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ค าน า 

 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ             
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๐
โดยมีเจตนารมณ์ส าคัญที่ต้องการแก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งด้าน
โครงสร้างขององค์กร ด้านระบบบริหารจัดการและด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้อ ๑๑ ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้
มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบด้วย ๘ กลุ่ม ดังนี้  ๑) กลุ่มอ านวยการ  ๒) กลุ่ม
บริหารงานบุคคล  ๓) กลุ่มนโยบายและแผน  ๔) กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ๕) กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล ๖) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ๗) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และ  ๘) หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เล่มนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้
การปฏิบัติงานของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย บทที่ ๑ บทน า  บทที่ ๒ แนวทางการด าเนินงานและ บทที่ 
๓ ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ท าให้การด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในครั้งนี้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการศึกษาซึ่งจะ
เป็นฐานในการพัฒนาสังคมไทยให้มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ต่อไป ในอนาคต 
 
           กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
                        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
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บทที่  ๑ 
บทน า 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

 สืบเนื่องจาก ข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้างองค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งปัญหาเหล่านี้
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนา
ประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้น หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  สั่ง ณ วันที่  ๓ 
เมษายน ๒๕๖๐ โดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข้อ ๑๑ ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของระทรวงศึกษาธิการ  
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ 
นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
๑)  รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิ งยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย ๒) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ ๓) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ๔) 
จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ๕) ส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ๖) ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๗) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา ๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการ
บัญชีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ๙) ส่งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา  ๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน และ ๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด    
 ทั้งนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย ๘ กลุ่ม ดังนี้ 
๑) กลุ่มอ านวยการ ๒) กลุ่มบริหารงานบุคคล ๓) กลุ่มนโยบายและแผน ๔) กลุ่มพัฒนาการศึกษา ๕) กลุ่ม
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  ๖) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ๗) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน และ ๘) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ 
การปฏิบัติงาน และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค ์
 

๒.๑ เพ่ือให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ที่ชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสื่อให้เห็นกระบวนการปฎิบัติงานของกลุ่มลูกเสือ ยุว
กาชาด และกิจการนักเรียน ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 ๒.๒ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกันนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒.๓ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สามารถติดตาม
การปฏิบัติงานของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ไดอ้ย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ  
 
 

๓. ขอบข่าย / ภารกิจ 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒  
มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  โดยได้ก าหนดขอบข่าย/ภารกิจของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ 
นักเรียน 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราช
กระแส 

ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  

และความปรองดอง สมานฉันท์ 
๓.๕ สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

๓.๖ ส่งเสริมการปูองกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  
๓.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๔.๑ คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ใช้เป็นเอกสารทางวิชาการ
ส าหรับอ้างอิงการปฏิบัติงานได ้
 ๔.๒ ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  
 ๔.๓ บุคลากรอ่ืนสามารถปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน แทนกันได้ 
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บทที่ ๒ 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
 การด าเนินงานตามภารกิจ หรือขอบข่ายของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนได้ยึดตาม 
แนวทางการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 

๑. ศาสตร์พระราชา 
 ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต และการท างานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีก
ด้วย ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ และมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอัน
หาที่สุดมิได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีความน่าสนใจที่สมควรน ามา
ประยุกต์ใช้ กับชีวิตการท างานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ท่าน
สามารถน าหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 ๑) จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
               ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้
จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย 
 ๒) ระเบิดจากภายใน 
               จะท าการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความ
เข้าใจและอยากท า ไม่ใช่การสั่งให้ท า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท าก็เป็นได้ ในการท างานนั้นอาจจะต้องคุยหรือ
ประชุมกับลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการต่อไป 
 ๓) แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
              ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม  
แล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ เสียก่อน เมื่อส าเร็จแล้วจึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีละจุด เราสามารถ
เอามาประยุกต์ใช้กับการท างานได้ โดยมองไปที่เปูาหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือท าจากจุดเล็กๆ 
ก่อน ค่อยๆ ท า ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  “ถ้าปวดหัวคิดอะไร
ไม่ออกก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน  มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ท าให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน 
เพ่ือจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้…” 
 ๔) ท าตามล าดับขั้น 
               เริ่มต้นจากการลงมือท าในสิ่งที่จ าเป็นก่อน เมื่อส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ าเป็นล าดับต่อไป               
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ ๙  
ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน และสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค
บริโภค เน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด  “การ
พัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานที่มั่นคงพร้อม
พอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับ
ต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ 
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 ๕) ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
              การพัฒนาใดๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนา
จะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอ
ของคนเรา จะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็
อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
 ๖) ท างานแบบองค์รวม 
               ใช้วิธีคิดเพ่ือการท างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบ
วงจรทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
 ๗) ไม่ติดต ารา 
               เมื่อเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติด
อยู่กับแค่ในต าราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไปจน
ท าอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราท าบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 
 ๘) รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
               ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความ
เรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมา
แก้ไข ปรับปรุง โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า “…ให้ปลูก
ปุาโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ…” 
 ๙) ท าให้ง่าย 
               ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแนวพระราชด าริไปได้
โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบ
นิเวศโดยรวม  “ท าให้ง่าย” 
 ๑๐) การมีส่วนร่วม 
                ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้
มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น 
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาละประสบการณ์อัน
หลากหลาย    
มาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
 ๑๑) ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
                ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า            
“…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจร าคาญด้วยซ้ าว่า ใครต่อใครมา           
ก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคน   
ที่ให้เป็นเพ่ือส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัย
ได…้” 
  
 
 
 
 



คู่มอืการปฏิบัติงาน  กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

 

