
 

   

   

คู่มือการให้บริการ  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี

โทรศัพท์ 0 3651 1417    โทรสาร 0 3651 1989 
  

  
 



 

 

คํานํา  

 คู่มือการให้บริการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สํานกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  
จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการให้บริการ  และอํานวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และ  
ผู้ที่มาติดต่อราชการ  

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า  
คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และผู้ที่มาติดต่อราชการ   

 
                                                             กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 

 ◆ คู่มือการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ 
              การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย         1 

◆ คู่มือการซื้อ แบบพิมพ์ทางการศึกษา        3 

◆ คู่มือการขออนุญาตพานักเรียน  นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา      4 

  ◆ คู่มือยกเลิกหลักฐานการศึกษา         5  
 ◆  คู่มือการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน    6 

    ◆ คู่มือการขอจัดตั้งกองลูกเสือ   และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ     7   

◆ คู่มือการขออนุญาตพาลูกเสือ  เนตรนารี  และยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม    8 

◆ คู่มือการจัดประกวดระเบียบแถว        9 

◆ คู่มือการตรวจขั้นที่ 5  ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล          
               (เพ่ือขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2  ท่อน)       10 

◆ คู่มือการเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ)   11   

◆ คู่มือการเสนอผลงานโครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น   12 

◆ คู่มือการรายงานผลการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    
               ในสถานศึกษา (NISPA)         13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คู่มือการส่งเสรมิการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ขั้นตอนการรับนักเรยีนในระบบ  

1. จัดทํานโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  
2 .แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมกําหนดนโยบาย  
3. แจ้งสถานศึกษาดําเนินการตามนโยบาย  
4 .ติดตามและตรวจสอบการรับนักเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
5.สรุปและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ขั้นตอนการรับนักเรยีนนอกระบบ  
1. ยื่นคําร้องขอหนังสือรับรอง  
2. แนบเอกสาร  หลักฐาน  ดังนี้  

2.1 ใบรับรองแพทย์  
2.2 เอกสารทางการศึกษา (ระเบยีนแสดงผลการเรียน)  
2.3 ใบสูติบัตร  
2.4 สําเนาทะเบียนบ้าน  
2.5 บัตรประจําตัวประชาชน  

3. ตรวจสอบความถูกต้อง  และเหตุผลที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้  
4. เสนอผู้บังคับบัญชา  
5. แจ้งศูนย์การศึกษานอกระบบ   

 ขั้นตอนการยื่นขอจัดการศกึษาตามอัธยาศัย โดยครอบครัว  

1. ครอบครัวยื่นคําขอต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
2. สํานักงานฯ  ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร / หลักฐาน  
3. แตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแผนการจัดการศึกษา  สภาพแวดล้อม  อุปกรณ์การเรียนการสอน  
4. สํานักงานฯ  เสนอคําขออนญุาตให้คณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณา 

โดยเร็ว  และแจ้งผลการพิจารณาให้ครอบครัวทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ได้รับคําขอ  
5. ครอบครัวโดยผู้จัดการศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาที่ได้รับอนุญาต  
6. ครอบครัวโดยผู้จัดการศึกษาทําการวัดผล  ประเมินผลการเรียนรู้  อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  และรายงาน 

ผลให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหลังสิ้นปีการศึกษา  
7. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  แต่งตัง้คณะกรรมการวัดผลประเมินผลผู้เรียนอย่างน้อย    

ปี ละ 1 ครั้ง  เสนอผลการวัดผลประเมินผลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาต่อผู้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  เพ่ือลงนามอนุมัติผลการเรียน  

8. ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน  
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง    

พระราชบัญญัติทีเ่กีย่วข้อง  
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
- พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551  
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534    

กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  

- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550  

- กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพ่ือเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 ประกาศทีเ่กี่ยวข้อง  
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546  
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองซึ่ง มีเด็กที่มี
อายุในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ พ.ศ.2546 – ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546 - ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือ หลังอายุเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546  

- ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องการกระจายอํานาจการบริหาร การจัดการศึกษา
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการเขต พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2550  

