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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่    
                    ประจำปีงบประมาณ  2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ             สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน) 
4.6 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................-...................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ) 
7. หลักการและเหตุผล  
 คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 / 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ   โดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค พร้อมตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค  และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และระดับจังหวัด  โดยการอำนวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษา 
แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนอื่น 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในส่วนภูมิภาค   ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2560  ลงวันที่ 11  เมษายน  2560  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายใน
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกำหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน เป็นหน่วยงานภายใน   ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ตาม (3) ในการส่งเสริมและป้องกัน 
แก้ไขและคุ้มครองความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาภายในพ้ืนที่จังหวัด และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ วันที่ 30 มีนาคม  2561 เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
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การประสานและส่งเสริมและปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์   ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับจังหวัดคำสั ่งจังหวัดแพร่  ที ่  2983 / 2562   ลงวันที ่  13  
พฤศจิกายน  2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด 
จังหวัดแพร่ และคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 88/2563 ลงวันที่ 15 มกราคม  2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมา
รักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยแต่งตั้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   และพนักงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่  ร่วมกวดขันสถานบริการทุกประเภท  ตรวจตราบ้านเช่า หอพัก 
สวนสาธารณะ สถานที่เสี่ยงอื่นๆ เพื่อมิให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในการกระทำผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด 
หรือความผิดทางเพศ 
 กลุ ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ทำแผนงาน
โครงการดำเนินงานบูรณาการกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่ เพ่ือ
ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษาจึงจัดดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจ 
8. วัตถุประสงค ์

 ๑) เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด
แพร่  
  ๒) เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานหน่วยงาน สถานศึกษาและเครือข่ายในการป้องกัน  
แก้ไขปัญหา  ความประพฤตินักเรยีนและนักศึกษา และ คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา   
   3) ส่งเสริม  สนับสนุน  งานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรม 
แก่นักเรียน  นักศึกษา  และผู้ปกครอง  เพื่อส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา   

9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 ตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่  
โดยศูนย์เสมารักษ ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน 30 ครั้ง  
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
           นักเร ียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่ได้ร ับการปกป้อง แก้ไข คุ ้มครองและส่งเสริมความประพฤติ             
ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่        ของ
ตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของสถานศึกษาและมีความประพฤติเหมาะสม
กับสภาพและวัยตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา  ของสถานศึกษาท่ี 
ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
     พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง แหล่งมั่วสุมในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 30 ครั้ง 

11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม 2563 - สิงหาคม  2564 



๘๐ 
 

12. สถานที่ดำเนินการ   
                สถานที่สุ่มเสี่ยง แหล่งมั่วสุมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
13. กิจกรรมท่ีวางแผนดำเนินการ  
 1) ประชุมวางแผนการออกตรวจเฝ้าระวัง 
 2) ออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามสถานที่สุ่มเสี่ยงแหล่งมั่วสุมในพ้ืนที่จังหวัด
แพร่ 
  
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ดำเนินงานในไตรมาสต่อไป 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดแพร่ 

30 ครั้ง 30 ครั้ง 22 ครั้ง N/A 

เชิงคุณภาพ      
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแพร่
ได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครอง
และส ่ ง เสร ิมความประพฤติ              
ส ่งผลให้ป ัญหาเกี ่ยวกับความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา พร้อม
ได ้ร ับความร ู ้  ความเข ้าใจถึง
บทบาทหน้าที่ ของตนเอง ปฏิบัติ
ต า ม ก ฎ ร ะ เ บ ี ย บ ข อ ง
กระทรว งศ ึ กษาธ ิ ก า ร  และ
ข้อบังคับของสถานศึกษาและมี
ความประพฤต ิ เหมาะสมกับ
สภาพและวัยตลอดจนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา   

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 N/A 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

  

  

 
 



๘๒ 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

20,000.- 18,720 6,480 1,2240 - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- ปัญหาการแพร่ระบาดของดชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

- การออกตรวจจุดสุ่มเสี่ยงพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาต้อง
ระมัดระวังตนเองสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาทุกเดือน ๆ ละ 4 ครั้ง 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ได้รับการคุ้มครอง  ป้องกัน  แก้ไขปัญหาได้อย่าง 
ทันเหตุการณ์ และได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ได้อย่างทั่วถึง รวมถึงนักเรียน 
นักศึกษาและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ  
ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

21. ผู้รายงาน นายอรรถนนท์  อุดคำมี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

     โทรศัพท์ 082-4410961 โทรสาร 054-598272 ต่อ 115 E–mail : rektingta@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


