
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ชื่อโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที ่ถ ูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื ้นฐานชีวิตที ่มั ่นคง                
มีคุณธรรม (3) การมีงานทำ- มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ขอพระราชทาน            
พระบรมราชานุญาตน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและ  พัฒนา
ให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
             1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง (2) ยึดมั่น            
ในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
             2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ชอบ /ชั่ว-ดี (2) ปฏิบัติ             
แต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
             ๓. มีงานทำ-มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี ้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรม                 
ในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ (2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสู ตร             
และนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จ
หลักสูตรมีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
             4.เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว-สถานศึกษา 
และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) การเป็น 
พลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที ่จะทำเพื ่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์              
งานสาธารณกุศล ให้ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่    ซึ่ง
เป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการสร้าง
และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ                         ประจำปี 
๒๕๖4 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์             
            1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
           2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่ 
เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีงานทำ 
           3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 
มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ  
4. เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
 เชิงปริมาณ  
  นักเรียน อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี วิทยากรและครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑,05๐ คน 
           เชิงคุณภาพ  
                 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงค์จักรี  มีเจตคติท่ีดี           
ต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบ
อาชีพเพ่ือให้มีงานทำ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชน          
ของตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  
 



5. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ  
                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   
 
6. วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนนิงาน  

 กิจกรรมที่ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ/ประชุมวิทยากร  
กิจกรรมที่ 2 จัดการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 5 รุ่น  รวมจำนวน  ๑,05๐ คน 
กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

7. ระยะเวลาดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี) /สถานที่ดำเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 31 กันยายน  2564 

8. งบประมาณ  ๑91,1๐๐  บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) พร้อมระบุรายละเอียด
งบประมาณ 
  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ/ประชุมวิทยากร 
(เป้าหมาย 10 คน) ระยะเวลา 1 วัน 
   1.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
        1.๒ ค่าอาหารกลางวัน  
        ๑.๓ ค่าถ่ายเอกสาร                                                                                      
รวมกิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมที่ 2 จัดการอบรมตามหลักสูตร จำนวน 5 รุ่น  
รวมจำนวน  ๑,05๐ คน 
1.1 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก (๑ คน *๕ ชม.*600 
บาท*5 รุ่น) 
   1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรพ่ีเลี้ยง (4 คน *๕ ชม.*300 
บาท*5 รุ่น) 
   1.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑,05๐ คน*๒ มื้อ*
๓๐ บาท) 
   1.๓ ค่าอาหารกลางวัน (๑,05๐ คน*๑ มื้อ*6๐ บาท) 
    1.๔ ค่าสถานที่ (๑,05๐ คน 5 แห่ง ๆ ละ ๑,๕๐๐ 
บาท) 
        1.5 คา่ป้ายโครงการ 5 ป้าย 
        1.6 ค่าวัสด ุ
                                                                                           
กิจกรรมที่ ๓ ประเมินผลโครงการ,สรุปรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

  
        0 
        0 
        0 

 
        0 

 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

๑5,๐00 
 

30,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

63,000 
 

63,000 
7,500 

 
 

5,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7,600 
รวม ๑91,1๐๐ 45,000 138,500 7,600 



9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ความเสี่ยง : ปริมาณของผู้เข้าอบรมอาจมีจำนวนมากกว่าที่โครงการกำหนด 
   การบริหารความเสี่ยง : ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทราบรายละเอียดการจัดกิจกรรม ประสานงานล่วงหน้า จัดเก็บข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์          
ของผู้รับผิดชอบในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อโทรติดต่อประสานงาน  

10. หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ             
           11.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
           ๑1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง     
มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตเพ่ือให้มีงานทำ 
           ๑1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน  มีจิตสำนึกรักและภูมิใจ
ในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ  
 
 

 

 

 

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              