5 
๑๒) บริการที่จุดเดียว 

                ทรงมีพระราชด าริมากว่า ๒๐ ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดย
ใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือ                  
ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๓) ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน
ใกล้ชิด กับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องใช้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 
 ๑๔) ใช้อธรรมปราบอธรรม 
                ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติใน
การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบ าบัดน้ าเน่าเสียโดยให้ผักตบชวา ซึ่ง
มีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 
 ๑๕) ปลูกปุาในใจคน 
                 การจะท าการใดส าเร็จต้องปลูกจิตส านึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่ง
ที่จะท า…. “เจ้าหน้าที่ปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง” 
 ๑๖) ขาดทุนคือก าไร 
                หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ                      
“การเสียสละ”  เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
 ๑๗) การพ่ึงพาตนเอง 
                การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ใน
สังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถ พ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
 ๑๘) พออยู่พอกิน 
                ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีด
สมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 
 ๑๙) เศรษฐกิจพอเพียง 
                เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต          
ให้ด าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ซึ่งปรัชญานี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และ
ชุมชน 
 ๒๐) ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
                ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่า  
ผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ 
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 ๒๑) ท างานอย่างมีความสุข 
                ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ  
สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ท า
ประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนก็สามารถท าได้ “…ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ใน
การท าประโยชน์ให้กับผู้อื่น…” 
 ๒๒) ความเพียร 
                การเริ่มต้นท างานหรือท าสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความ
มุ่งม่ัน ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ าต่อไป เพราะ
ถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ า 
 ๒๓) รู้ รัก สามัคคี 

      ๒๓.๑ รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
      ๒๓.๒ รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก้ไข
ปัญหานั้น 

      ๒๓.๓ สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ 
ร่วมใจกัน 
 

๒. พระบรมราโชบายการศึกษา ๔ ประการของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
 กระทรวงศึกษาธิการ น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ในหลวงรัชการที่ ๑๐ ใส่เกล้าฯ และยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลักในการ
พัฒนาการศึกษาของชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม  โดยการจัดการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่
ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ 
 

 ๒.๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๑) ความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
๒) ยึดมั่นในศาสนา 
๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

 ๒.๒ มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม 
๑) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ / ชั่ว – ดี 
๒) ปฏิบัติแต่ส่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
๓) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
๔) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

 ๒.๓ มีงานท า – มีอาชีพ 
๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ 

เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
๒) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น 

และมีงานท าในท่ีสุด 
๓) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
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 ๒.๔ เป็นพลเมืองดี 

๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
๒) ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่ 

เป็นพลเมืองด ี
๓) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าให้บ้านเมืองได้ก็ต้องท า” เช่น งานอาสาสมัคร  

งานบ าเพ็ญประโยชน์  งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจและความเอ้ืออาทร 
 
๓. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุข และตอบสนองต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 

ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์และสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
มี ๓ ยุทธศาสตร์ จากทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
     เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะวางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่น
และม่ันคงให้สมาชิกในครอบครัว 
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
     การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
โดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเป็นรากฐาน 
ที่เข้มแข็งในสังคมตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย 
ยุทธศาสาตร์การพัฒนาประเทศ ๑๐ ยุทธศาสตร์  มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มลูกเสือ ยุว
กาชาด และกิจการนักเรียน คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา        
 ๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  ๑.๑ ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึงพาตนเอง  
มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน และให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กสามารถเรียนรู้และยึดถือเป็นต้นแบบในการ 
ด าเนินชีวิต     
 ๑.๒ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษา 
ให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 
   ๑.๕ จัดสรรเวลาและพ้ืนที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากท่ีสุด และส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี  
   ๑.๖ ผลักดันให้มีการน าวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ไปใช้ปฏิบัติจนให้เป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญของคนในสังคมไทย อาทิการตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การ
ท างานเป็นทีม การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง การท างานอย่างกระตือรือร้น 
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 ๒. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 
 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดย
สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การ
วางแผนชีวิต 

 ๓ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
ทั้งการใช้สื่อเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าต่อครอบครัว พัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
สร้างพ้ืนที่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง 
 
ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
 
๕. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  
 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  มีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 
 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ 
 ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรมรู้รักสามัคคี  
และร่วมมือมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  มีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับภารกิจของกลุ่มลูกเสือ  
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ังคงของสังคมและประเทศชาติ 
 แนวทางการพัฒนา        
 ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ังคงของสถาบันหลักของชาติและ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑) สร้างจิตส านึกของคนไทยทุกช่วงวัยและประชาชนต่างเชื้อชาติที่อยู่ในประเทศไทย 
ให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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๒) ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี  

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เช่น ผ่านการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
  4) ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

5) จัดให้มีการเรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
        6) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วยความเป็นพลเมืองในทุกระดับ 
การศึกษา 
 ๒. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจาก 
โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

๑) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
แนวทางสันติ เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่จะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหา
ความมั่นคงรูปแบบต่าง ๆ  

๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
๓) พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการปูองกันและแก้ไขภัยคุกคาม 

ในรูปแบบใหม่  

๖. นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี)   
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ 

กันยายน ๒๕๕๗  โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ ๑๑ ด้าน ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน  
ด าเนินการให้มีการปฏิรูป  ด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้  

นโยบายที่ ๑  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์      
นโยบายที่ ๒  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
นโยบายที่ ๓  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
นโยบายที่ ๔  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
นโยบายที่ ๔  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
นโยบายที่ ๖  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
นโยบายที่ ๗  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน   
นโยบายที่ ๘  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม   
นโยบายที่ ๙  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
นโยบายที่ ๑๐  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกัน ปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
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นโยบายที่ ๑๑  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม   

