นางนรินทร์ กรายทอง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ 47
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน มีหน้ำที่กำกับและรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนลูกเสือ
ยุวกำชำด เนตรนำรี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน งำนกิจกำรนักเรียนอื่น
งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งำนกีฬำและนันทนำกำร งำนสุขภำพอนำมัย กิจกำรนักเรียน ศึกษำ วิจัยและ
วิเครำะห์ ตลอดจนจัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ให้คำปรึกษำ แนะนำ พัฒนำ ปรับปรุงงำน ติดตำมประเมินผล
ติดต่อประสำนงำน ข้อขัดข้องต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรระดับรองลงมำ ติดต่อประสำนงำนและแก้ไข
ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ โดยมีหน้ำที่และ ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษำวิชำทหำร
2. งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ
3. งำนกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนขั้นพื้นฐำน
4. กำรรำยงำผลกำรรับนักเรียนในเว็ปไซด์
5. กำรดำเนินงำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. ปฏิบัติงำนในหน้ำที่แทน นำงประภัสสร ขัดสำย กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
7. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ผู้บังคับบัญชำ
มอบหมำย
งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
ขอบเขตของงาน
1. ส่งเสริมให้ดำเนินกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษำวิชำทหำร เช่น กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกอบรม กิจกรรมค่ำยพักแรม กิจกรรม ในวัน
สำคัญต่ำง ๆ
2. ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษำวิชำทหำร เช่น กำรอบรม สัมมนำ
3. สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนำรี ตำมกิจกรรมของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับ
โรงเรียน กลุ่มเครือข่ำยโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติและระดับโลก
4. ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด เพื่อกำหนดแผน/โครงกำร
แนวทำงในกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ในฐำนะเลขำนุกำรดำเนินกำรลูกเสือจังหวัด/เขตพื้นที่
กำรศึกษำ
5. ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้งกลุ่ม/กอง ลูกเสือ-เนตรนำรีและยุวกำชำด เช่นกำรจัดทำและจัดเก็บ
ทะเบียน
6. ดำเนินกำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เข็มกำชำดสมนำคุณ
7. ดำเนินกำรขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ของผุ้บังคับบัญชำลูกเสือ
8. กำรดำเนินกำรจัดเก็บเงินค่ำบำรุงกิจกรรมลูกเสือตำมแนวทำง/กฎระเบียบที่กำหนด
9. ประสำน ติดตำม นิเทศ ประเมินผล สรุปผล และสรุปงำนกำรดำเนินงำน กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนำรี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ของหน่วยงำนในสังกัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ส่งเสริมให้ดาเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์และ
นักศึกษาวิชาทหาร
สำรวจข้อมูล / กำหนดนโยบำยและแนวทำง
กำหนดแผนงำน / โครงกำร
แต่งตั้งคณะทำงำน
ดำเนินงำนตำมแผน / โครงกำร
นิเทศติดตำมและประเมินผล
สรุปผล / วิเครำะห์
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
สำรวจข้อมูล / จัดทำฐำนข้อมูล
กำหนดแผนงำน / โครงกำร
แจ้งหน่วยงำนทุกสังกัดดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร
ประสำนแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องประเมินผล
พิจำรณำผลงำน
แจ้งผลกำรพิจำรณำ

3. สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหน่วยงานทุกระดับ
กำหนดแผนงำน / โครงกำร
ประสำนขอรับกำรสนับสนุน
แจ้งหน่วยงำน/กำรปฏิบัติ
ดำเนินงำนตำมแผน / โครงกำร
กำกับ ติดตำม ประเมินผล
สรุปผล และรำยงำนผล
4. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการดาเนินการลูกเสือจังหวัด
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษำรำยละเอียด
ประสำนแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำหนดแนวทำง,ปฏิทินกำรประชุม
ดำเนินกำรประชุมตำมแผน
สรุปและรำยงำน

5. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด
จัดทำข้อมูล
แจ้งนโยบำย
แต่งตั้งคณะทำงำนประเมินควำมต้องกำร
เร่งรัดดำเนินกำรตำมตัวชี้วัด
สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
6. ดาเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือสมนาคุณ
แจ้งหลักเกณฑ์
สรุปข้อมูลบุคลำกรที่เสนอขอพระรำชทำนเหรียญ
ประสำนเสนอต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ประกำศ แจ้งหน่วยงำน บุคลำกรที่ได้รับพระรำชทำน
สรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

8. ดาเนินการจัดเก็บเงินบารุงกิจการลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จัดทำข้อมูลบุคลำกร / หน่วยงำน
แจ้งแนวดำเนินกำรให้สถำนศึกษำ
ดำเนินกำรจัดเก็บ
สรุปผลกำรจัดเก็บ
ส่งมอบกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์จัดเก็บตำมระเบียบ
กำกับ ติดตำม เร่งรัด
สรุปผล / รำยงำน
9. การประชุมสัมมนาผู้นา ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับลูกเสือ การประสานงาน ฯลฯ
ประสำนแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมระดมควำมคิด กำหนดเป้ำหมำย
ประสำนแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินงำนตำมกิจกรรม โครงกำร
ประสำนแจ้งหน่วยงำนดำเนินกำรตำมกิจกรรม
สรุปและรำยงำน

งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ขอบเขตของงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงครอบวงจร
ได้มำตรฐำน ได้แก่ กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล กำรคัดกรองนักเรียน กำรจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำและกำรส่งต่อ โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กิจกรรมประชุมชั้นเรียน และกิจกรรม
เพื่อนที่ปรึกษำ
กระบวนการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการกาหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลให้สถานศึกษา
1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2 มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (POLDCA-CO) กำหนดโยบำยยุทธศำสตร์ในกำรบริหำรจัดกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกำร
ดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงรอบด้ำนแบบคู่ขนำน ภำยใต้กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ มีแนวคิดในกำร
ปฏิบัติงำน “ฉับไวจริงใจได้ผล” โดยยึดหลักกำรกำรมีส่วนร่วมผิดชอบ ร่วมคิดร่วมปฏิบตั ิ ร่วมพัฒนำ ร่วมแก้ปัญหำ
จำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
2) จัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.สุโขทัย เขต 2) เป็นหน่วย
ปฏิบัติกำรพิเศษที่สำมำรถช่วยเหลือให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ และจัดตั้งศูนย์เฉพำะ กิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.ประจำเครือขำย 19 เครือข่ำยในเขตพื้นที่) เพื่อเป็นเครือข่ำยให้ควำมช่วยเหลือและดำเนินกำร
คุ้มครองช่วยเหลือในกรณีเด็กที่มีปัญหำครอบครัว กำรทะเลำะวิวำท กำรใช้ควำมรุนแรง กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ และกำร
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำ โดยติดตำมและประสำนงำนกำรช่วยเหลือแบบองค์รวม (ทีมสหวิชำชีพ)
3) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมประพฤตินักเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4) จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อแก้ไขปัญหำเด็กตกหล่นและเด็กไม่มี
ที่เรียน
5) จัดตั้งชมรมจิตอำสำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยจัดทำโครงกำรตักบำตรทุกเดือนช่วยเพือ่ นผู้
ยำกไร้ โดยนำสิ่งของเครื่องใช้ ข้ำวสำรอำหำรแห้งทีไ่ ด้จำกกำรตักบำตร ไปบริจำคช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ยำกจนใน
สังกัด
6) จัดตั้งกองทุนสำนฝันปันน้ำใจให้กับเด็กในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 2
เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีฐำนะยำกจน ผู้ยำกไร้ ขำดแคลน ประสบภำวะยำกลำบำก เด็กด้อยโอกำส เด็กพิกำร เด็กถูก
ล่วงละเมิดทำงเพศ หรือเด็กถูกทำรุณกรรม โดยระดมทุนกำรศึกษำทั้งหน่วยงำนภำครัฐเอกชนและหน่วยงำนทำงศำสนำ
1.1 สถำนศึกษำทุกแห่งได้รับกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็กอย่ำงทั่วถึงและ
ต่อเนื่องสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำเป็นกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน
1) ส่งเสริมให้ครูประจำชัน้ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เยี่ยมบ้ำนนักเรียนครบ 100% ประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรียนทุกห้องเรียน แล้วนำข้อมูลจำกกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนทีต่ กอยู่ในสภำวะยำกลำบำก จัดทำลำดับควำมจำเป็น
เร่งด่วน เพื่อให้กำรช่วยเหลือได้อย่ำงทันเวลำ
2) ส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำทุกแห่งใช้ระบบกำรคัดกรองเด็กเป็นรำยบุคคล โดยใช้โปรแกรม
Scan Tool(ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2552) เป็นเครื่องมือในกำรคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ สำมำรถนำไปใช้ในกำร
ช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียนได้อย่ำงถูกต้อง
3) มีระบบคัดกรองเด็กพิกำร และพัฒนำครูให้มีควำมรู้ด้ำนกำรคัดกรองเด็กพิกำรส่งเสริม ประสำน
และช่วยเหลือเด็กพิกำร เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยและสติปัญญำ ให้ได้เข้ำรับกำรศึกษำ รักษำอย่ำงถูกต้อง และ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้กับเด็กพิกำร ในสังกัดให้ได้รับกำรส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนำเต็มศักยภำพ
4) กำรพัฒนำกำรดำเนินงำนคุม้ ครองเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง ถูกล่วงละเมิด
ทำงเพศ ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำ และเหตุอื่นๆ และพัฒนำศูนย์ Hot line สถำนศึกษำในสังกัด
5) ส่งเสริมสถำนศึกษำบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนทักษะชีวิตในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เพื่อสร้ำง
ภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในสังกัด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทำระบบ แผนงำน/โครงสร้ำงและผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน
2. ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ดำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำรรู้จักเด็กเป็นรำยบุคคล กำรคัดกรอง
นักเรียน กำรจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ กำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียนและกำรส่งต่อ
4. ติดตำม ประเมินผล ให้กำรช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญหำ
5. สรุปผล / รำยงำน
Flow Chart การปฏิบัติงาน

จัดทำระบบ แผนงำน โครงสร้ำง กำหนดผู้รับผิดชอบ
ประชุมชี้แจงผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนตำมระบบกำรดุแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน
ติดตำมผล ประเมินผล ให้กำรช่วยเหลือ
สรุปและรำยงำนผล

