โครงการ
แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 2
กลุ่มทีร่ บั ผิดชอบ
ผู้รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตสําหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม
ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม นายสุดใจ สุปญ
ั บุตร นางสาวอรทัย บุพโชติ
และบุคลากรกลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

1. หลักการเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้กําหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติต่อเด็กให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันเพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และมี
การพัฒนาที่เหมาะสมอันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัว รวมทั้งการป้องกันไม่ให้เด็กถูก
ทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
มีการปรับปรุงวิธกี ารส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กในการดําเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก
และเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ ปัญหายาเสพติด และปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตน
ไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมดูแลเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในการดําเนินชีวิตให้มีโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ และกําหนดให้ปีการศึกษา 2559- 2560 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต
สําหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างระบบกลไก การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นําเยาวชนต้นแบบในการนํากระบวนการและความรู้ทกั ษะชีวิต ไปสู่กลุ่มเด็กและ
เยาวชนเป้าหมายต่างๆ ที่อยู่ในระบบการศึกษาและไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาและเครือเฝ้าระวังปัญหาระหว่างบ้าน
โรงเรียนและชุมชนและกลุม่ เสี่ยงเพื่อนวัยรุ่น
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
ในสังกัดและออกตรวจพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา
4. เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาโดยจัดทําแผนและออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวัง เพื่อลดและป้องกันการ
ทะเลาะวิวาทการใช้ความรุนแรง และการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรอบสถานศึกษา

-23. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 35 โรงเรียน โรงเรียน ละ 3 คน รวม 105 คน
3.1.2 ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่งเสริมความปฏิบัตินักเรียน นักศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จํานวน 35 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน และคณะกรรมการ
ดําเนินงานคณะวิทยากร 10 คน รวม 45 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนในสังกัดสามารถใช้นักเรียนที่ปรึกษา (YC) เป็นภาคีภาคนักเรียนในการสร้างความ
เข้มแข็งให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้างเครือข่ายตามโครงการนักเรียนพัฒนากระบวนนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา YC : (Youth Counselor) ให้มคี วามเข้มแข็ง
3.2.2 สารวัตรนักเรียนสังกัดศูนย์เสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการ,และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจสถานที่พื้นที่เสี่ยงที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังรอบ
สถานศึกษา เช่น ร้านเกม, ร้านอินเตอร์เน็ต,ร้านขายเหล้าบุหรี่,ร้านขายยาดอง และพื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุม
ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อทําหน้าที่ให้คุ้มครองนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7
4. ขั้นตอนวิธีการดําเนินงาน
.
4.1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
4.2 ติดต่อประสานวิทยากรหลักในการดําเนินงาน
4.3 แต่งตั้งคณะทํางานประชุมมอบหมายงาน
4.4 ปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการนักเรียนที่ปรึกษา YC : (Youth Counselor)
ให้กับนักเรียน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทําแผนแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสม
จัดกิจกรรมประชุมจัดทําแผนการออกตรวจติดตามสถานที่จุดเสี่ยงรอบสถานศึกษา
กิจ กรรมที่ 3 การออกตรวจตรวจติ ดตามสถานที่จุ ดเสี่ยงของเจ้ าหน้าที่ ส่งเสริ ม ความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่บริการ 13 อําเภอ เช่น ร้านเกม, ร้านอินเตอร์เน็ต, ร้านเหล้า,ร้านขายยาดองและพื้นที่
สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุมของนักเรียน นักศึกษา
4.5 กํากับ ติดตาม ประเมินผล
4.6 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน
5. งบประมาณ
งบประมาณ จํานวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากการจัดสรรโอนงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจําปี 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

-3รายการ

งบประมาณ

จําแนกตามรายการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

กิจกรรม 1
จัดอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
- ค่าอาหาร สําหรับผู้เข้าร่วมอบรม 105 คน x 80

14,700

บาท x 2 มื้อ
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าอบรม
105 คน x 25 บาท x 4 มื้อ

- ค่าตอบแทนคณะวิทยากร
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
- ค่าจัดทําป้าย
- ค่าที่พักวิทยากร (2 คนx 2 ห้อง x 2 คืน
x 900 บาท
กิจกรรม 2 ประชุมจัดแผนแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ไม่เหมาะสม
- ค่าอาหาร สําหรับผู้เข้าร่วมอบรม 45 คน x 80 บาท

6,300
12,600
6,050
15,000
1,200
3,600

3,600

x 1 มื้อ
- อาหารว่าง/เครื่องดื่ม สําหรับผู้เข้าอบรม
45 คน x 25 บาท x 2 มื้อ

- ค่าตอบแทนคณะวิทยากร
- ค่าถ่ายเอกสาร
กิจกรรม 3
การออกตรวจติดตามสถานที่จุดเสี่ยงของเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ในสังกัด
จํานวน 13 อําเภอ
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการออกตรวจ
- สรุปรายงานการดําเนินกิจกรรม
รวม
หมายเหตุ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

2,250
3,600
6,000

10,000
16,200

40,450

10,000
5,100
43,350

-46. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสําเร็จ
1. สถานศึกษามีภาคีเครือนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
YC : (Youth Counselor)
2. พื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรอบและพื้นที่สาธารณะที่เป็น
แหล่งมั่วสุมของนักเรียน นักศึกษาลดลง
3. มีการพัฒนาด้านการคุ้มช่วยเหลือ และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันส่งเสริมความประพฤติและพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยนักเรียน

วิธีวัดและประเมินผล
- ตรวจสอบข้อมูล
- การวิเคราะห์รายงานของ
สถานศึกษา
- การติดตามผลการ
ดําเนินงาน
- การรายงาน
- สังเกต
- ซักถาม

เครื่องมือทีใ่ ช้วัด
- แบบรายงาน
- แบบประเมิน
- แบบติดตาม
- การเก็บข้อมูลนักเรียน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนและภาคีเครือข่าย
2. มีแนวทางการพัฒนาด้านการคุ้มช่วยเหลือ และการสร้างภูมิคุ้มกันส่งเสริมความประพฤติและพัฒนา
ระบบการ ดูแลช่วยนักเรียน
3. พืน้ ที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรอบและพื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุมของนักเรียนนักศึกษาลดลง
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอรทัย บุพโชติ)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้พิจารณาโครงการ
(นายสุดใจ สุปัญบุตร)
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม)
รองผอ.สพม. เขต 26
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้อนุมัติโครงการ