   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุน การ
จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาประชากรวัยเรียนและทุกช่วงวัย อันจะเป็นพ้ืนฐานในการน าพาประเทศไทยให้
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีบทบาทหลัก
ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใน ข้อที่ ๔ นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม   
 ซึ่งสาระในนโยบายข้อที่ ๔ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน คือ รัฐบาลจะ
น าการศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติและความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 ๑. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดี มีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
 ๒. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถ.ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
   ๓. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 ๔. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพื้นท่ีสาธารณะ 
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
๗. จุดเน้นเชิงนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 
และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ดังนี้ 
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หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยท่ี 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยัง
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึง
ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน โดยมุ่ง
ปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ 
ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุม
ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
ก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบ
โจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ 
Teaching Resource Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบ
บริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน 
Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น 
STEM Coding เป็นต้น 
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3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริม
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอก
ระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิม
บทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้าน
หลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย เรื่องท่ี 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น 
ได้แก่ – การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง – การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา – การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษา
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต – การทบทวนและ
ปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ – การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษา
แห่งชาติ เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 
3 ประเด็น ได้แก่  

6. สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

7. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และ
ใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู 
อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

8. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่
ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

9. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

10. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
11. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้าน
กฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ใน
ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 
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12. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
13. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
14. การศึกษายกก าลังสอง โดย – พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากร

มืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ
เป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน
เว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนา
เนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ
ตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) – ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนา
รายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) – จัดท า “คู่มือ
มาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อน
ความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

 มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก าลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 

 มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือ
มุ่งสู่การอาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือ
การด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันใน
เวทีระดับนานาชาติ 

 มุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือ
ดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

 

 

 

http://www.deep.go.th/
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การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

 ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
พ.ศ. 2562 

 ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้ 

การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 ปฏิรูปองค์การเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง
ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท า
รายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
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3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล าดับ 

 อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน เมื่อ
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่
ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที่  ๓ 

ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามขอบข่าย/ภารกิจ            
ที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง  การแบ่งหน่วยงาน
ภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระ
ราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เก่ียวกับการศึกษา 

๔. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และความปรองดอง สมานฉันท์ 

๕. สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

๖. ส่งเสริมการปูองกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
  

ในการด าเนินงานตามขอบข่าย/ภารกิจ ของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีขั้นตอน
และมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังต่อไปนี้ 
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1.  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

1.๑ ชื่องาน งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ                    
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

  1.2 วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้การด าเนินการพัฒนาและประสานงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ  
ยุวกาชาดในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักเรียน นักศึกษาผ่านกระบวนการลูกเสือ และ
กระบวนการยุวกาชาด  
  ๓) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  
  ๔) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ และยุวกาชาด ตามกิจกรรมของนักเรียน 
นักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับโลก   
  ๕) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา 
ในการส่งเสริมภาวะผู้น า ทักษะป้องกันตัว การช่วยเหลือสังคม และการบ าเพ็ญประโยชน์ 

 1.๓ ขอบเขตของงาน 
  ๑) ส่งเสริม  สนับสนุนให้การด าเนินการพัฒนาและประสานงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ                
ยุวกาชาดในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒) ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนานักเรียน  นักศึกษา  ผ่านกระบวนการลูกเสือ และ
กระบวนการยุวกาชาด  
  ๓) ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  
  ๔) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ และยุวกาชาด ตามกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา 
ในทุกระดับชั้นทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด  
ระดับภาค ระดับชาติและระดับโลก   
  ๕) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ในการ
ส่งเสริมภาวะผู้น าทักษะป้องกันตัว การช่วยเหลือสังคม และการบ าเพ็ญประโยชน์ 

  1.๔ ค าจ ากัดความ 
  ๑) ลูกเสือ หมายถึง เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงท่ีสมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษา 
และนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงเรียกว่า เนตรนารี 
  ๒) บุคลากรทางลูกเสือ หมายถึง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ 
อาสาสมัครลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ   
  ๓) ลูกเสือมี ๔ ประเภท 
   (๑) ลูกเสือส ารอง 
   (๒) ลูกเสือสามัญ 
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   (๓) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
   (๔) ลูกเสือวิสามัญ 
  ๔) ยุวกาชาด หมายถึง เยาวชน ชาย หญิง อายุ 7-๒๕ ปี ทั้งในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา สังกัดต่าง ๆ รวมถึงเยาวชนกลุ่มพิเศษในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ   

 1.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้การด าเนินการพัฒนาและประสานงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด 
ในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   (1) ส ารวจข้อมูล ก าหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการ 
ลูกเสือ ยุวกาชาดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดทราบ เพ่ือการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
   (2) ก าหนดแผนงาน โครงการกิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ 
   (3) แต่งตั้งคณะท างาน และมอบภารกิจในทุกส่วนตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
   (4) ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
   (5) ติดตาม ประเมินผลแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงาน ทุกระดับ 
   (6) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานโครงการ 
  ๒) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักเรียน นักศึกษาผ่านกระบวนการลูกเสือ และกระบวนการยุวกาชาด  

(๑) ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการกิจกรรม ที่เก่ียวข้อง 
(๒) แต่งตั้งคณะท างาน  
(๓) ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
(๔) ติดตาม ประเมินผลแผนงาน โครงการ/กิจกรรม  
(๕) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน  

  ๓) ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  

(๑) ส ารวจข้อมูล / วิเคราะห์ฐานข้อมูล 
(๒) ก าหนดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม  
(๓) แต่งตั้งคณะท างาน และมอบภารกิจในทุกส่วนตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
(๔) ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
(๕) ติดตาม แผนงาน โครงการ/กิจกรรม  
(๖) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานโครงการ 