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนใน สถานศึกษา 
พ.ศ. 2548  

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพ.ศ. 2551 

 แบบฟอร์มที่ใช้  

แบบ บค.01 – แบบ บค.31  

ระยะเวลาดําเนินการของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี 

  จํานวน   5   วัน  

  

 

2 



 

   
คู่มือการซือ้แบบพิมพท์างการศึกษา  

ขั้นตอน 
1. ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด  
2. แจ้งระเบียบหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจให้สถานศึกษาทราบ  
3. สถานศึกษาขอซื้อแบบพิมพ์  
4. เสนอขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ให้กับสถานศึกษา  
5. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอนุญาต  
6. สถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อ  
7. จัดทําทะเบียนรับ – จ่ายแบบพิมพ์และลงทะเบียนเบิกจ่ายแบบพิมพ์ให้สถานศึกษา 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  

           แผนการศกึษาแหง่ชาติพุทธศกัราช 2520 และ 2535  

- หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช2521  
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช2521 

- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช2524  

พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

- หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 - หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

- คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาที่ สพฐ. 616/2552               
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  

- คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาที่ สพฐ. 
617/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552  

- คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาที ่สพฐ. 
618/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

 
 แบบฟอร์มที่ใช ้

           หนังสือขออนุญาตซื้อแบบพมิ พ์ปพ. 1 ,ปพ. 2 ,ปพ. 3  

ระยะเวลาดําเนินการของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี  

    จํานวน   1   วัน  
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คู่มือการขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
ขัน้ตอน  

1. โรงเรียนยื่นหนังสือขออนุญาตพร้อมเอกสารประกอบต่อ  สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สิงห์บุรี ก่อนดําเนินการ 7  วัน  

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตรวจสอบเอกสารประกอบ  
3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี พิจาณาอนุญาต  แล้วแจ้งโรงเรียนทราบและเก็บหนังสือไว้เป็นหลักฐาน  
4. โรงเรียนรายงานผลให้  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ทราบ  ภายหลังจาก 

เดินทางกลับ  ภายใน  15  วนั 

เอกสารที่ใช้  

1. หนังสือนําของโรงเรียนขออนุญาตพานักเรียน  นักศึกษาไปนอกสถานที่และพักค้างคืน  
2. โครงการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา  
3. รายชื่อครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ  
4. ตารางกิจกรรมประจําวัน  
5. ใบตอบรับของผู้ปกครอง (แบบที่ผู้ปกครองเซ็นอนุญาต / ตอบรับแล้ว)  
6. แผนที่การเดินทาง  แผนที่สังเขป  และรายละเอียดของสถานที่ที่จะเดินทางไป  
7. สําเนากรมธรรม์ประกันชีวิต  

ระยะเวลาดําเนินการของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี 

            จํานวน  1  วัน  (กรณแีนบเอกสารมาครบตามลําดับ 1 - 7)  
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คู่มือการยกเลิกหลักฐานการศึกษา  
ขั้นตอน  

 
1.ศึกษากฎหมายระเบียบและแนวทางการดําเนินงาน  
2.  สถานศึกษาแจ้งขอยกเลิกแบบพิมพ์  
3.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา  
4.ประชุมพิจารณาวิเคราะห์เอกสารหลักฐานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการยกเลิก หลักฐานทางการ

ศึกษา  
5.เสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้มีอํานาจเพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบยกเลิก

หลักฐานทางการศึกษาโดยออกประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา  
6.แจ้งประกาศการยกเลิกหลักฐานทางการศึกษาให้ทุกกระทรวงสถานศึกษาในสังกัด เอกสาร/หลักฐาน

อ้างอิง  

1.แผนการศกึษาแห่งชาติพุทธศักราช2520และ 2535  
- หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช2521  
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช2521  
- หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช2524  

2.พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขทีเ่พ่ิมเติม  
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช2544  
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

แบบฟอร์มที่ใช้  

  1. หนังสือขอยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา  
 2. ประกาศยกเลิกหลักฐานทางการศึกษา  

ระยะเวลาดําเนินการของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี  

  จํานวน    1   วัน  
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คู่มือการคัดเลือกนักเรยีน และสถานศึกษาเพือ่รับรางวัลพระราชทาน 

