
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 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   ตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
งบประมาณ     45,000  บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
1. หลักการและเหตุผล  
  ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา            
ในภ ูม ิภาคของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ โดยต ั ้ งคณะกรรมการข ับเคล ื ่อนการปฏ ิร ูปการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พร้อมทั้งตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับ
ภาคและระดับจังหวัด โดยการอำนวยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา แบบร่วมมือและบูรณาการ
กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ และข้อ 11 
ให้มีศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและ จัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560  กำหนดให้แบ่ง
หน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประกาศสำนักงานปลัดการทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 ข้อ 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่ม
หน่วยงานภายใน (7)  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  มีอำนาจหน้าที่ตาม ข้อ (3) ส่งเสริมการ
ป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสำนักงานลูกเสือ  
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้น อาศัยภารกิจอำนาจหน้าที่ใน ข้อ 3) 
ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ข้อ 4) ส่งเสริมสนับสนุน และ
ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย และ
แนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นไป
ตามภารกิจ 



 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อน
งานดังกล่าว  ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธิ
นักเรียนและนักศึกษา  จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4” ขึ้น เพ่ือ
สร้างระบบและกลไกที่ชัดเจนถูกต้องและมีความเหมาะสมในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถบูรณาการและขับเคลื่ อนการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีระบบ มีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการในพื้นที่ 
 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพื ่อส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

2.2  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 

2.3  เพื ่อปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นท่ี เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.4  ลดปัญหาการออกกลางคัน นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  2.5  เพื่อประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ  
ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

3. เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ 
3.๑ เชิงปริมาณ 

  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม     
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกตรวจ เฝ้าระวังปัญหาและความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา      
ในพื้นที่อำเภอและจังหวัดเชียงใหม่  โดยศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียง ใหม่ อย่างน้อย       
จำนวน 20 ครั้ง/ปี 

3.๒  เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริม

ประพฤติ รู ้และเข้าใจบทบาทหน้าที ่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อบังคับ   
ของสถานศึกษา มีความประพฤติเหมาะสมกับสภาพและวัย ตลอดจนดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา 
ที่ประสบภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา          
ให้เป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

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. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่าง
ก ำ ห น ด   แ น ว ท า ง แ ล ะแ ผ น ก า ร
ปฏิบัติงานในการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา   
1.3. สรุปแนวทางและแผนส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

 
 
 
 

20,000.00 
 
 
 

 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 

นาย
เอกลักษณ์ 

มีชัย 
กลุ่ม

ลูกเสือ ยุว
กาชาด
และ

กิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 2  
การออกตรวจ เฝ้าระวังความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอ
และจังหวัดเชียงใหม่อย่างน้อย 20 
ครั้ง/ปี                

 

 
25,000.00 

กิจกรรมที่ 3  
ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 
3.1 สรุปการดำเนินงานตามแนวทาง, 
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3.2 รายงานผลการดำเน ินงานตาม
แนวทาง,     
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- - - - 

 
 

5.  พื้นที่เป้าหมาย 
 5.1  ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.2  ห้องกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.3  บริเวณจุดเสี่ยง/พ้ืนที่เสี่ยง ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6.  งบประมาณ 
 6.๑ จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  45,000- บาท (สีห่มื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 6.๒ แหล่งงบประมาณ 
 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

          6.๓ แผนการใช้งบประมาณ (ระบุรายละเอียดรายการงบประมาณและรายละเอียดตัวคูณ) 

กิจกรรม/รายละเอียด
งบประมาณ 

จำนวน
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย ช่วงเวลาการ
ใช้

งบประมาณ  
(ระบุไตร

มาส) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 
รายการงบประมาณ 
(1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
รถยนต์ตรวจการณ์ 

 
 
 

20,000.00 
 

 
 
 
- 

 

 
 
 
- 

 

 
 
 

20,000.00 

 
 

ไตรมาสที่ 1 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ ๑ 20,000.00 - 20,000.00 - 

กิจกรรมที่ 2  
รายการงบประมาณ 
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(10 คน x 120 บาท x 20 
ครั้ง) 
(๒) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
 
 

24,000.00 
1,000.00 

 
 
 

24,000.00 
- 

 
 

 
- 

- 

 
 
 
- 

1,000.00 

 
 
 

ไตรมาสที่  
1 - 4 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 25,000.00 24,000.00 - 1,000.00 

กิจกรรมที่ ๓  
รายการงบประมาณ 
ประชุมสรุปผล และรายงานผล 
การดำเนินงาน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 

 
- 

 
 
 
- 

 
 

ไตรมาสที่ 4 

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 3  - - - - 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 45,000.00 24,000.00 20,000.00 1,000.00 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

7. แนวทางการริหารความเสี่ยง 
 7.1  ปัจจัยความเสี่ยง 

7.1.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่มั่นใจในการใช้
ถ้อยคำถามหรือพูดคุยกันนักเรียนและนักศึกษา  จดจำระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ 

7.1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนด 
 7.2  แนวทางบริหารความเสี่ยง 

7.2.1  จัดทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ได้เตรียมตัวและศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที ่



 

  7.2.2  จัดทำมาตรการในการดำเนินการคัดเลือกให้รัดกุม โดยปฏิบัติตามประกาศของ        
ศูนย์ปฏิบัติการโควิดจังหวัดเชียงใหม่ และกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 
 
 
8. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
8.๑ คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา พสน.จากหน่วยงาน
และสถานศึกษาทุกสังกัด ใน 25 อำเภอ               

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
  ความพึงพอใจฯ 
- ภาพถ่าย 

8.๒ พสน.ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามภารกิจ  
ในการออกตรวจ เฝ้าระวังความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอและ
จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศมร.ศธ.จ.เชียงใหม่  
อย่างน้อย 20 ครั้ง/ปี                

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
  ความพึงพอใจฯ 
- ภาพถ่าย 

8.๓ สามารถจัดกิจกรรมการออกตรวจ  
เฝ้าระวังส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในพ้ืนที่อำเภอและจังหวัด
เชียงใหม่ตามท่ีกำหนดในโครงการ  

- สอบถาม 
- แบประเมินความพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

- แบประเมิน 
  ความพึงพอใจฯ 
- ภาพถ่าย 

 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่
เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 9.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 9.3 เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน
พ้ืนที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 