 ๔) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ และยุวกาชาด ตามกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา 
ในทุกระดับชั้นทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติและระดับโลก 

(๑) ก าหนดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม  
(๒) ประสานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน และขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณ 
(๓) แต่งตั้งคณะท างาน และมอบภารกิจในทุกส่วนตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
(๔) ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ก าหนด 
(๕) ก ากับ ติดตาม แผนงาน โครงการ/กิจกรรม และประเมินผลการด าเนินงาน 
(๖) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานโครงการ 
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๕) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนในการส่งเสริมภาวะผู้น า 

ทักษะป้องกันตัว และการช่วยเหลือสังคม  
 

(๑) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ  
 (๒) แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมในกิจกรรมต่างๆ ในทุกระดับให้มี
ความครอบคลุมทั่วถึง  

(๓) ประสานหน่วยงาน และแจ้งสถานศึกษาที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ทราบและเข้าร่วมกิจกรรม 
(๔) ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ก าหนด 
(๕) ติดตาม แผนงาน โครงการ/กิจกรรม และประเมินผลการด าเนินงาน 
(๖) สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน  

๒.๖  Flow  Chart  การปฏิบัติงาน  
 ๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้การด าเนินการพัฒนาและประสานงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด 
ในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจข้อมลู ก าหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ภายในจังหวัดทราบ เพ่ือการปฏิบตัิอย่างชัดเจน 

สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานโครงการ 

 

ก าหนดแผนงาน โครงการกิจกรรมตลอด
ปีงบประมาณ 

 

แต่งตั้งคณะท างาน และมอบภารกิจในทุกส่วนตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรม 

ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรม 
 

ติดตาม ประเมินผลแผนงาน โครงการ/กิจกรรมในหน่วยงาน ทุกระดับ 
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 ๒) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ผ่านกระบวนการลูกเสือ และกระบวนการ 
ยุวกาชาด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓) ส่งเสริม สนับสนุน การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และบังคับ
บัญชายุวกาชาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการกิจกรรม ที่เก่ียวข้อง 

สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 
 

ด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 

ติดตาม ประเมินผลแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานโครงการ 

 

ก าหนดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
 

แต่งตั้งคณะท างาน และมอบภารกิจในทุกส่วนตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 

ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
 

ส ารวจข้อมูล / วิเคราะห์งานข้อมูล 
 

ติดตาม แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
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  ๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ  และยุวกาชาด  ตามกิจกรรมของนักเรียน  
นักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๕) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในการ
ส่งเสริมภาวะผู้น าทักษะป้องกันตัว และการช่วยเหลือสังคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนงานโครงการ 

 

ประสานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

แต่งตั้งคณะท างาน และมอบภารกิจในทุกส่วนตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 

ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ก าหนด 
 

ก าหนดแผนงาน โครงการ / กิจกรรม 
 

ก ากับ ติดตาม แผนงาน โครงการ/กิจกรรม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือก าหนดแนวทางการส่งเสริมในกิจกรรมต่าง ๆ  
ในทุกระดับให้มีความครอบคลุมทั่วถึง 

ประสานหน่วยงาน และแจ้งสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบและเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ก าหนด 
 

ติดตาม แผนงาน โครงการ/กิจกรรม และประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ก าหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมอย่าง
เป็นระบบ 
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 ๒.๗  แบบฟอร์มที่ใช้ 
        ๑) หนังสือบันทึกข้อความ 
        ๒) หนังสือราชการภายนอก 
        ๓) แบบประเมินตามหัวข้องานที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๘  เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
        ๑) พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
        ๒) ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖๘) พุทธศักราช ๒๕๕๐  
   หมวด ๙ ว่าด้วยยุวกาชาด 
 ๒.๙  มาตรฐานงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
ชื่องาน งานส่งเสริม สนบัสนุน และ
เนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด  และกิจการ
นักเรียน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์  ๑) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้การด าเนินการพัฒนาและประสานงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ  
ยุวกาชาด ในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑ ส ารวจข้อมลู ก าหนดนโยบาย 
และแนวทางการพัฒนาฯ 

ส ารวจข้อมลู ก าหนด
นโยบาย และแนวทาง
การพัฒนาการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับ
กิจการลูกเสือ ยุวกาชาด
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ภายในจังหวัดทราบ เพื่อ
การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

พฤศจิกายน นโยบาย 
เกี่ยวกับ
กิจการลูกเสือ  
ยุวกาชาด 
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 

นักวิชาการศึกษา
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๒ ก าหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม 

ก าหนดแผนงาน 
โครงการกิจกรรม  
ตลอดปีงบประมาณ 

ธันวาคม  นักวิชาการศึกษา
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๓ แต่งตั้งคณะท างาน แต่งตั้งคณะท างาน และ
มอบภารกิจในทุกส่วนตาม
แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

มกราคม  นักวิชาการศึกษา
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๔ ด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 
ตามที่ได้ก าหนดไว ้

พฤษภาคม- 
กรกฎาคม 

 นักวิชาการศึกษา
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๕ ติดตามประเมินผลแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ติดตามประเมินผล
แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม ในหน่วยงานทุก
ระดับ 

สิงหาคม  นักวิชาการศึกษา
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๖ สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดใน
แผนงานโครงการ 

กันยายน รูปแบบ 
การรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 

นักวิชาการศึกษา
ในกลุ่มลูกเสือฯ 
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ชื่องาน   งานส่งเสริม สนับสนุน และ
เนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือยุวกาชาด และกจิการนักเรยีน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์ ๒) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ผ่านกระบวนการลูกเสือ และกระบวนการยุวกาชาด 

ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑ ก าหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการ 

ก าหนดนโยบาย 
แผนงาน โครงการ
กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้อง 

ตุลาคม- 
พฤศจิกายน 

นโยบาย 
ของ
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
เกี่ยวกับ
กิจการ
ลูกเสือ  
ยุวกาชาด 

นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๒ แต่งตั้งคณะท างาน แต่งตั้งคณะท างาน และ
มอบภารกิจในทุกส่วน
ตามแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

ธันวาคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๓ ด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 
ตามที่ได้ก าหนดไว ้

พฤษภาคม- 
กรกฎาคม 

 

 นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๔ ติดตามประเมินผลแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ติดตามประเมินผล
แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม ในหน่วยงานทุก
ระดับ 

สิงหาคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๕ สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สรุป และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดใน
แผนงานโครงการ 

กันยายน รูปแบบ 
การรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 

นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 
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ชื่องาน   งานส่งเสริม สนับสนุน และ
เนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์  ๓) เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา           
ยุวกาชาด 

ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑ ส ารวจข้อมลู ก าหนดนโยบาย 
และแนวทางการพัฒนาฯ 

ส ารวจข้อมลู / 
วิเคราะห์ฐานข้อมูล 

พฤศจิกายน นโยบาย 
เกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด 
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๒ ก าหนดแผนงาน โครงการ
กิจกรรม 

ก า ห น ด แ ผ น ง า น 
โครงการ / กิจกรรม 

ธันวาคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๓ แต่งตั้งคณะท างาน แต่งตั้ งคณะท างาน 
และมอบภารกิจใน
ทุกส่วนตามแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

มกราคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๔ ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ง า น 
โครงการ กิจกรรม 

ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 

พฤษภาคม- 
กรกฎาคม 

 นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๕ ติดตามประเมินผลแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ติ ด ต า ม  แ ผ น ง า น 
โครงการ/กิจกรรม 

สิงหาคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๖ สรุ ป  และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สรุป และรายงานผล
การด าเนินงาน ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด
ในแผนงานโครงการ 

กันยายน รูปแบบ 
การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 
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ชื่องาน  งานส่งเสริม สนับสนุน และ
เนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือยุวกาชาด และกจิการนักเรยีน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์  ๔) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ และยุวกาชาด ตามกิจกรรมของนักเรียน 
นักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งในระดับโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ 
และระดับโลก  

ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑ ก าหนดแผนงาน โครงการ / 
กิจกรรม 

ก าหนดแผนงาน 
โครงการ / กิจกรรม 

พฤศจิกายน นโยบาย 
เกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือ  
ยุวกาชาด 
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๒ ประสานหน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ประสานหน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงาน และ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ 

ธันวาคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๓ แต่งตั้งคณะท างาน แต่งตั้งคณะท างาน 
และมอบภารกิจในทุก
ส่วนตามแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

มกราคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๔ ด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ท่ีก าหนด 

พฤษภาคม- 
กรกฎาคม 

 นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๕ ก ากับ ติดตาม แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม  
และประเมินผลฯ 

ก ากับ ติดตาม แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

สิงหาคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๖ สรุป และรายงานผลฯ สรุป และรายงานผล
การด าเนินงาน ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดใน
แผนงานโครงการ 

กันยายน รูปแบบ 
การรายงานผล
การด าเนินงาน 

นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 
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ชื่องาน   งานส่งเสริม สนับสนุน และ
เนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์  ๕) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในการส่งเสริมภาวะผู้น าทักษะ
ป้องกันตัว และการช่วยเหลือสังคม  

ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑ ก าหนดนโยบาย ก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการ
ส่งเสริมอย่างเป็น
ระบบ 

พฤศจิกายน นโยบาย 
เกี่ยวกับ 
กิจการลูกเสือ 
ยุวกาชาด 
ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๒ แต่งตั้งคณะท างาน แต่งตั้งคณะท างาน 
เพื่อก าหนดแนว
ทางการส่งเสริมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ในทุก
ระดับใหม้ีความ
ครอบคลมุทั่วถึง 

ธันวาคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๓ ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

ประสานหน่วยงาน 
และแจ้งสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบ
และเข้าร่วมกิจกรรม 

มกราคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๔ ด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 

ด าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ท่ีก าหนด 

พฤษภาคม- 
กรกฎาคม 

 นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๕ ติดตาม แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม และประเมินผลฯ 

ติดตาม แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

สิงหาคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๖ สรุป และรายงานผลฯ สรุป และรายงานผล
การด าเนินงานตาม
โครงการ 

กันยายน รูปแบบ 
การรายงานผล
การด าเนินงาน 

นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 
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2. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
ลูกเสือและยุวกาชาด 

 2.๑ ชื่องาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

 2.๒ วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

 2.๓ ขอบเขตของงาน 
   ๑) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือมุ่งเน้นน าผลการวิจัยมาใช้ก าหนดเป้าหมายและ
ความต้องการในการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
   ๒) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนาการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2.๔  ค าจ ากัดความ 
  ๑) กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Process) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เรียนใช้ใน
การแสวงหาความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ และพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ความสามารถ และมี
ศักยภาพตามท่ีมุ่งหวังในหลักสูตร 
  ๒) วิจัยปฏิบัติการ (Action Research) หมายถึง กระบวนการที่ผูปฏิบัติงานศึกษาการ
ปฏิบัติงาน ของตนเอง โดยใชระเบียบวิธีวิทยาศาสตรเพ่ือคนพบ ความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่ปฏิบัติ หรือเปนการ
แกปญหาเชนการสรางและพัฒนาทักษะใหมๆ หรือวิธีการใหมขึ้น เพ่ือพัฒนาและแกปญหางานที่ปฏิบัติอยู
โดยด าเนินการวิจัยในที่ปฏิบัติงานนั่นเอง 