ขั้นตอน   
 1.สพป.แจ้งกําหนดการ  และรายละเอียดการดําเนินการ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน   
2.โรงเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือก    
3.สพป.แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกระดับเขต   
4.คณะกรรมการออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา5.ประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ เพื่อกลั่นกรองผลการประเมิน   
6.ประกาศผลการประเมินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา / ระดับจังหวัด แจ้งหน่วยงานสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง  
7. ส่งผลการคัดเลือกระดับเขต   ให้ศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด ดําเนินการตามขั้นตอน ข้อ 1–ข้อ 6   
8.คณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินสถานศึกษา และนักเรียน   
9.ส่งผลการคัดเลือกระดับจังหวัดให้ศูนย์ประสานงานระดับกลุ่มจังหวัดที่ 6  
10.กระทรวงศึกษาธิการประกาศผลรางวัลพระราชทานและรางวัลชมเชย   
11. เข้าเฝ้าเพ่ือ รับรางวัลพระราชทาน  

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง   

1.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาและ สถานศึกษา   
2.ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ

รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

แบบฟอร์มที่ใช้  

แบบประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน   

ระยะเวลาดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

  เดือนสิงหาคม – มกราคม   
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  การขอจัดตั้งกองลูกเสอืและแต่งตั้งผู้บังคับบญัชาลูกเสือ  

 รายละเอียด  

1. การขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือโรงเรียน    
2. การขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  

ขั้นตอนการดาํเนินงาน  

1. โรงเรียน/สถานศึกษา จัดทําเอกสารคําร้องขอ ดังนี้    
1.1 ขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ (ลส.1) จํานวน 2 ชุด  
1.2 ขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.2) จํานวน 2 ชุด โดยแนบสําเนาวุฒิบัตรทาง         

ลูกเสือ  ประกอบคําร้องขอแต่งตั้งฯ  
2. โรงเรียน/สถานศึกษา  ยื่นคําร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรอืกองลูกเสือื (ลส.1)  หรือขอแต่งตั้ง 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ(ลส.2)  ต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี   
3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  
4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี บันทึกเสนอ ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี  

(สพป.สิงห์บุรี)  เพ่ือขออนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ หรือ แต่งตั้งผู้บังคับผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ในแบบ ลส.11,  ลส.12  และ ลส.13  

5. ผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี (สพป.สิงห์บุรี) ลงนามอนุญาตให้จัดตั้งกลุ่ม ลูกเสือหรือกองลูกเสือ
หรือแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในแบบลส.11,  ลส.12 และ ลส.13  6.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสิงห์บุรี  ทําหนังสือแจ้งโรงเรียน/   สถานศึกษา  

7.  โรงเรียน/สถานศึกษา ไดร้ับใบอนุญาตตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ   
  

3. เอกสารประกอบการขออนุญาต  

1. แบบคําขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ (ลส.1)  
2. แบบคําขอแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.2)   
- ต้องแนบสําเนาวุฒิบัตรทางลูกเสือ  
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 คู่มือการขออนุญาตลกูเสือ  เนตรนาร ี และยุวกาชาด  เข้าค่ายพักแรม  

ขั้นตอน  

1. โรงเรียน/สถานศึกษา ทําหนังสือขออนุญาต ยื่นต่อสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ก่อนวันออกเดินทาง  1  สัปดาห์  

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตรวจสอบเอกสาร  เรื่อง  คําขออนุญาต  
3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เขต 1 บันทึกเสนอ การขออนุญาตพา ลูกเสือ  

เนตรนารี และยุวกาชาดเข้าค่ายพักแรม  
4. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลง นาม

อนุญาตพาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม  
5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี   ทําหนังสือแจ้ง  โรงเรียน/ สถานศึกษา  
6. โรงเรียน/สถานศึกษา รบัแจ้งอนุญาต ให้ลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม 7.   

