
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ชื่อโครงการ  ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
2. หลักการและเหตุผล 

                   ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศเรื ่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย  เมื ่อวันที ่ 7 
กุมภาพันธ ์ 2560  กำหนดให้ว ันที ่  5  ธ ันวาคมของทุกปี    เป ็นว ันคล้ายว ันพระบรมราชสมภพของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ 

 กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจสำคัญที่มุ ่งให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวิน ัย มีความรับผิดชอบ ซื ่อส ัตย์ ส ุจร ิตและจงรักภักดีต ่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความประพฤติ  ที่เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ในการนี้ ได้น้อมนำพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2529  มาเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ใจความว่า “การบำเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นปัจจัยที่จะสร้างสรรค์ ความมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกันและกัน ความรักใคร่เผื่อแผ่ แบ่งปันในกัน
และกัน ซึ่งในที่สุดจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติขึ้น จนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราสามารถ
รักษาความเป็นอิสระ และความม่ันคงของชาติบ้านเมืองเราให้ยืนยงอยู่ตลอดไป"  

              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ ลูกเสือ -     
เนตรนารียุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ
ประโยชน์  จึงได้จัดทำโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

      ๓.๒ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น    

 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

4. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
            ๔.1 เชิงปริมาณ  จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน 

                  - ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน นักศึกษา ครูบุคลากรทาง
การศึกษาจากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน  1,000 คน 

 

 



           ๔.๒ เชิงคุณภาพ  

 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 
รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ   
     ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียน นักศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัดแพร่ จำนวน  1,000 คน 

6. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน  
 กิจกรรมที่ 1. จัดทำโครงการฯ,ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเตรียมคณะทำงาน/วัสดุอุปกรณ ์
 กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการฯ  
 กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
 
7. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) /สถานที่ดำเนินการ  30 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
8. งบประมาณ  10,000  บาท    ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 
  

กิจกรรม 
เงินงบประมาณ  รวม 

ทั้งสิ้น ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำโครงการฯ , ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ๐  ๐ ๐ ๐ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจง/เตรียมคณะทำงานสถานศึกษา หน่วยงาน
เครือข่าย จำนวน 20 คน อาหารว่างเครื่องดื่ม คนละ 50 บาท 
  

0 

 

1,000 

 

0 

 

1,000 

 

กิจกรรมที่ 3  จัดกิจกรรมตามโครงการฯ วันที่ 4 ธันวาคม  2563 
3.1 ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม 200 คน มื้อละ ๓๕ บาท ๑ มื้อ 
3.2 ค่าป้ายโครงการ 
3.3 ค่าวัสดุทำความสะอาด 
 

 
๐ 
๐ 
0 

 
7,000 

0 
0 

 
๐ 

1,000 
1,000 

 
7,000 
1,000 
1,000 

กิจกรรมที่ 4  ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
  

0 ๐ 0 ๐ 

                                      รวม ( หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) ๐ 8,00๐ 2,000 ๑๐,๐0๐ 

 
 
 
 



9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง :  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อาจบาดเจ็บระหว่างทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 

  การบริหารความเสี่ยง : จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาลและผู้รับผิดชอบไว้ให้ความช่วยเหลือ 

10. หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                
 ๑1.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ                    
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
      ๑1.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ รู้คุณค่าของการ
แบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่น    
 ๑1.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ มีจิตสาธารณะ และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ  จัดส่งภายในวันท่ี 29 มกราคม 2564 E-mail : acc.moe.go.th@gmail.com  
    ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ ว่าที่ ร.ต.ปิยะภัทร์ นิลาภรณ์กลุ 089-7876269 
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจรติ ศธ. โทร. 02-6286162 โทรสาร 02-6286138 
  

ผู้ประสาน      ชื่อ - สกุล นางสาวบุษบา  สุกแก้ว 
                   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
                   โทรศัพท์  054 598271  โทรสาร  054 598272  
                   โทรศัพท์เคลื่อนที่  081 8886242  E-Mail :  busabasukkaew@gmail.com              


