
เอกสารประกอบการประชุมสัญจร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา สพป.ตาก เขต 2 

เรื่องท่ี 1  แนวทางการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสขีาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 
ในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการ 
1.มาตรการบริหารจัดการและด้านองค์ความรู้ 
   1.1 จัดประชุมคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง มอบนโยบายและจัดท าบันทึกตกลงความร่วมมือ 
   1.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครู อาจารย์ และนักเรียนแกนน า 
   1.3 ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 
   1.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส ารวจค้นหา บ าบัด ส่งต่อ     
        พ้ืนที่เสี่ยง ต ารวจประสานงานโรงเรียน นักเรียน/ครูแกนน า เครือข่าย วิทยากร กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
        กิจกรรมส าหรับนักเรียน TO BE NUMBER ONE  Youth Counselor  สภานักเรียน คุณธรรมจริยธรรม บ าเพ็ญ 
        ประโยชน์/จิตอาสา ความรู้เรื่องยาเสพติด ฝึกอาชีพ ทักษะการเรียนรู้ กีฬาและนันทนาการ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
        (เดือนมิถุนายน/เดือนสิงหาคม/เดือนธันวาคม/เดือนกุมภาพันธ์) ให้ สพป.ตาก เขต 2  
        เพ่ือสรุปรายงานกระทรวงศึกษาธิการ  
2.มาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
   2.1 จัดประกวดผลงานห้องเรียนสีขาว มอบรางวัลให้นักเรียนแกนน า 
   2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของครู อาจารย์ และให้ส่งผลงานเข้ารับโล่รางวัล เสมา ป.ป.ส. 
   2.3 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่รับผิดชอบงานยาเสพติดให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษในโควตา 
        ของสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
3.มาตรการก ากับติดตามและประเมินผล 
   3.1 รายงานผลการด าเนินงานให้ต้นสังกัดทราบ 
หมายเหตุ : 1.โรงเรียนรายงานในระบบใหม่ ชื่อว่า CATAS System (Care And Addiction in School  
                 System) ระบบสารสนเทศเพ่ือดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
      2.เปิดภาคเรียน คัดกรองนักเรียน กลุ่มปกติ  กลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับสารเสพติด(เหล้า บุหรี่ เครื่องดื่ม 
                 แอลกอฮอล์) กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเพสติด กลุ่มสงสัยว่าค้ายาเสพติด 
 
เรื่องท่ี 2  การแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เช่น ถูกล่วงละเมิด ถูกกระท าความรุนแรง ทะเลาะวิวาท เสี่ยงเก่ียวข้อง            
ยาเสพติด ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา แจ้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพป.ตาก เขต 2 
ที่ตั้งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2 โทรศัพท์ 055536548-9 หรือ 0947583612  

ครูประสบเหตุ        รายงาน ผอ.ร.ร.         รายงาน ผอ.สพป.ตาก เขต 2 
      ฉก.ชน.สพป.ตาก เขต 2 
 