 2.๕  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  (๑) ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง  
  (๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนา 
การสอน กระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ  
ยุวกาชาด เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือพัฒนาการจัดการ 
เรียนรู้ของครูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด 
  (๔) ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดการวิจัยเพ่ือการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ  ยุวกาชาด มีคุณภาพ 
       (๕) น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับสถานศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับจังหวัด 
       (6) ส่งเสริมสนับสนุน การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและ 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 2.๖  Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
       2.๗  แบบฟอร์มที่ใช้ 
        ๑) หนังสือบันทึกข้อความ 
        ๒) หนังสือราชการภายนอก 
        ๓) แบบรายงานผลการวิจัย 
 2.๘  เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
        ๑) พระราชบัญญัติลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
        ๒) ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖๘) พุทธศักราช ๒๕๕๐  
   หมวด ๙ ว่าด้วยยุวกาชาด 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี ทิศทาง แนวปฏิบัติ นโยบายแผนงาน
ยุทธศาสตร ์

 

ส่งเสริมสนับสนุน  การเผยแพร่ความรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การวิจัย 

ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรยีนรู้และการบริหารจัดการ

กระบวนการเรียนรู ้
 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูท าวิจยัปฏบิัติการ(Action Research) 

ก ากับ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือแนะน า 
 

น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 
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 2.๙  มาตรฐานงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
ชื่องาน  ส่งเสริม สนับสนุนการศกึษา 
วิเคราะห์ วิจยั เพื่อการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษา โดยผา่นกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ
และยุวกาชาด 

ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑ ศึกษา วิเคราะห์ เอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี ทิศทาง แนว
ปฏิบัติ นโยบาย แผนงาน 
ยุทธศาสตร ์

ศึกษา วิเคราะห์ 
เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี ทิศทาง แนว
ปฏิบัติ นโยบาย 
แผนงาน ยุทธศาสตร ์
ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดป ี รูปแบบ 
รายงานการ
วิจัย 

นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๒ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา 
วิเคราะห์ วิจยั เพื่อการบรหิาร
จัดการกระบวนการเรียนรู ้

ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ข้าราชการครูบคุลากร
ทางการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจยั เพื่อ
พัฒนาการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ 
และการบริหาร
จัดการกระบวนการ
เรียนรู้ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนโดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ  
ยุวกาชาดเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

ตลอดป ี รูปแบบ 
รายงานการ
วิจัย 

นักวิชาการศึกษา
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๓ ส่งเสริม สนับสนุนให้คร ู
ท าวิจัยปฏิบัติการ 
(Action Research) 

ส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูท าวิจัยปฏิบตัิการ 
(Action Research) 
เพื่อพัฒนาการจัด 
การเรยีนรู้ของครูและ
ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนโดย
ผ่านกระบวนการ 
ลูกเสือ ยุวกาชาด 

ตลอดป ี รูปแบบ 
รายงานการ
วิจัย 

นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 
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๔ ก ากับ ติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือแนะน า 

ก ากับ ติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือแนะน า
ข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้เกิดการวิจัยเพื่อ
การบริหารจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด มี
คุณภาพ 

ตลอดป ี  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 
 

 

๕ น าผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 

น าผลการวิจัยมาใช้
เป็นข้อมูลในการ
วางแผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนใน
ระดับสถานศึกษา 
สถานศึกษา  
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
และระดับจังหวัด 

ตลอดป ี  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๖ ส่งเสริมสนับสนุน  
การเผยแพร่ความรู้และจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับการ
วิจัย 

ส่งเสริมสนับสนุน  
การเผยแพร่ความรู้
และ 
จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้กี่ยวกับการ
วิจัยและ 
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู ้
ของผู้เรียน 

ตลอดป ี  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มอืการปฏิบัติงาน  กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

 

32 
3. ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแส 
ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 

 3.๑ ชื่องาน ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน  
พระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 

 3.๒ วัตถุประสงค์ 
      ๑) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน  
พระราชกระแส ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เก่ียวกับการศึกษา   

 3.๓ ขอบเขตของงาน 
  ๑) ส่งเสริม สนับสนุน สนับสนุน การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน  
พระราชกระแส ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เก่ียวกับการศึกษา 
       (๑) มีหน่วยงาน องค์กร รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในทุกระดับ 
       (๒) มีแผนงาน / โครงการ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับจังหวัด 
       (๓) มีระบบข้อมูลสาระสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของกระทรวง
ศึกษาทุกระดับ 
       (๔) มีระบบการติดตาม รายงานและประเมินผล เพ่ือเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริอย่างแพร่หลายและทั่วถึง 
       (๕) มีเครือข่ายการน าไปใช้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษามีผลผลิตที่มีคุณภาพทุกระดับ   

 3.๔  ค าจ ากัดความ 
  ๑) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมายถึง โครงการที่ด าเนินการตามระเบียบส านัก 
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนี้  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หมายถึงโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ด าเนินงานเพื่อ 
สนองพระราชด าริ ทั้งนี้ เป็นโครงการที่สนองพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๑๐  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   

 3.๕  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  พระราชปณิธานพระราช
กระแส  ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เก่ียวกับการศึกษา 

