
แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 6 เดือน     รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ/ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “๕ ธันวาคม ๒๕๖๒”   
3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
      งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรด
ระบุ)..................................................................................  

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย มีใจความสำคัญเมื่อวันที่ 

7 กุมภาพันธ์ 2560 ว่า กำหนดให้วันที ่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ   กระทรวงศึกษาธิการ      
มีภารกิจสำคัญที่มุ ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย         
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความประพฤติ                
ที ่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู ้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงของสังคม ในการนี ้ ได้ น้อมนำ         
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื ่อวันที ่ 1 กรกฎาคม 2529            
มาเป็นแนวทาง  ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า “การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้น 
เป็นปัจจัย   ที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื ่อแผ่ แบ่งปันในกันและกัน        
ซึ่งในท่ีสุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราสามารถรักษา
ความเป็นอิสระ และความม่ันคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป"  

           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ลูกเสือ  เนตรนารี     
ยุวกาชาด  นักศึกษาวิชาทหาร  ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์  จึงได้จัดทำโครงการศธ.จิตอาษาบำเพ็ญประโยชน์ “๕ ธันวาคม ๒๕๖๒” ขึ้น   

5. วัตถุประสงค์ 
     5.๑ เพ่ือจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  

     5.๒ เพ่ือจัดกิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   นักศึกษา    วิชา
ทหาร  และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและ
การช่วยเหลือผู้อื่น    
     5.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  



6. ตัวชีว้ัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่กำหนด)*  
 6.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกำหนด)  
          1) นักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน ๒๕๐  คน 
       2) ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๕๐ คน  

6.๒ เชิงคุณภาพ (ที่กำหนด)  

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม-                
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์         
รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
* ข้อมูลตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายของโครงการตามที่ท่านระบไุว้ในเอกสารแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

7. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริง)  

    7.1 บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ - เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร  ผู้บำเพ็ญ    
ประโยชน์   จิตอาสา จำนวน  300  คน  ร่วมกิจกรรม  ในระหว่างวันที่ 5 – 25 ธันวาคม 2563  
 

9. ผลการดำเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 
 9.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  

      1) บุคลากรทางการลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ - เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร          
ผู้บำเพ็ญประโยชน์   จิตอาสา จำนวน  300  คน  ร่วมกิจกรรม  ในระหว่างวันที่ 5 – 25 ธันวาคม 2563
ดังนี้ 

- บำเพ็ญประโยชน์  เก็บขยะ  ทำความสะอาด  กวาดขยะบริเวณโรงเรียน  ชุมชน  วัด    
สวนสาธารณะ  ในวันที่ 18 ธนัวาคม 2563 
                    -     กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณถนนเฉลิม  พระเกียรติฯ จังหวัดแพร่  กิจกรรมปลูก
ต้นไม้ดูแล  อนุรักษ์ธรรมชาติ    ณ  ที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

                     -    มีโรงเรยีนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  20  โรงเรียน  ในระหว่างวันที่ 5 – 25 ธันวาคม 
2563  
 
 9.๒ ผลลัพธ์ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  
                1)   จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  

                2)  จัดกิจกรรมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด   นักศึกษา    
วิชาทหาร  และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปัน
และการช่วยเหลือผู้อื่น    



                3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 
** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากท่ีมีการดำเนินงานโครงการ  

10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด จำนวน ................10,000......................... บาท 
10.2 งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส จำนวน .................10,000................ บาท 

๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
       11.1 ปัญหา อุปสรรค   ไม่มี 

11.2 ข้อเสนอแนะ        ไม่ม ี

12. ผู้รายงาน  นางสาวบุษบา  สุกแก้ว    ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
      โทรศัพท์  081 8886242  โทรสาร    0 54 5๙ ๘๒๗๒   ต่อ 16  
      E-mail: busabasukkaew@gmail.com 

13. วันที่รายงาน ณ วันที่    20  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2563 
 

 

 


