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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
                   นักศึกษา ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๔ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที ่1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิ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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ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 และบุคลากรทางการศกึษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.......................................................................... ...............) 
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................-...................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ) 
7. หลักการและเหตุผล  
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื ่อง 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของหน่วยงานและดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
แห่งพระราชบัญญัติคุ ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื ่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กำหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานภายในของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครอง                 ความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายในพื้นที่จังหวัด และมีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                ที่ 
๑๒๙๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา รับแจ้งเหตุจากสายด่วน ๑๕๗๙ หรือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ดำเนินการแก้ ไข ส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานงานสถานศึกษา ในการป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา คุ้มครองสิทธิของนักเรียน
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และนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้ งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว 
ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ ในการส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา จึงได้จัดทำ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ศูนย์เสมา
รักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น 
8. วัตถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง  
เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายการป้องกัน แก้ไขปัญหา ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 3. เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน  
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เครือข่ายองค์กรอ่ืนๆ              
 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
        พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จำนวน 100 คน/  คณะทำงาน บุคลากร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 2๐ คน  รวม 120 คน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
           พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่
ออกตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี เครือข่าย องค์กรอ่ืน 
 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
          พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจากหน่วยงานสถานศึกษา จำนวน 100 
คน/  คณะทำงาน บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 2๐ คน  รวม 120 คน 
11. ระยะเวลาดำเนินการ  ตุลาคม  2563 - สิงหาคม  2564 

12. สถานทีด่ำเนินการ   
                วันที่ 16 มีนาคม  2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณห้องประชุมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
 
 



๘๖ 
 

13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
           2.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนละนักศึกษาจังหวัดและเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ดำเนินงานในไตรมาสต่อไป 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
 2.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนละนักศึกษาจังหวัดและ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง N/A 

เชิงคุณภาพ      
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา การ
ปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ออกตรวจ ต ิดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื ้นที่
เสี ่ยง  เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความ
ประพฤต ิน ั ก เร ี ยนและน ั กศ ึกษา  ได้
ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายการป้องกัน 
แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและ
น ักศ ึกษา ตลอดจนคุ ้มครองส ิทธ ิของ
นักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน
พ้ืนทีเ่ครือข่ายอ่ืน ๆ 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 N/A 

 



๘๗ 
 

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

 

 

 
 



๘๘ 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

15,000.- 15,000 - 15,000 - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

- ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

- ดำเนินการประชุมระมัดระวังไวรัสโคโรนา (COVID 19)ตามแนวทางของสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 
 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 ประชุมพนักงานส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ประมาณเดือน สิงหาคม 2564 
 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจนแนวทางวิธีการการปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจ 
ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่เสี่ยง  การเฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 
 2. ได้ประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่ายเสมารักษ์การป้องกัน แก้ไขปัญหา ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา 
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแผนการปฏิบัติงาน ในการ 
ออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ เครือข่ายองค์กรอ่ืนๆ  
และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่    
 
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 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 