โรงเรียน/สถานศึกษา รายงานการพาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เข้าค่ายพักแรม ต่อ  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ภายใน 5 วนั ทําการ พร้อม ภาพถ่าย 3 - 5 ภาพ 
หลังจากกลับมาแล้ว  

  

เอกสารประกอบ  

1.       โครงการ/สําเนาโครงการ  
2.       แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชา  
3. บัญชีรายชื่อลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  
4. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง  
5. กรมธรรม์ประกันชีวิต  
6. แผนที่การเดินทาง  
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คู่มือการจัดประกวดระเบียบแถว 

ขั้นตอน  

1. สํานักการลูกเสือยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน  แจ้งกําหนดจัดกิจกรรมการประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ  
เนตรนารี  ทัว่ประเทศ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม   

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วม กิจกรรมการประกวดฯ 
โดยส่งแบบแสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา และ
ระดับจังหวัด  

4. เชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประชุมเตรียมการจัดการประกวดฯ  
5. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีดําเนินการเตรียมความพร้อมใน การจัดประกวด เช่น 

สถานที่ งบประมาณบุคลากร  
6. ดําเนินการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับจังหวัด เพ่ือหาตัวแทน จังหวัดสิงห์บุรีไป

ร่วมสวนสนามระดับประเทศ  
7. แจ้งผลการประกวดให้สํานักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียนทราบ  
8. ส่งกองลูกเสือเนตรนารีที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัด เข้าประกวดในระดับประเทศ  ในวันที่ 1 

กรกฎาคม 2557 

 เอกสาร/หลักฐานอา้งอิง  

- คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ของสํานักการลูกเสือยุวกาชาด และ กิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ระยะเวลาดําเนินการของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี

   ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถนุายน  
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คู่มือการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล 
(เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน)  

 วัตถุประสงค์  

เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมตั้งแต่ข้ันที่หนึ่ง ถึงข้ันที่สี่ ไปใช้ในการ
ฝึกอบรมลกู เสือ พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเพ่ิมขึ้น และได้รับการประเมินผลขั้นสุดท้าย 
เพ่ือให้มีคุณวุฒวิูดแบดจ์ (W.B.) และมีสิทธปิ ระดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน  

ขั้นตอน  

1. โรงเรียนทําหนังสือ แจ้งรายชื่อ และส่งเอกสารเพ่ือขอรับการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและ 
ประเมินผลของบุคลากรทางการลูกเสือ  ถึงสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  ก่อนขอรับ
การตรวจอย่างน้อย 15 วัน  
2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตรวจคุณสมบัติ ตรวจเอกสาร ของบุคลากร
ทางการลูกเสือ ผู้ขอรับการตรวจฯ  
3. แจ้งผู้ทรงคณุวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ออก 
ตรวจตามวันที่กําหนด  
4. แจ้งกําหนดวันออกตรวจฯ ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรทางการลูกเสือ ทีมี่ความประสงค์ขอรับ
  การตรวจทราบ  
5. ส่งรายงานผลการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพ่ือขอรับเครื่องหมาย วูดแบดจ์
2 ท่อน ของผู้ทรงคุณวุฒิให้สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ  พิจารณาอนุมัติให้ประดับ เครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 
ท่อน (W.B.)  
6. แจ้งผลการอนุมัติให้บุคลากรทางการลูกเสือทราบ และทําพิธีประดับเครื่องหมายในโอกาส 
สําคัญ 

 เอกสาร/หลักฐานอา้งอิง  

  -  ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหง่ ชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  
พ.ศ.2556  

ระยะเวลาดําเนินการของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี  

           ประมาณ 15 วัน  
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คู่มือการเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ (ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ) 

ขั้นตอน  

1. สํารวจความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในเขตพ้ืนที่การศึกษาภาคเหนือตอนบนและ ภาคเหนือ
ตอนล่าง  

2. จัดทําโครงการการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ  
3. เสนอขออนุมัติโครงการต่อผู้อํานวยการลูกเสือจังหวัดสิงห์บุรี 
4. รับสมคัรผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม  
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการฝึกอบรม  
6. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนและเตรียมการฝึกอบรม  
7. ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและ เพ่ือเตรียมการ ฝึกอบรม เช่น 

สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ ในระหว่างการฝึกอบรม      
7. ดําเนินการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม โดยใช้หลักสูตรตามแนวทางของสํานักงานลูกเสือโลก  

8. และสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ เอกสาร/หลักฐานอ้างองิ  

-   หลักสูตรตามแนวทางของสํานักงานลูกเสือโลก และสํานักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

ระยะเวลาดําเนินการของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุร ี  

  ประมาณ 1 เดือน  
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คู่มือการเสนอผลงาน โครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น   
รายละเอียด 
  ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทํารางวัลเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส.  เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่
เสียสละและอุทิศตนทํางานด้วยความมุ่งม่ัน และส่งผลให้สถานการณ์แพร่ระบาดในสถานศึกษา  มีประสิทธิภาพ และ
ผู้เสพรายใหม่ลดลง ผู้เสนอผลงาน จัดทําเอกสารตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 

1. ประเภทของผู้รับรางวัล แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น ๒ ประเภท คือ 
    1.1 รางวัลประเภทหน่วยงานและสถานศึกษา จําแนกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
      1 กลุ่มหน่วยงาน/สํานักงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
          2) กลุ่มสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
    1.2 รางวัลประเภทบุคคล จําแนกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
         1) กลุ่มผู้บริหารหน่วยงาน/สํานักงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
         2) กลุ่มกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
         3) กลุ่มครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนกลางและ 
     สว่นภูมิภาค 
2. ประเภทของรางวัล  
     ผลงานดีเด่นได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.  มอบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ขั้นตอน 
    3.1 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะทํางานคัดเลือกผลงาน ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณา 
    3.2 หน่วยงานแต่งตั้งคณะทํางานคัดเลือกผลงาน ส่งให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา 
    3.3 กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะทํางานคัดเลือกผลงาน และพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการเสนอผลงานตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 
    4.1. ผลการดําเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
    -ด้านการป้องกัน  
          -ด้านการค้นหา  
          -ด้านการรักษา 
          -ด้านการเฝ้าระวัง 
          -ด้านการบริหารจัดการ 
 -กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ 
    4.2. ผลการดําเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาวที่ดําเนินการครบทุกห้อง และระดับชั้น 
    4.3. การจัดการเรียนรู้การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
    4.4 ผลการดําเนินงานที่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ระดับจังหวัด/ระดับภาค/ระดับประเทศ 
และผลการดําเนินงานที่เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
5. ระยะเวลาดําเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
 ระหว่างเดือนตุลาคม –  กันยายน   
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คู่มือการรายงานผลการดําเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(NISPA) 

รายละเอียด 
  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งแต่เดือนกันยายน – ตุลาคม  

สถานศึกษารายงานงานข้อมูลโดยใช้รหัส username/password  ดังนี้ 
- สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี username  obec1701  

password  qx4cb9 
-สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มี username opec1701 password  aj79ku 

ข้อมูลทีร่ายงานเป็นผลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
  - สถานศึกษาเป้าหมายมีการเสริมสร้างกิจกรรมการป้องกัน เฝ้าระวัง(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทุกแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน) โดยจังหวัดสิงห์บุรี   มีสถานศึกษา
เป้าหมาย จํานนวน 70 แห่ง เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และ
สถานศึกษาสังกัด สช ในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จํานวน 52 โรงเรียน 
  - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดทุกแห่ง 

ขัน้ตอน 
1. เข้าเว็บไซต์ http://nispa.nccd.go.th  
2. ใส่รหัส username/password (ห้ามเปลี่ยน) 
    2.1 สถานศึกษาสังกัด สพฐ. username  obec1701 password  qx4cb9 
    2.2 สถานศึกษาสังกัด สช.   username opec1701  password  aj79ku 
3. เข้าระบบรายงานผลการดําเนินงาน ศพส. 

      4. เข้าบันทึกข้อมูล “สําหรับสถานศึกษา”   
              4.1 เลือกอําเภอ/เขต 

    4.2 กรอก/ปรับปรุงข้อมูล  
            - ข้อมูลพื้นฐาน รร. 
            - กิจกรรมของโรงเรียน  
            - บันทึกข้อมูลทุกครั้ง 

5. ดูรายงานผลการดําเนินงาน  
6. สถานศึกษารายงานทุกครั้งเมื่อสถานศึกษามีการจัดกิจกรรม 

เอกสาร/หลักฐาน  
แบบรายงานผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (NISPA)   

ระยะเวลาดําเนินการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 
ระหว่างเดือนตุลาคม –  กันยายน    
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