
 

โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑0. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอำไพ  จันทร์หล้าฟ้า  ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม - กรกฎาคม  พ.ศ. 2564                                                          
งบประมาณ    5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
1. หลักการและเหตุผล  
 กระบวนการลูกเสือ มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหนึ่ง ในการฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนให้เป็น
พลเมืองด ีมีคุณธรรม จริยธรรมมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย รู้จักการ
ช่วยเหลือผู้อื่นและมีจิตอาสาซึ่งเป็นไป ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 10 ข้อ โดยสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษา ผ่านกระบวนการลูกเสือ เพื่อให้สามารถดำรงชวีิต
อยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้อย่างมีความสุข โดยมี ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการลูกเสือ เยาวชนลูกเสือ เนตรนารี และผู้ให้การสนับสนุนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 
ล้วนทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกระบวนการลูกเสือไปสู่การปฏิบัติ พัฒนากระบวนการลูกเสือ และการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้มีขีดความสามารถตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาให้เยาวชน
เป็นพลเมืองดี โดยน้อมนำพระบรมราโชวาท ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) แผนการศึกษาชาติ ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม
และประเทศชาติ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 

     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เห็นถึงความสำคัญของบุคคลผู้ให้ความร่วมมือและ
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้กิจกรรมลูกเสือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง และมีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติงานด้านการลูกเสือด้วยความมานะ
พยายาม มุ่งพัฒนากิจการลูกเสือสู่เยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยความเสียสละจิตอาสา 
/จิตสาธารณะ ดังนั้น จึงได้กำหนดจัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ที่ให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการมาโดยตลอด 
ซึ่งจะเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไป ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ผลักดันให้ผู้ที่มีความสนใจและใส่ใจใน
กิจการลูกเสือมุ่งทำความดี และถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการลูกเสือเพ่ือพัฒนาให้เยาวชนเป็นพลเมือง
ดีต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจในการเสียสละ สำหรับผู้มีผลงานดีเด่นทางการ
ลูกเสือ ที่เป็นประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนในสังคม 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

2.3 เพื่อให้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วม เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดี 
ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 
 

 
 
 



 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 เชิงปริมาณ 

- ผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในระดับจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ประเภทๆ ละ  
1 รางวัล  ได้แก่ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
 เชิงคุณภาพ 

- หน่วยงาน สถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี  และผู้ให้การสนับสนุน
กิจการ 

ลูกเสือ ให้ความสำคัญและตระหนักในการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการและมีจิตอาสา                
ด้วยความเตม็ใจ อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น 
 

4. แผนงานดำเนินการ/ระยะเวลาดำเนินงาน/ งบประมาณ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา ผู้ควบคุม 

ไตรมาส 1 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 2 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 3 
(งบประมาณ) 

ไตรมาส 4 
(งบประมาณ)  

กิจกรรมที่ 1 
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
สนับสนุน 
- ประชาสัมพันธ์/ประสานหน่วยงานที่
เ ก ี ่ ยวข ้อง   -  แต ่ งต ั ้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ผู้ส่งผลงานและคณะกรรมการพิจารณา
ผลงาน 

  พ.ค.-
มิ.ย. 64 

  
นางอำไพ 

จันทร์หล้าฟ้า 
 

ผู้อำนวยการ
กลุ่มลูกเสือ  

ยุวกาชาดและ
กิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 2    
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ฯ 
 

  1-15 
ก.ค. 64 

 

กิจกรรมที่ 3 
- สร ุปและประเม ินผลการดำเน ินงาน
โครงการ 
 

  20 
ก.ค. 64 

 

 
5. พื้นที่เป้าหมาย 
  หน่วยงาน สถานศึกษา ทุกสังกัด พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. งบประมาณ จำนวน  5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   

 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
- ขออนุมัติโครงการและงบประมาณสนับสนุน 
- ประชาสัมพันธ์/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
  ผู้ส่งผลงานและคณะกรรมการพิจารณาผลงาน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

กิจกรรมที ่2  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (12 คน x 1 มื้อ x 80 บาท) 
- ค่าพาหนะ คณะกรรมการ (6 คน x 2 เที ่ยว x 150 
บาท) 
- ค่าวัสดุ 

 
840.- 
960.- 

1,800.- 
1,400.- 

 
- 
- 
- 
- 

 
840.- 
960.- 

1,800.- 
- 

 
- 
- 
- 

1,400.- 

กิจกรรมที่ 3 
- สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมเงิน 5,000.- - 3,600.- 1,400.- 
 
7.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  ปัจจัยความเสี่ยง 
              1. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - บุคลากรทางการลูกเสือ อาจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามกำหนด เนื่องจากการจัดเตรียมเอกสารไม่สามารถจัดหาได้
ครบถ้วน 
 

  แนวทางการบริหารความสี่ยง 
              ๑. ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ทุกช่องทาง 

   ๒. บริการให้คำปรึกษาและข้อมลู ทั้งในและนอกเวลาราชการ ในระบบสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง 
 

8. การวัดและประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

   ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับขวัญและ
กำลังใจจากการมีส่วนร่วมในการบูรณา
การความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาค
ส่วน เพ่ือการพัฒนากิจกรรมลูกเสือใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยั่งยืน 

การตอบแบบประเมิน 
การสังเกต 

การสัมภาษณ์ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

เอกสารหลักฐานฯ 
ภาพถ่ายวิดีทัศน์ 

 
 

 
 
 



 

 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความภาคภูมิใจ  มีเจตคติที่ดตี่อการพฒันากิจกรรมลูกเสือและมีขวัญกำลังใจ  
มีผลงานดีเด่นที่เป็นประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ   

9.2 การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ 

9.3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้รับขวัญและกำลังใจ เป็นแบบอย่างทีด่ีให้แก่สาธารณชน 
 


