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1. ชื่อหน่วยงาน   ...................................................................................................................................................................  
2. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
          และสร้างเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63      ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
      (โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและ 
      การเป็นพลเมืองที่ดี 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อ 2 การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยประเทศ และความสงบสุขประเทศ 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน - 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

     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 ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

           แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   

- 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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7. หลักการและเหตุผล  
  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560  เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษา       ในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
พร้อมตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามบัญชีที่ว่ากระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่
ในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและระดับจังหวัด โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แบบร่วมมือ และบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
นั้น ๆ  และข้อ 11  ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ   เพ่ือ
ปฏิบัติภารกิจกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่นโยบาย ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560  
วันที่ 11 เมษายน 2560 ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานศึกษาธิการภาค และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 ข้อ 3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่ม
หน่วยงานภายใน (7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนมีอ านาจหน้าที่ตาม  (3) ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น อาศัยภารกิจอ านาจหน้าที่ในข้อ 3) ส่งเสริมการป้องกันแก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ข้อ 4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ
ของนักเรียน นักศึกษา และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย  และแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจ
งาน ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษา ที่จะต้องด าเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์เสมารักษ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจ 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้เล็งเห็นความส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการ ให้บรรลุเป้าหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุม      
ทุกพ้ืนที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และสร้างเครือข่ายการท างานในจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม สนับสนุน
และเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดฉะเขิงเทรา และการสร้างเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขึ้น 
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8. วัตถุประสงค์  
  8.1 เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  โดยการรับแจ้งเหตุจาก
ศูนย์เสมารักษ์ในเครือข่าย  พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไข 
  8.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
  8.3 เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาในพื้นที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  8.4 เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานในการออกปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน  

8.5 เพ่ือประสาน ติดตาม และบริการ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา   
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
               ออกเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรา   จ านวน 15 ครั้ง 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
            ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ลดน้อยลง 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
11. ระยะเวลาด าเนินการ เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ  พ้ืนที่เสี่ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
13. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
                     13.1 ขออนุมัติโครงการ 
  13.2 ประชุมวางแผน ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
  13.3 ปฏิบัติงานตามแผนงาน 
  13.4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
  13.5 สรุปผลการปฏิบัติงาน      
14. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 1. ออกเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงในจังหวัดฉะเชิงเทรา   จ านวน 17 ครั้ง 

2. ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ลดน้อยลง 
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15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละ 

เชิงปริมาณ      
ออกเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา    

ครั้ง 15 17 113.33 

เชิงคุณภาพ      
ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ลดน้อยลง 

ร้อยละ 15 17 113.33 

 
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม  
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17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

18,600 - - - - 18,600 
 

แหล่งงบประมาณ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     18.1 ปัญหา อุปสรรค 
    ไม่มี 
     18.2 แนวทางแก้ไข 
    ไม่มี 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
    - 
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
             20.1 ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้รับการแก้ไขได้อย่างทันเหตุการณ์ 
              20.2 เครือข่ายส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้ท างานร่วมกันมากขึ้น 
              20.3 นักเรียนและนักศึกษามีความประพฤติดีขึ้น 
21. ผู้รายงาน     นางศิริพร   พิธิยานุวัฒน์     ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     โทรศัพท์    038 088233     โทรสาร    038 088230  E–mail : porn52516@gmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ วันที่  30 เดือน กันยายน  พ.ศ.2564 
 

 


