
 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๑๒. การพัฒนาการเรียนรู้ 
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ ์ กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ระยะเวลาดำเนินการ ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564  
งบประมาณ  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

 1. หลักการและเหตุผล  
   เด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต เด็กทุกคนจึงสมควรที่
จะได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพในทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้เด็กรู้จัก
สิทธิ หน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สามารถปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในสังคมได้อย่างสั นติ
สุข รัฐบาลจึงกำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นวันสำคัญที่แสดง
ให้ทุกฝ่ายประจักษ์ว่าสังคมไทยได้ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติและเพื่อกระตุ้น
เตือนให้ทุกฝ่ายหันกลับมาพิจารณาว่า จะช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างไร เพ่ือให้เขาเติบโต
ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นถึง
ความสำคัญดังกล่าว จึงจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อนำไปร่วมจัดกิจกรรมฉลอง               
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 
เพื ่อให้เด ็กที ่ เข ้าร ่วมโครงการได้ร ู ้ถ ึงความสำคัญของตนเอง ความมีระเบียบวิน ัย ร ู ้จ ักสิทธิหน้าที่                               
มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ขยันหมั่นเพียร 
และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ และเติบโตเป็น
อนาคตที่ดีของชาติต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  2.2 เพ่ือให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
  2.3 เพ่ือให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม 

3. เป้าหมายของโครงการ  
   3.1 เชิงปริมาณ   เด็ก เยาวชน นักเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่  
  3.2 เชิงคุณภาพ  เด็กรู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสม และเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย  
                                            อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

4. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด (เชิงปริมาณ) เป้าหมาย 

เด็ก เยาวชน นักเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 300 คน 
ตัวช้ีวัด (เชิงคุณภาพ) เป้าหมาย 

เด็กรู้จักการแสดงออกอย่างเหมาะสม และเกิดการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

การเข้าร่วมกิจกรรมของเด็ก  

 



 

5. วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ธ.ค. 63 – ม.ค. 

64 
น.ส.ปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ ์

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดกรอบ 
แนวทางการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงาน 

ธ.ค. 63 – ม.ค. 
64 

น.ส.ปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ ์

3. จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ธ.ค. 63 – ม.ค. 
64 

น.ส.ปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ์  

4. ประชุมสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ม.ค. 64 น.ส.ปิ่นปินันท์ ร่มโพธิ ์

6. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ  
  เด็ก เยาวชน นักเรียน ในจังหวัดเชียงใหม่ 

7. พื้นที่เป้าหมาย  

จังหวัดเชียงใหม่  

8. ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)  
ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564  

9. งบประมาณ 
  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1. ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

    

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน  
- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12 คน*80 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมประชุม 

จำนวน 12 คน*35 บาท*2 มื้อ 

1,800   
 

960 
840 

 
 
 

3. จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
-   ค่าปา้ยไวนิล จำนวน 1 ป้าย 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ (อุปกรณ์การเรียน/กีฬา/

ของรางวัลแจกเด็ก) 
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 (1 วัน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ  
    จำนวน 13 คน*240 บาท 
วันที่ 9 มกราคม 2564 (ครึ่งวัน) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ  
    จำนวน 13 คน*120 บาท 
- ค่าพาหนะเดินทางคณะกรรมการฯ จำนวน 13 คน 

37,700   
540 

 
 
 
 

3,120 
 
 

1,560 
 

2,800 

 
 

29,680 
 
 



 

กิจกรรม 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4. สรุปผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 

- ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 
500    

500 
รวม (บาท)   9,820 30,180 

รวมทั้งสิ้น (สี่หม่ืนบาทถ้วน)  40,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

10.1 ความชัดเจนในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  
10.2 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจทำให้มี               

การปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม รวมถึงส่งผลต่อจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 เด็กได้รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
  11.2 เด็กเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
  11.3 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม 
 


