
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับนโยบาย 
          ( / ) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อ ๓ (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
          ( / ) แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ข้อ ๔  (การเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์) 
          ( / ) ยุทธศาสตร์การศึกษา ระยะ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ข้อ ๓ การพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและ 
                การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
          ( / ) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ ๓ (การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
 
1.ชื่อโครงการ  ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
2.หลักการและเหตุผล 
              ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญเมื่อวันที่  
7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ -              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่มุ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความประพฤติ                 
ที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในการนี้ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529  มาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า “การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญ
ต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปันในกันและกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติข้ึน จนเป็น
พลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษาความเป็นอิสระ และความมั่นคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป"  
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ ลูกเสือ-เนตรนารี              
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  จึงได้
จัดทำโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ข้ึน 

3.วัตถุประสงค์ 

            ๓.๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  
        ๓.๒ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ไดร้่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพญ็ประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลอืผู้อืน่    

๓.๓ เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมมีจติสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เปน็ประโยชน์  
 

๔.เป้าหมายของโครงการ 
         ๔.1 เชิงปริมาณ  จำนวนทั้งสิ้น 286 คน 
               - นักเรียน นักศึกษา ครบูุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน  286 คน 
         ๔.๒ เชิงคุณภาพ  
      ผู ้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม -                
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของ                 
การแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 
 
 
 
 



-๒- 
 
 
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   - นักเรียน นักศึกษา ครบูุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่  
     จำนวน  286 คน 

 
 
จำนวน 286 คน 

เชิงคุณภาพ 
       ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาวา่ง
ให้เป็นประโยชน์ 

 
 
จำนวน 286 คน 

 
6. วิธีการดำเนินการ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1.ขออนุมัติโครงการฯ 
1.2.ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ,เตรียมสถานที,่ 
1.3.แจ้งสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 

๒ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมคณะทำงาน/วัสดุอุปกรณ์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1.แต่งตั้งคณะทำงาน มอบหมายงาน 
2.2.จัดสถานที่,วัสดุ อุปกรณ์  

 
 
ธันวาคม
๒๕๖๒ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 

๓ กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  
3.2.ประสานอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 
18 ธันวาคม
๒๕๖๒ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 

๔ กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1.แจกแบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม 
4.2.สรุปรายงานผล,แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
 
ธันวาคม
๒๕๖๒ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด            
และกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
แพร่ 
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7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
     7.1 นักเรียน นักศึกษา  คร ูบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร ่จำนวน  286 คน 
     ๗.2 ผู ้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม -                     
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู ้คุณค่า                        
ของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

8. พื้นที่เป้าหมาย นักเรียน นักศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา ณ  สวนสาธารณะและบริเวณถนนสาธารณะ 
    ใกล้สถานศึกษาแต่ละแห่งในจังหวัดแพร่ 

9. ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่   18 ธันวาคม  ๒๕๖๒   

10. งบประมาณ   จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
      จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พรอ้มระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณ   

กิจกรรม เงินงบประมาณ  รวม 
ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการฯ , ประชาสัมพนัธ์โครงการฯ ๐  ๐ ๐ ๐ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง/เตรียมคณะทำงานสถานศึกษา 
  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

กิจกรรมที่ 3  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
3.1 คา่อาหารว่างและน้ำดื่ม ๒86 คน มือ้ละ ๓๕ บาท ๑ มื้อ 
3.2 ค่าอาหารกลางวัน  
 

 
๐ 
๐ 
 

 
10,010 

0 
 

 
๐ 
๐ 
 

 
10,010 

0 
 

กิจกรรมที่ 4  ประเมนิผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เก่ียวข้อง 
  

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

๐ 
 

                                      รวม ( หนึ่งหมื่นสบิบาทถ้วน) ๐ 10,01๐ 0 ๑๐,๐1๐ 
หมายเหตุ โดยขออนุมัติเบิกเพียง 10,000 บาท 
 

11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
     ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจบาดเจ็บระหว่างทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
               จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและผู้รับผิดชอบไว้ให้ความช่วยเหลือ 
 
12. หน่วยงานรับผิดชอบ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
      ผู้รับผิดชอบ             กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
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