรียนจากน กเรยีนช ้นประถมศ กษาปีที่ 3- 6 
5)  เล อกประธานน กเรียนจากสมาชิกสภาน กเรียนที่ได้ร บเล อกต ง้ เฉพาะน กเรียนช น้ประถมศ กษา ปีที่ 6 
6) ืประธานน กเรยีนแตง่ต ง้คณะกรรมการฝ่ายบริหาร เพ อ่ก าหนดนโยบายให้น กเรยีนไดป้ฏิบ ติ โดยมีครูเป็นผู้ให้การศ กษา 
7) สรุปผลงานในรอบปีการศ กษาและเสนอแนวทางปร บปรงุแก้ไข 
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3.  กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
3.1  คู่มื อสภานื กเรียนส านื กงานคณะกรรมการการศื กษาข ้นพื ้นฐาน 

3.2  คู่มื อการคื ดเลื อกโรงเรียนต้นแบบสภาน กเรืียนสำน กงานคณะกรรมการการศื กษาข ้นพื ้นฐาน 
3.3  คู่มื อแนวทางปฏืิบ ติงานสภาน กเรียนส านื กงานคณะกรรมการการศื กษาข น้พื ้นฐาน 
3.4  คู่มื อการจ ดกิจกรรมฝึกอบรมสภาน กเรียนส านื กงานคณะกรรมการการศ กษาข ้นพื ้นฐาน 

 

******************************* 
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ค  ่มือกำรปฏ  บัต งำน 
งำนส่งเสร มก จกรรมว ันเยำวชนแห ่งชำต  

 

งำนส่งเสร มก จกรรมวันเยำวชนแห่งชำต  
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 สื่งเสรืิมและสนื บสนืุนใหื้สถาบื นครอบครื วมืีบทบาทหลื กในการอบรมเลี้ยงดืูเยาวชนใหื้เกืิดกา รพ ฒนาศ กยภาพที่มอียู่อย่างเต็มที่ 
1.2 ืสน บสนุนให้องค์กรส าค ญอ ่นืๆืของส งคมืเช่นืสถาบ นการศ กษาืสถาบ นศาสนาืสถาบ นวิชาชพี สถาบ นการเม องการปกครองทุกระด บ  

ืืืโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การภาคเอกชนและสถาบ นส ่ อมวลชนมีบทบาทและประสานร่วมม ออย่างจ ริงจ งและต่อ เน ่อง 
ืืืในกระบวนการพ ฒนาและในการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ 

1.3   สนื บสนืุนใหื้บรืิการแกื่เยาวชนท ้งภาคราชการและนอกภาคราชการไดื้ปฏืิบื ตืิหนื้าทีื่อยื่างมีประสิทธิภาพ ไม่เล อกปฏิบ ต ิ
ืืท างานอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

1.4 ืืสน บสนุนการออกกฎหมายและการบ งค บใช้กฎหมายให้ท นต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการพ ฒนาเยาวชน 

1.5  สนื บสนุนให้มีการติดตามและประเมืินผลการพ ฒนาเยาวชนโดยมีด ชนืีชืี้วื ดอย่างเป็นระบบ 
1.6ืื ส่งเสริมให้เยาวชนในแต่ละว ยได้ร บบริการตามสิทธิและความต้องการพ ้นฐานตามมาตรฐานสากล ท ้งทางด้านปรมิาณและคุณภาพ 
1.7  สนื บสนืุนใหื้เยาวชนรูื้จื กการวืิเคราะหื์ขื้อมืูล มืีความคืิด ความรื บผืิดชอบ และกลื้าตื ดสืินใจบนืพ ้นฐานของเหตุผล คุณธรรม 

ืืืจริยธรรมในกระบวนการปร บต วให้เข้าก บส งคมที่มีความ เปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีความสุข 
1.8 ืสน บสนุนให้เยาวชนสามารถใชค้วามรูด้้านวิทยาการสม ยใหม่บนพ ้นฐานภูมิปญัญาืหล กธรรมทางศาสนาและปร ชญาเศรษฐกิจพอเพืียง 

ืืืให้เป็นประโยชน์ต่อการด˚ารงชืีวิต และประกอบอาชืีพ 
1.9 สนื บสนืุนใหื้เยาวชนแตื่ละวื ย มืีสื่วนรื่วมในการสื่งเสรืิมสื งคมอยื่างสรื้างสรรคื์ในกืิจการของชืุมชนืและการเสริมสร้างมติรภาพ 

ืืืระหว่างประเทศ 
1.10 เพ ่อให้เยาวชนที่ก าล งศ กษาอยู่ในระด บม ธยมศ กษาของโรงเรียนในส งก ดส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาได้ร บการสง่เสริมและสน บสนุนให้ได้ร บ 

ืืืการยกย่องเชดิชูเกียรต ิและเป็นพลเม องที่ดใีนส งคม 

2. ข้ันตอนกำรดำเน นงำน 
2.1 ืืืจ ดกิจกรรมต่าง ๆ เพ ่อเผยแพร่ความส าค ญ หน้าที่ของเยาวชนเพ ่อให้เยาวชนและประชาชนท ่วไปได้ตระหน กและเขา้ใจ 

