ภาระงานที่รับผิดชอบ
นางบังอร ครุฑไชยันต์ ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำน ดังนี้
1. ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมชำนำญงำนและประสบกำรณ์สูงมำกเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับงำนวิชำกำรศึกษำ ที่มีลักษณะงำนยำกมำกเป็นพิเศษ โดยกำรพิจำรณำ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
ทำควำมเห็น สรุปรำยงำน เสนอแนะกำรปฏิบัติงำนวิชำกำรในควำมรับผิดชอบ กำรกำหนดโครงกำรสำรวจ
และจัดเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลและสถิติกำรศึกษำ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน ปฏิบัติงำนโดย
จำเป็นต้องมีกำรตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบเป็นประจำ และให้คำปรึกษำแนะนำเกี่ยวกับงำน
ในหน้ำที่ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ลำดับที่ 4 ในกรณีที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
3. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำ
นอกระบบกำรศึกษำ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
การจัดการศึกษาในระบบ
1) งำนส่งเสริมให้มีกำรกำหนดวิธีกำรและแนวทำงกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
2) งำนกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ภูเขำ ทุรกันดำร และชำวเล
3) งำนกำรจัดกำรศึกษำเด็กไรสัญชำติ เด็กต่ำงชำติพันธุ์
4) งำนกำรจัดกำรศึกษำพื้นที่พิเศษ
5) งำนแก้ไขปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน
6) งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ
- กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ
- กำรยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ
- กำรตรวจสอบวุฒิและกำรรับรองควำมรู้
- กำรซื้อแบบพิมพ์
7) งำนส่งเสริมกำรเทียบโอนผลกำรเรียน/กำรย้ำยและกำรจำหน่ำยนักเรียน
4. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
- งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ

คู่มืองานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
งานจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษำวิเครำะห์ระเบียบกฎหมำยหลักเกณฑ์และแนวทำงตำมที่ระเบียบกฎหมำยกำหนด
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร ประชุมคณะกรรมกำร แจ้งระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรำยงำน
ผลกำรศึกษำให้สถำนศึกษำทรำบ
3. รวบรวมแบบรำยงำนผลกำรศึกษำ จัดทำทะเบียน จัดเก็บให้เป็นระบบและตรวจสอบได้
4. ตรวจสอบควำมถูกต้องให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย หำกไม่ถูกต้องส่งกลับคืนให้โรงเรียน
แก้ไข หำกถูกต้องจัดเก็บเป็นระบบสำมำรถตรวจสอบได้
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น พุทธศักรำช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย พุทธศักรำช 2524
2. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544
- หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
แบบฟอร์มที่ใช้
1. ป.02 ป.05 ปพซ1 ปพ.2
2. รบ.2-ต รบ2-ป
3. ปพ.3 : 1 ปพ.3 : 2 ปพ.3 : 3 ปพ.3 : 4
4. ปพ.3 : ป ปพ3 : บ ปพ.3 : พ
5. ใบสุทธิ (กรณีโรงเรียนยุบเลิก)

คู่มืองานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
งานยกเลิกหลักฐานการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษำกฎหมำยระเบียบและแนวทำงกำรดำเนินงำน
2. สถำนศึกษำแจ้งขอยกเลิกแบบพิมพ์
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำกำรขอยกเลิกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
4. ประชุมพิจำรณำวิเครำะห์เอกสำรหลักฐำนและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรยกเลิกหลักฐำน
ทำงกำรศึกษำ
5. เสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือผู้มีอำนำจเพือ่ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ยกเลิกหลักฐำนทำงกำรศึกษำโดยออกประกำศยกเลิกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
6. แจ้งประกำศกำรยกเลิกหลักฐำนทำงกำรศึกษำให้ทุกกระทรวงสถำนศึกษำในสังกัด
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น พุทธศักรำช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย พุทธศักรำช 2524
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544
- หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
แบบฟอร์มที่ใช้
1. หนังสือขอยกเลิกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ
2. ประกำศยกเลิกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ

คู่มืองานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
งานตรวจสอบวุฒิ การรับรองความรู้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษำระเบียบ กฎหมำย และขั้นตอนกำรดำเนินงำน
2. ดำเนินกำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำตำมที่หน่วยงำน/สถำบันขอควำมร่วมมือโดยยื่นเอกสำร
ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจสอบ
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจสอบจำก
ปพ.1 : ป ปพ.1 : บ หรือ ปพ.1 : พ ชุดที่เก็บรักษำไว้ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือขอควำมร่วมมือ
ให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบจำกทะเบียนของโรงเรียน
4. เสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือผู้มีอำนำจลงนำมยืนยันกำรตรวจสอบ
วุฒิกำรศึกษำ
5. แจ้งผลกำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำให้สถำบันและหน่วยงำนที่ขอตรวจสอบวุฒิทรำบ กรณี
เป็นเอกสำรที่ถูกต้อง
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น พุทธศักรำช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย พุทธศักรำช 2524
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544
- หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
แบบฟอร์มที่ใช้
หนังสือรับรองควำมรู้

