คำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร
ที่ สป.

/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำกรุงเทพมหำนคร
------------------------ด้ ว ยกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ในกำรขั บ เคลื่ อ นพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยฉพำะหมวด ๗ กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำ ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรจะต้องดำเนินกำรและส่งเสริมสนับสนุนให้กับองค์กรหลักและสถำนศึกษำ
ในสังกัดดำเนิ น กำรและปฏิบั ติตำมกฎ ระเบียบและประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ นักเรียนและนักศึกษำ
ได้รับกำรส่งเสริมควำมประพฤติตำมเจตนำรมณ์และกรอบแนวทำงของพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรขั บ เคลื่ อ นในส่ ว นที่ ก ระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรรั บ ผิ ด ชอบในพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหำนคร มี ร ะบบ/กลไกที่ ชั ด เจนและถู ก ต้ อ งเหมำะสม อำศั ย อ ำนำจตำมค วำมในมำตรำ ๖
แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่ งเสริมควำมประพฤตินั กเรียนและ
นักศึกษำกรุงเทพมหำนคร โดยมีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ประธำนกรรมกำร
(ทีร่ ับผิดชอบเขตตรวจรำชกำรกรุงเทพมหำนคร)
๒. ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร
รองประธำนกรรมกำร
๓. ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมกำร
๔. ผู้แทนกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
กรรมกำร
๕. ผู้บัญชำกำรตำรวจนครบำล
กรรมกำร
๖. ผู้แทนสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑
กรรมกำร
๗. อธิกำรบดีสถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน
กรรมกำร
(ผู้แทนสถำบันอุดมศึกษำรัฐ)
๘. ผู้แทนศำลเยำวชนและครอบครัวกลำง
กรรมกำร
๙. ผู้อำนวยกำรสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
๑๐. ผู้อำนวยกำรสำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน กรรมกำร
๑๑. ผู้อำนวยกำรสำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
๑๒. ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
กรรมกำร
๑๓. ประธำนอำชีวศึกษำ กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
๑๔. ผู้อำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
กรรมกำร
กรุงเทพมหำนคร
๑๕. ผู้อำนวยกำรสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหำนคร
กรรมกำร
๑๖. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
กรรมกำร
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กรุงเทพมหำนคร
/๑๗. ผู้อำนวยกำร...

-๒๑๗. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร
๑๘. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑
๑๙. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒
๒๐. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชนันทำจำรย์ สำมเสนวิทยำลัย ๒
(ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๑)
๒๑. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
(ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒)
๒๒. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระยำประเสริฐสุนทรำศรัย
(กระจ่ำง สิงหเสนี)
(ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร)
๒๓. รองศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร
๒๔. ผู้อำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน
(สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร)

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
และเลขำนุกำร
กรรมกำร
และผู้ช่วยเลขำนุกำร

อำนำจหน้ำที่
๑) กำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ
๒) ประสำนและบูรณำกำรกำรดำเนินกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและจัดทำข้อมูล สถิติเพื่อส่งเสริมกำรดำเนินกำรส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
๔) ส่งเสริม สนับสนุน ประสำน สร้ำงเครือข่ำยกำรดำเนินงำน และกำหนดมำตรฐำน
กำรฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รกำรฝึ ก อบรมพนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส่ ง เสริ ม ควำมประพฤติ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษำ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในเขตกรุงเทพมหำนคร
๕) กำกับ เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ
๖) ส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหำนคร

/๗) จัดทำรำยงำนผล...

-๓-

๗) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
เสนอคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
๘) ดำเนินกำรอื่นตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมทั้ง
กฎระเบียบและประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

ทองพูล/ร่ำง
พรนิภำ/พิมพ์
/ตรวจ

