
แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 6 เดือน     รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่  และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
      งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ).................................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
ตามที่มีประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  และมีผลบังคับใช้เมื่องวันที่  30  มีนาคม  

2547  มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้มีอำนาจแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่กำกับออกกฎหมายกระทรวง  หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติ  ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ในส่วน    ที่เกี่ยวกับ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นั้น  ได้แก่  หมวด 7  การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (มาตรา 63-67) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎหมาย  ระเบียบและประกาศรวมทั้งมีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่เพ่ือ
ขับเคลื่อนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2548  เป็นต้นมาประกอบกับขณะนี้ได้มีคำสั่ง
ห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท ี ่   19/2560  เร ื ่องการปฏิร ูปการศึกษาในส่วนภูม ิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  3 เมษายน 2563  สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ส ังกัดสำนักงานศึกษาธ ิการ  เมื ่อว ันที ่  11  เมษายน  2560  อีกทั ้งกระทรวงศึกษาธิการได้ม ีคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่  133/2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
ลงวันที่  29  มกราคม  2561  และมีประกาศสำนักงานศึกษาธิการ  เรื ่อง  จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  แต่ปัจจุบันยังขาดการวางระบบและกลไกที่ชัดเจนถูกต้องและเหมาะสมในการขับเคลื่อนการ
บริหารงานเครือข่ายและการจัดระบบงาน 

           กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดทำโครงการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่  และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดแพร่  และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ขึ้นเพื่อสร้างระบบและกลไกที่ชัดเจนถูกต้อง
และเหมาะสมในการขับเคลื่อนการบริหารงานเครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือกำหนดนโยบายมาตรการแนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน

จังหวัดแพร่ 
 5.2 เพ่ือให้ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สามารถบูรณาการและขับเคลื่อน             
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  มีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการ 

 



 

6. ตัวชีว้ัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่กำหนด)*  
 6.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกำหนด)  
             - คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่ จำนวน  60  คน 
  - พนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง     
               จำนวน 6๐ คน  
 6.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีกำหนด)  

      คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่  และพนักงานเจ้าหน้าที่    
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีกลไกการขับเคลื่อนงานการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษาให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา 
 
* ข้อมูลตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายของโครงการตามที่ท่านระบไุว้ในเอกสารแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

7. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริง)  
 ประชุมปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม      ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่  และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 

8. ระยะเวลาดำเนินการ   ปีงบประมาณ 2563  

9. ผลการดำเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 
 9.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  
-  กิจกรรมที่ 1  ในวันที่  25  ธันวาคม  2562  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   ได้มีการจัด
ประชุมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัดแพร่  และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่  และศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 -  กิจกรรมที่ 2  ในวันที่  31  มกราคม  2562  ณ  ห้องประชุมจังหวัดแพร่  ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่  และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาจังหวัดแพร่  และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 - คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่  และพนักงานเจ้าหน้าที่    ศูนย์
เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีกลไกการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษาให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษา 
 -  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่  และศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่  และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ไปยังสำนักการ
ลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 



 9.๒ ผลลัพธ์ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  
       1)  มีมาตรการแนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่ 

         2)  ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  สามารถบูรณาการและขับเคลื่อน             
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  มีกลไกและเอกภาพในการดำเนินการ 

** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากท่ีมีการดำเนินงานโครงการ  

10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด จำนวน ...............30,000................ บาท 
10.2 งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส จำนวน ...............30,000  ..............บาท 

๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
       11.1 ปัญหา อุปสรรค   ไม่มี 

11.2 ข้อเสนอแนะ    ไม่มี 

12. ผู้รายงาน  นางสาวบุษบา  สุกแก้ว    ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
      โทรศัพท์  081 8886242  โทรสาร    0 54 5๙ ๘๒๗๒   ต่อ 16  
      E-mail: busabasukkaew@gmail.com 

13. วันที่รายงาน ณ วันที่    20  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2563 
 

 