เรื่องท่ี 3  งานทะเบียนนักเรียน ควรด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนการด าเนินการจัดท าข้อมูลในระบบ DMC เช่น จ าหน่าย
นักเรียนด้วยเหตุต่างๆ เช่น ย้ายสถานศึกษา ขาดเรียนเป็นเวลานานไม่มีตัวตนในพ้ืนที่ หรืออายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ(กรณีไม่เข้าเรียน) เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับน้ าหนัก ส่วนสูง สพ..จะน าข้อมูลของปีการศึกษานี้ไปวิเคราะห์หา
ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ข้อมูลที่กรอกในระบบ DMC ควรเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
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เรื่องท่ี 4  โครงการสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์(ตามหนังสือ สพป.ตาก เขต 2                           
ที่ ศธ 04056/2189 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560) กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมตามแนวทางของศูนย์อ านวยการ                  
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก มีดังนี้ 
กิจกรรมหลักที่ 1 การน ามติคณะรัฐมนตรีและแนวทางในการท างานด้านการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยมา
ด าเนินการในสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดตาก 
-สถานศึกษาทุกแห่ง จัดท าแผนและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนโครงการสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดตากสวมหมวกนิรภัย               
100 เปอร์เซ็นต์ 
-ประกาศให้พ้ืนที่ของสถานศึกษาเป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมวินัยจราจรในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัด 
กิจกรรมหลักที่ 2 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ด้านการสวมหมวกนิรภัย 
-ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สวมหมวกนิรภัยในขณะขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง 
-สถานศึกษาทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดตากด าเนินการจัดกิจกรรรณรงค์ให้นักเรียน รวมถึงบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตาม
กฎหมายสวมหมวกนิรภัยขณะใช้รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง 
-หน่วยงานภาครั. ภาคเอกชน ที่เก่ียวข้อง สนับสนุนความรู้ด้านการสวมหมวกนิรภัย และวินัยจราจร ให้กับนักเรียน              
ในพ้ืนที่จังหวัดตาก 
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดหาหมวกนิรภัย 
-ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดตาก ใน.านะผู้รับผิดชอบกองทุน
หมวกนิรภัยจังหวัดตาก ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอทุกอ าเภอ สนับสนุนโครงการสถานศึกษา 
ในพ้ืนที่จังหวัดตาก สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยจัดหาหมวกนิรภัยให้กับนักเรียน ที่มีความต้องการหมวกนิรภัย
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
กิจกรรมหลักที่ 4 การบังคับใช้กฎหมาย 
-ให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
-ให้สถานศึกษาทุกแห่งก าชับให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียน                
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย เรื่องการขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง 
-ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีมาตรการลงโทษนักเรียน ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ 
กิจกรรมหลักที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
-ให้สถานศึกษาทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดตาก ด าเนินการส ารวจระดับการสวมหมวกกันนิรภัยก่อนและหลังด าเนินโครงการฯ
รายงานต้นสังกัด/ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
-สถานศึกษาทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดตาก รายงานผลการด าเนินโครงการฯ เป็นประจ าทุกเดือน(ทุกโรงเรียนรายงาน                
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือนให้ สพป.ตาก เขต 2) ให้ต้นสังกัดและส านักศึกษาธิการจังหวัดตาก รวบรวมผลการด าเนิน
โครงการฯ รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก ประจ าเดือน 
-ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สรุปผลวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการสวมหมวกนิรภัยของนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
ตากก่อนและหลังด าเนินโครงการฯ รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดตาก 
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เรื่องท่ี 5  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
  สพ.. แจ้งว่า ส านักเลขาธิการคณะรั.มนตรี แจ้งเรื่องข้อสั่งการของนายกรั.มนตรี ในคราวประชุม
คณะรั.มนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนให้ความส าคัญในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือ และเนตรนารี รวมทั้งพิจารณาแนวทางการสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีส าหรับ
นักเรียนที่มี.านะยากจน  จึงให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ดังนี้ 

 
มาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 

และการจัดกิจกรรมลกูเสอืในสถานศึกษา 
 

 ด้วยคณะรักษาความสงบและเรียบร้อยแห่งชาติ  ได้มีนโยบายในการสร้างค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ                    
ซึ่งเป็นค่านิยมที่สอดคล้องในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืน.านพุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ก าหนดคุณลักษณะที่                 
พึงประสงค์ของนักเรียน ๘ ประการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน.าน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างค่านิยม
ของคนไทย  ๑๒  ประการเป็นอย่างดี  เพราะกิจกรรมลูกเสือมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี                        
มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  อีกท้ังกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
สถานศึกษา     ซึ่งจะเป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนได้  หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญ                
ในการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ  คือ  สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้มีแผนงาน มาตรการและ               
แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาและส านกงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม                 
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ชัดเจน  เพื่อให้การด าเนินงานยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือ                    
ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้น.านจึงมีมาตรการ              
และแนวทางในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ให้สถานศึกษาทุกแห่งถือว่า  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์  เป็นกิจกรรม             
หลักในการพัฒนาผู้เรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืน.านพุทธศักราช  ๒๕๕๑  เพ่ือเสริมสร้างผู้เรียนให้               
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๒.  ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ตามหลักการท่ีก าหนดในหลักสูตร  และส่งเสริมการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   

