
 

โครงการนิเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑0. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอกลักษณ์  มีชัย  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – เดือนกันยายน 2564 
งบประมาณ    10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล  

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น ควรต้องประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา  โดยเจตนารมณ์ของแผน 
การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือต้องการพัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญหา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
ได้อย่างมีความสุข” การพัฒนาคนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคม ได้เรียนรู้และฝึกทักษะ 
ที่หลากหลาย เพ่ือให้เยาวชนได้เพ่ิมพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถ
สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น
จำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  

 กิจการลูกเสือเป็นขบวนการสำคัญในการพัฒนาเยาวชนที่กระทรวงศึกษาธิการได้ยึดถือ 
เป็นแนวทางดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ว่าเป็นกิจกรรม
เยาวชนที่พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการของกิจการลูกเสืออย่างแท้จริง  
โดยการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ บุคลากรควรมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริม 
ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะตระหนักในความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ จึงได้จัดทำ “โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ในสถานศึกษา จงัหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 
 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในหน่วยงานทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ 
ประสบการณ์ที ่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา รวมทั ้งตระหนักถึงความสำคัญใน
กระบวนการของกิจการลูกเสือให้เป็นไปหลักการ วัตถุประสงค์ และวิธีการของกิจการลูกเสืออย่างแท้จริง           

2.2 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในหน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการเรียนการสอนลูกเสือใน
สถานศึกษา  

2.3 เพื ่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู ้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัด
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในหน่วยงานทางการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมลูกเสือในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 



 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
3.๑ เชิงปริมาณ 

           1) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน 
  2) วิทยากรผู้ให้การอบรม          จำนวน   6 คน 
  3) เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการลูกเสือ     จำนวน   4 คน 
                รวมจำนวนทั้งสิ้น  40 คน 
    3.๒  เชิงคุณภาพ 
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและ
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในหน่วยงานทางการศึกษาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และ
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือและบริหารงานกอง
ลูกเสือในสถานศึกษาได้ถูกต้องและเหมาะสม 
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ผู้ควบคุม ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ) 

กิจกรรมที่ 1  
1.1 ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
1.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

และวิทยากร 
1.5 จัดประชุมคณะกรรมการและ

วิทยากร  

- 1,800.00 - - นาย
เอกลักษณ์ 

มีชัย 
กลุ่ม

ลูกเสือ ยุว
กาชาด
และ

กิจการ
นักเรียน 

 กิจกรรมที่ 2  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษา 

- - 8,200.00 - 

กิจกรรมที่ ๓  
ประชุมสรุปผล และรายงานผลการเนิน
งาน 
นิเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

- - - - 

 
 

5.  พื้นที่เป้าหมาย 
 5.1  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) 
 5.2  ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.3  สนามหน้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 



 

6.  งบประมาณ 
 6.๑ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  10,000- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 6.๒ แหล่งงบประมาณ 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                          งบประมาณ...สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

          6.๓ แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 



 

กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้

งบประมาณ  
(ระบุไตรมาส) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
รายการงบประมาณ 
(๑)  อาหารกลางวัน 
     (12 คน x 1 มื้อ x 80 
บาท) 
(2)  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (12 คน x 2 มื้อ x 35 
บาท) 

 
 
 

960.00 
 

840.00 

 
 

 
- 
 
- 

 
 

 
960.00 

 
840.00 

 
 
 
- 
 
- 

 
 

ไตรมาสที่ 2 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑ 1,800.00 - 1,800.00 - 

กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้

งบประมาณ  
(ระบุไตรมาส) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 2  
รายการงบประมาณ 
(๑) อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     (40 คน x 2 มื้อ x 35 
บาท) 
(๒) อาหารกลางวัน 
     (40 คน x 1 มื้อ x 80 
บาท) 
(3) ค่าพาหนะสำหรับวิทยากร  
     (300 บาท X 6 คน) 
(4) ค่าวัสดุสำนักงาน 
ค่าถ่ายเอกสาร/เข้ารูปเล่ม 
ป้ายไวนิล 

 
 
 

2,800.00 
 
3,200.00 

 
1,800.00 

400.00 
 

 
 
 
- 

 
- 

 
1,800.00 

- 

 
 

 
2,800.00 

 
3,200.00 

 
- 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
- 

400.00 

 
 
 
 

ไตรมาสที่  
3 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 8,200.00 1,800.00 6,000.00 400.00 

กิจกรรมที่ ๓  
รายการงบประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

ไตรมาสที่ 4 รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 1,800.00 7,800.00 400.00  

หมายเหตุ  (1) ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
              (2) ระบุไตรมาส ดังนี้  ไตรมาส 1  ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 
  ไตรมาส 2  มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 
   ไตรมาส 3  เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564 



 

  ไตรมาส 4  กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564 
 

7. แนวทางการริหารความเสี่ยง 
 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
  7.1.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ไม่อาจร่วมประชุมด้วยตนเองได้  

7.1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้นักเรียน นักศึกษา     
ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนด 
 7.2  แนวทางบริหารความเสี่ยง 
  7.2.1  กรณีท่ีต้องมอบเจ้าหน้าที่  ขอให้มอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง   
  7.2.2  จัดทำมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกให้รัดกุม โดยปฏิบัติตามประกาศของศูนย์
ปฏิบัติการโควิดจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

8.๑ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากร
ทางการลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครบ      
ทุกหน่วยงานในพื ้นที ่จ ังหวัดเชียงใหม่  
จำนวน 4๐ คน                       

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

8.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู ้ ความ
เข้าใจ มีทักษะ และสามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือและบริหารงาน
กองลูกเสือ    ในสถานศึกษาได้ถูกต้องและ
เหมาะสม       อีกทั้งเป็นสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ         ในการส่งเสริมพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
ความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจใน 
การเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
- ภาพถ่าย 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาได้รับความรู้ ทักษะทางลูกเสือ ที่ถูกต้องและสามารถนำไป

ถ่ายทอดในสถานศึกษาหรือผู้ที่สนใจได้ 
 9.2 การบูรณาการความร่วมมือของหน ่วยงานทุกภาคส ่วนในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ                   

ในสถานศึกษา 
 