(๑) ประชุมจัดท าโครงการ 
(๒) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๓) จัดท าเอกสารประกอบการด าเนินงาน 
(๔) ด าเนินการตามแผนงาน / โครงการ 
(๕) รายงานผลการด าเนินงาน 
(๖) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน  
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 3.๖  Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
   ๑) ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราช
กระแส ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุม จัดท าโครงการ 
 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

จัดท าเอกสาร 
ประกอบการด าเนินงาน 

 

ด าเนินงานกิจกรรม 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 



คู่มอืการปฏิบัติงาน  กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

 

34 
 3.7  มาตรฐานงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
ชื่องาน  ส่งเสริม สนับสนุนการนอ้มน า 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระ
ราชปณิธาน พระราชกระแส  ด้าน
การศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์  ๑) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแส             
ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
๑ ประชุมจัดท าโครงการ ประชุมจัดท า

โครงการ 
ตุลาคม- 
พฤศจิกายน 

 นักวิชาการ
ศึกษา ในกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

 

๒ แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ธันวาคม  นักวิชาการ
ศึกษา ในกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

 

๓ จัดท าเอกสาร 
ประกอบการด าเนินงาน 

จัดท าเอกสาร 
ประกอบ 
การด าเนินงาน 

ธันวาคม  นักวิชาการ
ศึกษา ในกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

 

๔ ด าเนินการตามแผนงาน / 
โครงการ 

ด าเนินการตาม
แผนงาน / 
โครงการ 

มกราคม- 
สิงหาคม 

 นักวิชาการ
ศึกษา ในกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

 

๕ รายงานผลการด าเนินงาน รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สิงหาคม- 
กันยายน 

 นักวิชาการ
ศึกษา ในกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

 

๖ ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน 

ประชาสมัพันธ์
เผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงานให้
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 

กันยายน  นักวิชาการ
ศึกษา ในกลุ่ม
ลูกเสือฯ 
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4. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และความ
ปรองดอง สมานฉันท์ 

 4.๑ ชื่องาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และความปรองดอง สมานฉันท์ 

 4.๒ วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และความปรองดอง สมานฉันท์ 

 4.๓ ขอบเขตของงาน 
   ๑) ส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับบทบาทและ
ความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในทุกระดับ 
   ๒) ส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักในคุณค่าและภาคภูมิใจ 
ในเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยซึ่งมีความหลากหลายทางอัตลักษณ์  ชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข 
   ๓) มีเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และความปรองดอง สมานฉันท์ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับจังหวัด 

 4.๔  ค าจ ากัดความ4 
  ๑) สถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
  ๒) ความปรองดอง สมานฉันท์ หมายถึง  กระบวนการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง เพ่ือสร้างความรัก            
ความสามัคคี ซึ่งจะน าไปสู่การยอมรับ ประนีประนอม และสันติภาพ 

 4.๕  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑) ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) จัดท าแผนงาน / โครงการ 
 ๓) ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
 ๔) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๕) ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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 4.๖  Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.๗  แบบฟอร์มที่ใช้ 
        ๑) หนังสือบันทึกข้อความ 
        ๒) หนังสือราชการภายนอก 
        ๓) แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
  4.๘  เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
        แนวทางการรักษาความม่ันคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

ประชุม ปรึกษาหารือ 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 

จัดท าแผนงาน /โครงการ 
 

ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 

รายงานผล 

การด าเนินงาน 
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  4.๙  มาตรฐานงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
ชื่องาน   ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษาเพื่อเสรมิสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลัก ของชาติ และความ
ปรองดอง สมานฉันท ์

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง 
สมานฉันท์ 

ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑ ประชุมจัดท าโครงการ ประชุมจัดท า
โครงการ 

ตุลาคม- 
พฤศจิกายน 

 นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๒ จัดท าแผนงาน / 
โครงการ 

จัดท าเอกสาร 
ประกอบ 
การด าเนินงาน 

ธันวาคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๓ ด าเนินการตามแผนงาน / 
โครงการ 

ด าเนินการตาม
แผนงาน / โครงการ 

มกราคม- 
สิงหาคม 

 นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๔ รายงานผลการด าเนินงาน รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

สิงหาคม- 
กันยายน 

แบบรายงาน 
ผลการ 
ด าเนินงาน 

นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๕ ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน 

ประชาสมัพันธ์
เผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงานให้
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบ 

กันยายน  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 
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5. สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 5.๑ ชื่องาน การสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

 5.๒ วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

  5.๓ ขอบเขตของงาน 
   ๑) ด าเนินการสร้างจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
   ๒) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งสร้างจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา รักษ์สิ่งแวดล้อม  
มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
   ๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา รักษ์สิ่งแวดล้อม  
มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  

 5.๔  ค าจ ากัดความ 
  ๑) การสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การสร้างความตระหนัก ในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
  ๒) คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง  แนวทางของการประพฤติปฏิบัติจนให้เป็นคนดีเพ่ือประโยชน์
สุขของตนเองและส่วนรวม 
  ๓) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  ปรัชญาทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชด ารัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนใน
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขวิกฤตการณ์  ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ซึ่งประกอบด้วย 
ความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน" บนเงื่อนไข "ความรู้" และ "คุณธรรม" 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS6fLWppvYAhWFN48KHVN4AIcQjRwIBw&url=https://project561.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A/&psig=AOvVaw1aCYSJNpfbLYD1Q8Ve_s9N&ust=1513952433405877
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 5.๕  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑) ประชุม ปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๒) จัดท าแผนงาน / โครงการ 
 ๓) ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
 ๔) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๕) ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 5.๖  Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประชุม ปรึกษาหารือ 
 

ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 

จัดท าแผนงาน /โครงการ 
 

ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
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 ๖.๗  แบบฟอร์มที่ใช้ 
        ๑) หนังสือบันทึกข้อความ 
        ๒) หนังสือราชการภายนอก 
        ๓) แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๖.๘  เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
        น โ ยบายกา รขั บ เ คลื่ อ นหลั กป รั ชญาขอ ง เ ศ รษฐกิ จพอ เ พี ย ง สู่ ส ถ านศึ กษ าขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๖.๙  มาตรฐานงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

ชื่องาน  การสร้างจิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล้อม มคีุณธรรมจริยธรรม และ

น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิในการ

ด าเนินชีวิต 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา รักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิด 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑ ประชุมจัดท าโครงการ ประชุมจัดท าโครงการ ตุลาคม- 
พฤศจิกายน 

 นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๒ จัดท าแผนงาน / 
โครงการ 

จัดท าเอกสาร 
ประกอบ 
การด าเนินงาน 

ธันวาคม  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๓ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ง า น  / 
โครงการ 

ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนงาน / โครงการ 

มกราคม- 
สิงหาคม 

 นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๔ รายงานผลการด าเนินงาน ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

สิงหาคม- 
กันยายน 

แบบรายงาน 
ผลการ 
ด าเนินงาน 

นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 

 

๕ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ใ ห้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

กันยายน  นักวิชาการศึกษา 
ในกลุ่มลูกเสือฯ 
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๗. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 ๗.๑ ชื่องาน ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 ๗.๒ วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

  ๗.๓ ขอบเขตของงาน 
   ๑) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด 
   ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในระดับจังหวัด 
   ๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 ๗.๔  ค าจ ากัดความ 
  ๑) ศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หมายถึง ศูนย์ประสานงานในการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
  ๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗  

 ๗.๕  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๑) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด 
 ๒) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้หน่วยงาน/สถานศึกษา เพ่ือด าเนินงานส่งเสริมความประพฤต ิ
นักเรียนและนักศึกษา 
 ๓) อบรม ขึ้นทะเบียนและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
 ๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในระดับจังหวัด 
 ๕) จัดท าระบบเฝ้าระวังการป้องกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษา 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น 
 ๖) ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการออกตรวจร่วมกันเพื่อจัดระเบียบสังคมในจังหวัด 
 ๗) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๘) ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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 ๗.๖  Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๗.๗  แบบฟอร์มที่ใช้ 
        ๑) หนังสือบันทึกข้อความ 
        ๒) หนังสือราชการภายนอก 
        ๓) แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
 ๗.๘  เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง 
        ๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ 
        ๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา                 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงาน 
 

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

จัดอบรม พสน. 
 

สร้างเครือข่าย ติดตามดูแล 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 

ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ออกตรวจร่วม 
 

จัดท าระบบเฝ้าระวัง 
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 ๗.๙  มาตรฐานงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
ชื่องาน  ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข 
และคุ้มครองความประพฤตินักเรยีน
และนักศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

รหัสเอกสาร 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ที ่ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
เวลา

ด าเนินการ 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑ จัดตั้งศูนยส์่งเสริมความ
ประพฤติ นักเรยีน นักศึกษา 
 

จัดตั้งศูนยส์่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาระดับจังหวัด 

 นโยบาย
กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

นักวิชาการ
ศึกษาในกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

 

๒ จัดคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน/
สถานศึกษา เพื่อ
ด าเนินงานส่งเสรมิความ
ประพฤต ิ
นักเรียน นักศึกษา 

 ระเบียบระทรวง
ศึกษาธิการว่า
ด้วยการส่งเสริม
ความประพฤติ
นักเรียนและ
นักศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

นักวิชาการ
ศึกษาในกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

 

๓ จัดอบรม พสน. 
 

อบรม ข้ึนทะเบียนและ
แต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิความ
ประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา 

ช่วงเปิดภาค
เรียนที ่๑ 
และ 2 

วุฒิบัตรการผ่าน
การฝึกอบรม 

นักวิชาการ
ศึกษาในกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

 

๔ สร้างเครือข่าย ติดตามดูแล
ความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา 
 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษาในระดับ
จังหวัด 

มกราคม- 
ธันวาคม 

 นักวิชาการ
ศึกษาในกลุ่ม
ลูกเสือฯ 

 

๕ จัดท าระบบเฝ้าระวัง 
 

จัดท าระบบเฝ้าระวังการ
ป้องกันปัญหาพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียน นักศึกษา 
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ 
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
เป็นต้น 

มกราคม- 
ธันวาคม 

 นั ก วิ ช า ก า ร
ศึกษาในกลุ่ ม
ลูกเสือฯ 

 

๖ ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ออกตรวจร่วม 
 

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในการออก
ตรวจร่วมกันเพื่อจัด
ระเบียบสังคม 
ในจังหวัด 
 

มกราคม- 
ธันวาคม 

 นั ก วิ ช า ก า ร
ศึกษาในกลุ่ ม
ลูกเสือฯ 
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๗ รายงานผลการด าเนินงาน 
 

รายงานผลการ
ด าเนินงานส่งเสรมิ 
การป้องกัน แก้ไข และ
คุ้มครองความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา 

มกราคม- 
ธันวาคม 

แบบรายงาน 
ผลการ 
ด าเนินงาน 

นั ก วิ ช า ก า ร
ศึกษาในกลุ่ ม
ลูกเสือฯ 

 

๘ ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน 
 

ประชาสมัพันธ์  เผยแพร่
ผลการด าเนินงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบ 
 

มกราคม- 
ธันวาคม 

 นั ก วิ ช า ก า ร
ศึกษาในกลุ่ ม
ลูกเสือฯ 
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