๓.  ให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดระบบการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์  
และจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุน เงินบริจาคและเงินสมทบอ่ืน ๆ พร้อมทั้งจัดหาสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อมเพ่ือด าเนิน
กิจกรรม 

๔.  ให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติจริงตามอุดมการณ์และหลักการของลูกเสือ  เนตรนารี                   
ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์  โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมความจงรักภักดี  ต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
ประชาธิปไตย ความสามัคคีปรองดอง การเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ 

๕. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา  และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือข้ัน
ความรู้ชั้นสูง และได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรมและมี              
วุฒิทางลูกเสือ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ         
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๖.  ให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์   
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

๗.  ให้สถานศึกษาทุกแห่งสนับสนุน ส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ 
 

 

แนวทางในการด าเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
และการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา 

 

๑. สถานศึกษาต้องก าหนดนโยบาย  แนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์  ให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน.าน เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ให้แก่ ครู บุคลากรในสถานศึกษา และ           
ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ลูกเสือในสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษาต้องจัดท าโครงสร้างการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา  
๔. สถานศึกษาต้องจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการลูกเสือ ให้เป็นปัจจุบัน อย่างถูกต้องและทันสมัย 
๕. สถานศึกษาต้องจัดตั้งกลุ่ม  กองลูกเสือ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และจัดให้มีห้อง/มุม/แหล่งเรียนรู้ทางการ

ลูกเสือในสถานศึกษา 
๖. ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผ่านการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

ขั้นความรู้ชั้นสูงและได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ และได้รับการแต่งตั้งให้มีต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนและ
รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน 

๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการฝึกอบรม  มีวุฒิทางลูกเสือและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือตามข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๘. สถานศกึษาต้องจัดท าแผนงาน/โครงการ ในการด าเนินงานทางลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ  
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

๙. สถานศึกษาต้องจัดท าก าหนดการฝึกอบรม และแผนการฝึกอบรมตลอดปีการศึกษาทุกระดับให้ครบถ้วน 
๑๐. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ต้องจัดกิจกรรมตามก าหนดการ

ฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม  ตลอดจนด าเนินการวัดประเมินผล และรายงานผลให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
๑๑. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ต้องจัดให้มีและใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์  

นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และจ าเป็นในการฝึกอบรม 
๑๒. สถานศึกษาต้องจัดให้มีเอกสาร หลักสูตร คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่ครบถ้วนและ

เป็นปัจจุบัน 
๑๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ กิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตามค าปฏิญาณและกฎลูกเสือ และกิจกรรมโครงการเพ่ือเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ ปีละไม่น้อยกว่า ๖ กิจกรรม 

๑๔. สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ ในสถานศึกษา หรือค่ายลูกเสือตามหลักสูตร ของลูกเสือแต่ละประเภท โดยใช้บุคลากรทางการลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาดและสมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และบุคลากรของสถานศึกษา หรือใช้วิทยากรที่มีความช านาญเฉพาะทาง  
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๑๕. ให้สถานศึกษาจัดระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ     
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ภายในสถานศึกษา โดยให้มีแผนการนิเทศ เครื่องมือ และก าหนดผู้นิเทศไว้อย่างชัดเจน และจัดท า
รายงานประจ าปี ต่อผู้บังคับบัญชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล าดับ 

๑๖. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม และสนับสนุนให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทางการลูกเสือ และลูกเสือ       
เนตรนารี ยุวกาชาด สมาชิกผู้บ าเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา 

๑๗. ส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมยุวกาชาด และหรือผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ให้ด าเนินการตามมาตรการและ
แนวทางดังกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 

 
------------------------------------------------------------ 
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