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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   ม.ิย. 6๔     ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ              สิ้นสุดโครงการแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครือ่งหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท (การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์) 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศาสตร์ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน) 
4.6 แผนความม่ันคง (การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์) 
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  (8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย) 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน (7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                         ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริการการศึกษาตามอัธยาศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ  ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
      ได้รับบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิและพัฒนาคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศกึษานอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
            แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                      แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
            แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
                      แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงานบูรณาการอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (ถ้ามี) 
    (โปรดระบุนโยบายข้อ...................-...................) 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    (1. การจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ) 
7. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 
(3) การมีงานทำ- มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและ   พัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การ
ปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
             1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2) ยึดมั่น           
ในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
             2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั ่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู ้จักแยกแยะสิ่งที ่ผิด-ชอบ /ชั ่ว-ดี (2) ปฏิบัติ             
แต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
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             ๓. มีงานทำ-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี ้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรม                 
ในสถานศึกษาต้องมุ ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู ้งาน ทำจนงานสำเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร             
และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู ้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จ
หลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
             4.เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว -สถานศึกษา 
และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่
จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจ
และความเอ้ืออาทร 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็น
หน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการสร้างและ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปี ๒๕๖4 ขึ้น 
8. วัตถปุระสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
           2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่ 
              เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีงานทำ 
           3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 
              มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
             และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 นักเรียน อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี วิทยากรและครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑,05๐ คน 
     9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
                  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  มีเจตคติท่ี
ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบ
อาชีพเพ่ือให้มีงานทำ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 1) วิทยาลัยเทคนิคแพร่                    นักเรียน 30๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 32๐ คน 
  ๒) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่          นักเรียน ๒0๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม ๒2๐ คน 
  ๓) โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์               นักเรียน 1๕๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 1๗๐ คน 
  ๔) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์             นักเรียน 1๕๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 1๗๐ คน   
  5) โรงเรียนลองวิทยา                       นักเรียน 150 คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 1๗๐ คน   
11. ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 
 
12. สถานทีด่ำเนินการ   
                1) วิทยาลัยเทคนิคแพร่                    นักเรียน 30๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 32๐ คน 
                     วันที่ 17 มีนาคม  2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
  ๒) โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่          นักเรียน ๒0๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม ๒2๐ คน 
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  ๓) โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์               นักเรียน 1๕๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 1๗๐ คน 
  ๔) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์             นักเรียน 1๕๐ คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 1๗๐ คน   
  5) โรงเรียนลองวิทยา                       นักเรียน 150 คน  ครู/บุคลากร ๒๐ คน รวม 1๗๐ คน   
 
13. กิจกรรมทีว่างแผนดำเนินการ  
 1) กิจกรรมใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์ 
 2) กิจกรรมนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 
 3) กิจกรรมจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชน 
 4) กิจกรรมอาชีพสร้างรายได้ 
 
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)  
 ดำเนินงานในไตรมาสต่อไป 
 
15. ผลการดำเนินงานตามตวัชี้วัด (จากข้อ 9)  

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ      
ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัดเข้าร่วมโครงการ 

1,050 คน 1,050 คน 320 N/A 

เชิงคุณภาพ      
ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรักและเทิดทูนในสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่น 
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 N/A N/A 

ร้อยละของผู้เรียนได้นำความรู้ 
ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 N/A N/A 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ ขนาด 
file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB) 

ดำเนินโครงการ ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วันที่ 17 มีนาคม  2564 

 

 

 
 
 
 
 



๖๖ 
 

17. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

191,100.- 49,900 - 49,900 - - 
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบรายจ่ายอื่น 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหา อุปสรรค 

การแต่งตั้งคณะวิทยากรหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่าน อาจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
เนื่องจากติดภารกิจราชการหรือภาระงานสำคัญ 
      18.2 แนวทางแก้ไข 

มีการเตรียมวิทยากรหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำรองไว้ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ 

19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป 
 แต่งตัง้คณะทำงาน และดำเนินการประชุม 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1๔.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
           ๑๔.2 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ มีเจตคตทิี่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง     มี
คุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตเพ่ือให้มงีานทำ 
           ๑๔.3 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน  มีจิตสำนึกรักและภูมิใจ
ในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  

21. ผู้รายงาน นายอรรถนนท์  อุดคำมี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
     โทรศัพท์ 082-4410961 โทรสาร 054-598272 ต่อ 115 E–mail : rektingta@gmail.com 

22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 


