
 

 

 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับภำรกิจตำมนโยบำย และจุดเน้น 
ของ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอวังวิเศษ  ปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 

และกำรเบิกจ่ำย งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

นำยคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอวังวิเศษ   
และ 

                              นำยอำทิตย์ อินทรวิเศษ  ครู    

๒. ค ำรับรองที่เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว และให้ไว้ส ำหรับระยะเวลำใน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต ่
    วันที่ ๑ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ข้ำพเจ้ำ นำยอำทิตย์ อินทรวิเศษ คร ูขอให้ค ำรับรองกับ ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอวังวิเศษ   
จะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจตำมนโยบำยและจุดเน้น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ  
ส ำนักงำน กศน. และกำรปฏิบัติรำชกำรเก่ียวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้เกิด 
ประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำยดังนี้  
๓.๑ ภำรกิจตำมนโยบำยและจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 
      ปฏิบัตภิำรกิจรำชกำรตำมเป้ำประสงค์ และเป้ำหมำยที่ได้รับกำรจัดสรรกลุ่มเป้ำหมำย และงบประมำณ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ดังนี้ 
      ๓.๑.๑ กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ท ำหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำน  

๓.๑.๑.๑ พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๓.๑.๑.๒ ส่งเสริมพัฒนำครูให้ออกแบบจัดกำรเรียนรู้ 
๓.๑.๑.๓ จัดกำรศึกษำพ้ืนฐำนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
๓.๑.๑.๔ จัดกำรศึกษำร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
๓.๑.๑.๕ ศูนย์ทะเบียนนักศึกษำ 
๓.๑.๑.๖ เทียบโอนผลกำรเรียน 

 ๓.๑.๑.๗ คณะกรรมกำร กำรประเมินเทียบระดับกำรศึกษำ และกำรประเมินเทียบระดับกำรศึกษำ 
    ขั้นสูงสุดฯ  
  ๓.๑.๑.๘ กำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่ำสัปดำห์ละ ๕ วัน และทุกวันอังคำรของเดือน 
    จะต้องเข้ำประชุม ณ ส ำนักงำน กศน.อ ำเภอวังวิเศษ ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 ๓.๑.๑.๙ สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำหรับผู้พิกำร 
  ๓.๑.๑.๑๐ ให้ค ำปรึกษำกับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในการอบรมลูกเสือนอกโรงเรียน 
 ๓.๑.๑.๑๑ เป็นผู้ก ำกับกองลูกเสือนอกโรงเรียน  
 
                   /๓.๑.๑.๑๒ ให้... 



 

 

 ๓.๑.๑.๑๒ ให้ค ำปรึกษำกับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในการจัดตั้งชมรมอำสำสมัครยุวกำชำด- 
      นอกโรงเรียน และมีสมำชิกอำสำสมัครยุวกำชำดนอกโรงเรียน 
 ๓.๑.๑.๑๓ พัฒนำกำรจัดกิจกรรม รวมทั้งเป็นที่ปรึกษำทำงด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนำจิต 
      ให้กับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้วยกำรจัดกำรฝึกอบรม พัฒนำจิตด้วยกำรนั่งสมำธิ  
      รักษำศีล หรือบ ำเพ็ญประโยชน์ ให้กับศำสนำที่จิต ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำนับถือ  
      อย่ำงน้อย ๓ วัน ๒ คืน ณ ศำสนสถำนที่ตนเองให้ควำมเคำรพเลื่อมใส ด ำเนินกิจกรรม ใน    
         ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓.๑.๑.๑๔ ให้ค ำปรึกษำกับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรสร้ำง และพัฒนำหลักสูตรวิชำเลือก  
      ของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้อง หรือเป็นไปตำมควำมต้องกำรของชุมชน ให้มีกระบวนกำร 
      พัฒนำตนเอง เพ่ือให้นักศึกษำได้คิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ และสำมำรถปฏิบัติได้ เพื่อใช้ 
      พัฒนำตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้ อย่ำงมีควำมสุข ให้มีกำรวัด และประเมินผล  
      อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
 ๓.๑.๑.๑๕ ให้ค ำปรึกษำกับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Micro  
       Planning) ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันโดยใช้แบบของ ส านักงาน กศน.  ก าหนด ประมวลผล 
        เป็นรายต าบลและจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศน ามาใช้ในการบริหารการจัดกิจกรรม เพื่อ 
   ๑. ให้ค าแนะน า ก ากับดูแล ให้คร ูกศน.ต าบล จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ กศน.ต าบล 
   ๒. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   ๓. น าเสนอแผนต่อคณะกรรมการ กศน. อ าเภอ และภาคีเครือข่าย 
   ๔. ให้ค าแนะน า ก ากับดูแล กศน. ต าบลน าเสนอแผนให้ กศน. อ าเภอ พิจารณาอนุมัติ 
   ๕. รวบรวมรายงานผลการปฏบิัติงาน 
    - รายงานข้อมูลที่เก่ียวข้องตามแบบและระยะเวลาที่ก าหนด 
    - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ กศน.ต าบล 

