
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดการมีส่วนร่วมในการ  
ดำเนินงานหรือกิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  
(๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(๓) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(๔) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
(๕) สถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน 
(๖) บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(7) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 
(๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 
(9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
(10) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(11) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 
(12) วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 
(13) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(14) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(15) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(16) โรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(17) นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(18) ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
วัตถุประสงค์ 
   1.  เพื่อตรวจติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
              2.  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานหน่วยงาน สถานศึกษาและเครือข่ายในการป้องกัน  
แก้ไขปัญหา  ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และ คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา   
   3.  ส่งเสริม  สนับสนุน  งานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรม 
แก่นักเรียน  นักศึกษาและผู้ปกครอง  เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา   
 
 



กลุ่มเป้าหมาย 
            เชิงปริมาณ 
 ตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
โดยศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จำนวน 10 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับการปกป้อง แก้ไข คุ้มครองและส่งเสริมความประพฤติ             
ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พร้อมได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ของ
ตนเอง ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับของสถานศึกษาและมีความประพฤติ
เหมาะสมกับสภาพและวัย 
 
ตัวช้ีวัดของโครงการ (ระบุตัวช้ีวัดทุกกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการใหญ่) 
 1. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Output)  

                     - จำนวนครั ้งในการตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤตินักเรียน
นักศึกษาในจังหวัดแพร่ 
                  - หน่วยงานเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้เข้าร่วมการตรวจ 
ติดตาม เฝ้าระวังปัญหาและสถานการณ์ความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในจังหวัดแพร่ 
  2. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes) การออกตรวจเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน การตรวจเจอนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบมีจำนวนลดน้อยลง  
 

วิธีดำเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 2. จัดทำแผนออกตรวจ/ประสานแจ้งสถานศึกษา 
 3. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินการ 
 4. ดำเนินการออกตรวจติดตาม 
 5. สรุปผล/รายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง สถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

(โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา) 

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 

เดือน วันที่ /ปี สถานที ่ เป้าหมาย หมายเหตุ 
พฤศจิกายน 19 พ.ย.2564 พื้นที่อำเภอเมือง

แม่ฮ่องสอนและอำเภอแม่
สะเรียง 
พื้นที่อำเภอปาย 

 
 

พื้นที่อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน 

 
 

พื้นที่อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนและอำเภอ
ปาย/ปางมะผ้า 
พื้นที่อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอนและอำเภอแม่
สะเรียง/ขุนยวม/แม่ลา
น้อย/สบเมย 

 
พื้นที่อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน 

 
 

พื้นที่อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนสาธารณะ 
พื้นที่เสี่ยงแหล่งมั่ว
สุมในพื้นที่จังหวัด

แม่ฮ่องสอน 

 
 
 

มีการประชุมเตรียม
ความพร้อม ณ 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ซักซ้อมแนวทางการ

ปฏิบัติก่อนเวลา
ปฏิบัติ 15 นาที โดย
ผู้ประสานงานจะแจ้ง

เวลาให้ 
ทราบล่วงหน้าด้วย
ช่องทางสื่อสารทาง
line application 
อย่างช้าภายในวันที่

กำหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติ 

  
  

ธันวาคม  13 ธันวาคม 2564 
  
  

มกราคม  14 มกราคม 2565 
 20 มกราคม 2565 
 28 มกราคม 2565 
  

กุมภาพันธ์  14 กุมภาพันธ์ 2565 
 26 กุมภาพันธ์ 2565 
  

มีนาคม 4 มีนาคม 2565 
 18 มีนาคม 2565 
 25 มีนาคม 2565 
  
  

เมษายน    7 เมษายน  2564 
 24 เมษายน  2564 
  
  

พฤษภาคม 20 พฤษภาคม 2565 
  
  

 

 

 

 

 



 

- 2   - 

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง สถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

(โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา) 

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 

เดือน วันที่ /ปี สถานที ่ เป้าหมาย หมายเหตุ 
มิถุนายน  9 มิถุนายน  2565 ทุกอำเภอ 

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 

สวนสาธารณะ 
พื้นที่เสี่ยงแหล่งมั่ว
สุมในพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

มีการประชุมเตรียม
ความพร้อม ณ 
สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติก่อนเวลา
ปฏิบัติ 15 นาที โดย
ผู้ประสานงานจะแจ้ง
เวลาให้ 
ทราบล่วงหน้าด้วย
ช่องทางสื่อสารทาง
line application 
อย่างช้าภายในวันที่
กำหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติ 

 23 มิถุนายน  2565 
  

กรกฎาคม 13 กรกฎาคม 2565 
 20กรกฎาคม 2565 
  
  

สิงหาคม    10 สิงหาคม 2565 
 24 สิงหาคม 2565 
  
  

กันยายน 9 กันยายน  2565 
  

หมายเหตุ 

1. กำหนดการในส่วนของวัน เวลา สถานที่ กรณีมีความจำเป็นอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อนปฏิบัติงาน  

2. ยานพาหนะที่จะใช้ในการปฏิบัติการ จะมีรถเสมารักษ์ 1 คัน ดังนั้นจึงขอให้ส่วนราชการอื่น
จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อนำเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานด้วย 

3. ให้เตรียมข้อมูลเป้าหมายเบาะแสที่มีการฝ่าฝืนระเบียบ กฎหมายในการออกตรวจแต่ละครั้ง (ถ้า
ม)ี 

           4.   ผู้ประสานงาน นายอรรถนนท์  อุดคำมี     โทร 082 4410 961  
                                       นางสาวชุติมา  สุไผ่โพธิ์      โทร ๐8 8106 22749   

                                   นางสาวขวัญทิชา  ศรีธร     โทร 086 3979645 
 
 
 



 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



 

 
 
 
 