คู่มืองานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
การซื้อแบบพิมพ์ของทางราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษำวิเครำะห์ระเบียบกฎหมำยหลักเกณฑ์แนวทำงตำมที่ระเบียบกฎหมำยกำหนด
2. แจ้งระเบียบหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติและซักซ้อมควำมเข้ำใจให้สถำนศึกษำทรำบ
3. กำรสั่งซื้อแบบพิมพ์
3.1 กรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อ โดยส่งจดหมำยไปซื้อ
แบบพิมพ์ที่องค์กำรค้ำของ สกสค. และองค์กำรค้ำของ สกสค.เป็นผู้จัดส่งให้สำนักงำนเขตพื้นที่
1) สำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำที่ดำเนินกำรสำรวจควำมต้องกำรซื้อแบบพิมพ์ของทำง
รำชกำร (แบบควบคุม) ไปยังโรงเรียนของรัฐบำลและเอกชนในสังกัด สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเทศบำล
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตั้งอยู่
2) โรงเรียนทำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์กำรค้ำ
ของ สกสค. โดยระบุรำยกำรที่ซื้อ จำนวน และโรงเรียนที่ขออนุญำตซื้อ ส่งให้องค์กำรค้ำของ สกสค.
4) เมื่อองค์กำรค้ำของ สกสค.ส่งแบบพิมพ์ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมเอกสำรที่
สั่งซื้อแล้ว สำนักงำนเขตพื้นที่ลงทะเบียนแล้วแจ้งโรงเรียนมำรับแบบพิมพ์
3.2 กรณีโรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการสั่งซื้อและไปรับสินค้ำที่องค์กำรค้ำของ สกสค.
1) โรงเรียนทำหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยให้ระบุชื่อครู
หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนที่โรงเรียนมอบฉันทะในหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ด้วย
2) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทำหนังสือสั่งซื้อแบบพิมพ์ถึงองค์กำรค้ำ
ของ สกสค. โดยระบุชื่อ - นำมสกุลครู/บุคลำกรของโรงเรียนที่ได้รับมอบฉันทะจำกโรงเรียนให้เป็น
ผู้ดำเนินกำรจัดซื้อ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำบัตรประจำตัวประชำชน/บัตรข้ำรำชกำรไปแสดงต่อองค์กำรค้ำ
ของ สกสค.ด้วย
3) โรงเรียนนำแบบพิมพ์ที่ได้รับลงบัญชี รับ-จ่ำยแบบพิมพ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2520 และ 2535
- หลักสูตรประถมศึกษำ พุทธศักรำช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น พุทธศักรำช 2521
- หลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย พุทธศักรำช 2524
2. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2544
- หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
3. คำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรซื้อแบบพิมพ์ทำงกำรศึกษำ ที่ สพฐ. 616/2552
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552
4. คำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรซื้อแบบพิมพ์ทำงกำรศึกษำ ที่ สพฐ.617/2552
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552
5. คำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรซื้อแบบพิมพ์ทำงกำรศึกษำ ที่ สพฐ.618/2552
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552
แบบฟอร์มที่ใช้
หนังสือขออนุญำตซื้อแบบพิมพ์ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3

คู่มือการย้ายและการจาหน่ายนักเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา
1. ผู้ปกครองนักเรียนเขียนคำขอย้ำย
2. โรงเรียนขออนุญำตจำหน่ำยนักเรียนต่อสำนักงำนเขตพื้นที่
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำอนุญำต กรณีได้รับรำยงำนกำรรับนักเรียนเข้ำเรียน
จำกโรงเรียนที่รับย้ำยแล้ว และไม่อนุญำต กรณีได้รับรำยงำนว่ำยังไม่ได้รับเด็กเข้ำเรียน
กรณีนักเรียนถึงแก่กรรม
1. สถำนศึกษำขออนุญำตจำหน่ำยนักเรียนที่ถึงแก่กรรมต่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พร้อม
แนบสำเนำใบมรณะบัตร
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พิจำรณำอนุญำตจำหน่ำยนักเรียน และแจ้งผลกำรพิจำรณำให้
สถำนศึกษำทรำบ
3. สถำนศึกษำจำหน่ำยนักเรียนที่ถึงแก่กรรมออกจำกทะเบียนนักเรียน
กรณีนักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน และไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่
1. สถำนศึกษำขอหนังสือรับรองกำรไม่มีตัวตนของผู้ปกครองและนักเรียนจำกผู้ใหญ่บ้ำน
หรือกำนัน
2. สถำนศึกษำขออนุญำตจำหน่ำยนักเรียนที่หยุดเรียนเป็นเวลำนำน
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พิจำรณำอนุญำตจำหน่ำยนักเรียน และแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ให้โรงเรียนทรำบ
กรณีนักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ให้สถำนศึกษำพิจำรณำจำหน่ำยนักเรียน โดยคำนวณอำยุของนักเรียนที่จำหน่ำย ต้องมีอำยุ
ครบ 15 ปีบริบูรณ์ แล้วรำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ

กรณีนักเรียนที่เรียนจบการศึกษา
1. กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในสถำนศึกษำที่ไม่ได้รับอนุญำตให้เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น เมื่อสถำนศึกษำได้รับอนุมัติตัดสิน ผลกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนจบชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 แล้ว ให้ดำเนินกำร ดังนี้
1.1 จำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน
1.2 รำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ
1.3 ส่งรำยชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ให้สถำนศึกษำที่เปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้นที่รับผิดชอบเขตพื้นที่บริกำรของนักเรียนทรำบ และดำเนินกำรรับนักเรียน
2. กรณีนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เมื่อสถำนศึกษำได้รับอนุมัติตัดสินผลกำรเรียน
ของนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 แล้ว ให้ดำเนินกำร ดังนี้
2.1 จำหน่ำยนักเรียนออกจำกทะเบียนนักเรียน
2.2 รำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบ
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
- พระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545
- กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรนับอำยุเด็กเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับ
พ.ศ.2545
- แนวทำงกำรดำเนินงำนรับนักเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แบบฟอร์มที่ใช้
แบบ พฐ.13 แบบ พฐ.19 แบบ พฐ.19/1 แบบ พฐ.19/2 แบบ พฐ.19/3
แบบ พฐ.19/4 แบบ พฐ.20 แบบ พฐ.20/1 แบบ พฐ.20/2 แบบ พฐ.20/3 แบบ พฐ.20/4
แบบ พฐ.21 แบบ พฐ.22 แบบ พฐ.23