๓.๑.๒ งำนแนะแนวกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ 
   ๓.๖.๑ พัฒนำสื่อ คู่มือ เกี่ยวกับกำรแนะแนว 

๓.๖.๒ พัฒนำรูปแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓.๖.๓ สรรหำ ยกย่อง จัดตั้งองค์กร ชมรม 

๓.๑.๓ งำนพัฒนำดูแล/ช่วยเหลือผู้เรียน 
  ๓.๗.๑ ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ /ปรับพื้นฐำนควำมรู้ 

๓.๗.๒ จัดฝึกอบรมตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน  
๓.๗.๓ จัดหำทุนกำรศึกษำ/จัดหำงำน 
๓.๗.๔ ติดตำม ดูแล พัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

๓.๒ กลุ่มแผนงำนและพัฒนำคุณภำพ 
   ท ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำกลุ่มงำน และท ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
  ๓.๒.๑ งำนประกันคุณภำพ 
   ๓.๒.๑.๑ จัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

  ๓.๒.๑.๒ ประสำนกำรประเมินคุณภำพ 
   ๓.๒.๑.๓ พัฒนำระบบประกันคุณภำพ 
  ๓.๒.๒ งำนแผนงำนงบประมำณ/ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน/นโยบำย,ค ำรับรอง 
   ๓.๒.๒.๑ วิเครำะห์แผน  สรุป  รวบรวมแผนงำน/กิจกรรม/โครงกำร 

 /๓.๒.๒.๒ จัด… 



 

 

   ๓.๒.๒.๒ จัดท ำแผนพัฒนำและปฏิบัติกำรประจ ำปี 
๓.๒.๒.๓ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

  ๓.๒.๒.๔ ติดตำมรำยงำนตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร 
  ๓.๒.๓ งำนสำรสนเทศกำรรำยงำน 
    ๓.๒.๓.๑ จัดท ำ และวำงแผนงำนยุทธ์ศำสตร์ /นโยบำย 
    ๓.๒.๓.๒ จัดท ำค ำรับรอง 
 ๓.๓ กลุ่มนิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   ท ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำกลุ่มงำน และท ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
 ๓.๓.๑ งำนนิเทศ ติดตำมและพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ 
   ๓.๓.๑.๑ นิเทศกำรศึกษำ 
   ๓.๓.๑.๒ งำนติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    ๓.๓.๑.๓ พัฒนำบุคลำกรและภำคีเครือข่ำยด้ำนวัดผลประเมินผล 
  ๓.๓.๑.๔ พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้และจัดกำรควำมรู้ 
    ๓.๓.๒ งำนกำรวัดผลและประเมินผลกำรศึกษำ 
   ๓.๓.๒.๑ วำงแผน วิเครำะห์วธิีกำรวัดผลประเมินผล 
   ๓.๓.๒.๒ พัฒนำกำรใช้รูปแบบวิธีกำรวัดผลประเมินผล 

๓.๓.๒.๓ พัฒนำให้บริกำรเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
๓.๓.๒.๔ นิเทศ ติดตำมกำรวัดผลประเมินผล 

   ๓.๓.๒.๕ งำนทดสอบทำงกำรศึกษำ 
๓.๓.๓ งำนพัฒนำหลักสูตร สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
  ๓.๓.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร 