2.2   ร่วมกืิจกรรมต่าง ๆ  เชื่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์ืืกิจการเพื ่อการกืุศล กิจกรรมในชืุมชน ฯลฯ 
2.3   ประชาสื มพื นธื์การคื ดเล อกรางวื ลเยาวชนดืีเดื่นตื่างๆ ใหื้สถานศื กษาในสื งกื ดรื่วมคื ดเลื อกนื กเรืียนที่มีคุณสมบ ตติามเกณฑ์การพิจารณาของ 

ืืแต่ละองค์กร พร้อมให้เสนอช ่อและผลงานเข้าร่วมพิจารณาค ดเล อกร บรางว ล 

2.4 แต่งต ง้คณะกรรมการพิจารณากาค ดเล อกน กเรยีนที่สม ครเพ ่อร บรางว ลต่างๆ ของเยาวชน 
2.5 ืืืให้การสง่เสริมและสน บสนุนให้เยาวชนที่ก าล งศ กษาอยู่ในระด บประถมศ กษาของโรงเรียนในส งก ดส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาให้ได้ร บการ 

ืืยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นพลเม องที่ดีในส งคมท ้งใน ระด บโรงเรียน เขตพื ้นที่ จ งหวื ดและประเทศชาต ิ
 
 
 
 



 

ประชาสื มพื นธื์ 

 

 
ืืืืืสรุปและรายงานผล 

เสนอผลงาน 

 
 
 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนในกำรปฏ บัต งำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.  กฎหมำย ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

3.1 ประกาศการสรรหาและพิจารณาค ดเล อกเด็กและเยาวชนดีเด่นแหง่ชาติ และผู้ท าคณุประโยชน์ต่อ เด็กและเยาวชน เน ่องในว นเยาวชน 
ืืืืแห่งชาติประจ าปี 

3.2 หล กเกณฑ์การพิจารณาค ดเล อกเยาวชนดีเด่นขององค์กรหร อหน่วยงานต่างๆ 
3.3 พระราชบ ญญ ติสื่งเสริมการพ ฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 

 
 

******************************* 
 
 
 

ืืืืืืืืืืืืส านื กงานเขตแต่งต ้งคณะกรรมการพิจารณาืืืื 

ืืืืืืืืืืืืืืืืืผลงานและเอกสาร/ให้การร บรอง 

ืืืืืืืืปร บปรุง/สื่งเอกสารเพืิ่มเติม สถานศ กษาค ดเล อก 
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ภำคผนวก 

กลุ่มส ่งเสร มกำรจ ัดกำรศ ึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  กำฬส นธุ์ เขต 3  
โทรศัพท์ 0 43 869104  โทรสำร 0 43  869853 

 
รำยช ื่อเจ้ำหน ้ำทีแ่ละบ ุคลำกรกลุ่มส่งเสร  มกำรจัดกำรศ ึกษำ  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำกำฬส นธุ์ เขต 3     
1. ืจ.อ.ไวกูลืืมะลิรส  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจ ดการศ กษา 
2. ื นางราตรีืืเอราว ณ  น กวิชาการศ กษาช านาญการพิเศษ 
3. ืนางสาวเพ็ญประภาืืภูธาตุเพชรืืืืืืืืืน กวิชาการศ กษาช านาญการ  
4. ืนางสาวดวงเนตรืืส นวิลาศ น กวิชาการศ กษาช านาญการ 
5. ืนางสาวธ ญชินาฐ์ืืปัทมาร ง น กวิชาการศ กษาช านาญการ 
6. ืนางประไพภ ทรืืบญุเร อน น กวิชาการศ กษาช านาญการ 
7. ืนางสาวกติติยาืืศรีวรข นธ์ุ เจ้าพน กงานธุรการปฏิบ ตงิาน 
8.ืืนางสาวกนกวรรณืืวรพลืื น กจิตวทิยาโรงเรยีนประจ าเขตพ น้ที่การศ กษา 
9.  นายอรรคพลืืเนตรคุณ เจ้าหนา้ที่ธุรการ 
 
ที่ปรกึษำ 
1. ืนายภ ณฑ์ร กษ์ืืพลต ้อ   ผู้อ านวยการส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธ์ุืเขตื3  
2. ื นายช ยณรงค์ืืฤทธิ์วงค์  รองผู้อ านวยการส าน กงานเขตพ ้นที่การศ กษาประถมศ กษากาฬสินธุ์ืเขตื3     
3. ืจ.อ.ไวกูลืืมะลิรส  ืืผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจ ดการศ กษา 

 

คณะผ ้จัดท ำ 
1. ืจ.อ.ไวกูลืืมะลิรส  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจ ดการศ กษา 
2. ื ืนางประไพภ ทรืืบญุเร อน น กวิชาการศ กษาช านาญการ 
3. ืืนางสาวกนกวรรณืืวรพลืื น กจิตวทิยาโรงเรยีนประจ าเขตพ น้ที่การศ กษา 
4. ืืนายอรรคพลืืเนตรคุณ เจ้าหนา้ที่ธุรการ 
ื  
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