   ๓.๓.๓.๒ พัฒนำ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
๓.๔ กำรจัดกำรศึกษำต่อเนื่อง 
   ๓.๓.๑.๑ ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำกับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในการจัดกำรศึกษำ 
   เพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๓.๓.๑.๒ ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำกับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในการจัดกำรศึกษำ 
   เพ่ือพัฒนำทักษะชีวิต, พัฒนำสังคมและชุมชน 
   ๓.๓.๑.๓ ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำกับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในการจัดกำรศึกษำ 
   เพ่ือพัฒนำทักษะชีวิตโดยใช้หลักวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 
๓.๕ กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

  กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
   ๓.๕.๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนประชำชนในพื้นท่ีให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีควำมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
   ๓.๕.๑.๒ ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำกับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในการจัดตั้งที่อ่ำนบ้ำนครู  
   และดูแล สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนให้ บรรลุเป้ำหมำยตำมนโยบำยรัฐบำล และ 
   ส ำนักงำน กศน. 
   ๓.๕.๑.๓ ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำกับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในการจัดตั้งที่อ่ำนประจ ำ 
   โรงพยำบำลประจ ำต ำบล 
                  /๓.๕.๑.๔ ส่งเสริม... 



 

 

    ๓.๕.๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนประชำชนในพื้นท่ี ให้มีกำรใช้บริกำรห้องสมุดประชำชนอ ำเภอ 
   สิเกำเพ่ือกำรค้นคว้ำ กระตุ้นให้เกิดกำรใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
    ๓.๕.๑.๕ ร่วมจัดกิจกรรมให้บริกำรรถห้องสมุดเคลื่อนที่มำสู่ต ำบลที่รับชอบอย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
   ๓.๕.๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา และประชาชนมีทักษะความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
   และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
   ๓.๕.๑.๗ เสริมสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการเรียนรู้ภายในต าบลและระหว่างต าบลเช่น 
  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนดีประจ าต าบลศูนย์ ICT ต าบลเป็นต้น  

  ๓.๕.๑.๘ ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำกับครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในการสร้างและพัฒนาภาคี 
   เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนโดยการประสานขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
  องค์กรชุมชนผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมเป็นอาสาสมัครกศน. 
  อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป็นต้น 

 ๓.๖ กลุม่อ านวยการ 
   ท ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำกลุ่มงำน และท ำหน้ำที่รับผิดชอบ 
   ๓.๖.๑ งำนกำรเงิน 
             - กำรรับ-จ่ำยเงิน 

  ๓.๖.๒ งำนสำรสนเทศพ้ืนฐำน 
          - รวบรวม จัดท ำ ข้อมูลพื้นฐำนสถำนศึกษำ 
 

๓.๗ บรกิารการเรยีนรู้ในชมุชนรว่มกบัภาคเีครอืขา่ย 
   ๓.๗.๑ ร่วมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ร่วมกับ (สอศ.) 
  ๓.๗.๒ ร่วมจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับ (สคบ.) 
  ๓.๗.๓ ร่วมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนร่วมกับ (กระทรวงไอซีที) 
  ๓.๗.๔ ร่วมจัดตั้งมุมวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตร่วมกับ (สสวท.) 
  ๓.๗.๕ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลสถานีอนามัย 
  ๓.๗.๖ ร่วมกิจกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรมป้องกันบรรเทา 
            สาธารณภัย 
  ๓.๗.๗ ร่วมกิจกรรมอ าเภอเคลื่อนที่ร่วมกับอ าเภอ 
 
๔. งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำยจำก ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอวังวิเศษ   

   

  ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับภำรกิจตำมนโยบำย และ
จุดเน้นทุกประกำร  
  อนึ่งหำกข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรเกี่ยวกับภำรกิจตำม
นโยบำย และจุดเน้นได้ หรือข้อหนึ่งข้อใดได้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอวังวิเศษ  พิจำรณำ
ควำมดีควำมชอบ หรือพิจำรณำลงโทษ ตำมระเบียบวินัยที่ก ำหนดไว้ อย่ำงโดยดี 
 
ลงช่ือ.........................................................................................................................................  

(นำยอำทิตย์ อินทรวิเศษ) 
ครู 

ผู้ให้ค ำรับรอง 

ลงช่ือ......................................................................................................................................... 
(นำยคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์) 

ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอวังวิเศษ   
ผู้รับค ำรับรอง 


