
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 1. ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  1. ประเด็นความมั่นคง  
แผนปฏิรูปประเทศ 12. ประเด็นด้านการศึกษา  
ยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาภรณ์  อินทมา  กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินการ  มกราคม 2564 – กันยายน 2564 
งบประมาณ   488,292 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถว้น)  
 
๑. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ กำหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐ  
ไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เป็นการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ คือ ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และพระบาทสมเด็จ           
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 
พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื ่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และมีพระราชดำรัสรับทรงราชย์                  
มีความว่า... “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชน
ชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วย              
การสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน 
และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที ่๑๐ ทรงมีพระบรมราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถ ในการสร้างคนดี
ให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติ  
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่งคง - มีคุณธรรม (3) การมงีานทำ - มีอาชีพ และ (4) การเป็น
พลเมืองดี บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ทั้ง
ในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา ส่งเสริมให้ผู ้เร ียนมีคุณลักษณะที ่พึงประสงค์  โดยการน้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษา             
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักชัย ยึดมั่นปฏิบัติพัฒนาการศึกษา
ของชาติให้เจริญก้าวหน้า สร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง ตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็น
รูปธรรม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ              
ไดจ้ัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น เพ่ือขบัเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา              
ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินกิจกรรมโครงการ
สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ  

 

 



2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระรราชวงศ์จักรี 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม มีอาชีพ - มีงาน
ทำ และมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี  
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถี มีจิตสำนึกรัก ษ์และ
ภูมิใจในของท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง  
 2.4 เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดกับบุคลากรทางการศึกษาในการเป็นแบบอย่างที่ดี การทำหน้าที่
เป็นพลเมืองดี   
 2.5 เพ่ือการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภารกิจในการดำเนินกิจกรรมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดีตามรอยพระยุคลบาท  

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

     1) ผู้เรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,000 คน 
2) หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 

    3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ต้นแบบผู ้เร ียนปฏิบัติน้อมนำพระบรมราโชบายสู ่การดำเนินชีว ิต เป็นพลเมืองดีตามรอย                 

พระยุคลบาท 
2) ต้นแบบสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
3) ผู ้เร ียนมีความรักสถาบันหลักของชาติและยึดมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

     5) ความร่วมมือของหน่วยงานในการดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี             
ตามรอยพระยุคลบาท 

๔. วิธีดำเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินโครงการ  
  1.1 ประชุมการดำเนินงานโครงการฯ 
  1.2 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ 

ม.ค. - ก.พ. 64 สุภาภรณ์ 
 

2 กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ 
  2.1 ประชุมคณะกรรมการฯ 
  2.2 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.3 ดำเนินกิจกรรมฯ  
        1) กิจกรรมการเรียนรู้ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 
        2) กิจกรรมสร้างและขยายเครือข่าย  
- สถานศึกษาสร้างและส่งส่งพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท  
- นักเรียนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท       
        3) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ “จิตอาสารักษ์บ้าน 
รักษ์ถิ่น”  

 
ก.พ. 64 
มี.ค. 64 

มี.ค. – ก.ค. 64 

สุภาภรณ์ และ 
คณะกรรมการ 

 



ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

        4) กิจกรรมต้นแบบผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามรอย 
พระยุคลบาท 
        5) กิจกรรมต้นแบบสถานศึกษาสร้างและส่งเสริม 
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท   
        6) กิจกรรมการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและ 
การประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงระดับจังหวัด” 

3 กิจกรรมที่ 3 การติดตาม 
  - กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ  

ก.ค. 64 
 

สุภาภรณ์ และ 
คณะกรรมการ 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผล 
  - สรุปผลการการดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ 
  - รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ก.ย. 63 สุภาภรณ์  

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564 

6. งบประมาณ  
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ   จำนวน 488,292 บาท  

(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)  
ไตรมาสที่ 1 – 2    จำนวน   191,100 บาท 
ไตรมาสที่ 3 – 4    จำนวน   297,192 บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการดำเนินโครงการ  
1. ประชุมประชุมการดำเนินงานโครงการฯ   
    1.1 ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
จำนวน 18 คน จำนวน 2 ครัง้ 
          ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท  
          80 บาท +(35 บาท x 2 มื้อ) x 18 คน x 2 ครั้ง 
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากรอ่ืน จำนวน 7 คน 
          150 บาท x 2 เที่ยว x 7 คน x 2 ครั้ง 
   1.2 ประชุมวางแผนคณะทำงาน ร่วมกับหน่วยงานการศึกษา จำนวน 50 คน  
         ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
         80 บาท +(35 บาท x2 มื้อ) x 50 คน 
         ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 19 คน 
         150 บาท x 2 เที่ยว x 19 คน 
 

(22,800) 
 
 
 
 

5,400 
 

4,200 
 
 

7,500 
 

5,700 



กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการ 
2. กิจกรรมการเรียนรู้ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 
    สถานศึกษาขับเคลื่อนบูรการการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน น้อมนำ 
พระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบรมศานุวงศ์ สู่การปฏิบัติ 
    “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 

 
(253,950) 

 

    2.1 ต้นแบบสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
          ต้นแบบนักเรียนพลเมืองดีตามรอยพระยุคบาล 
          9 โรงเรียน ๆ ละ 80 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 100 บาท 8,000 บาท  
          9 โรงเรียน x 80 คน x 100 บาท 
    2.2 สร้างและขยายเครือข่ายสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
          21 หน่วยงาน 21 โรงเรียน ๆ ละ 70 คน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 100 บาท  
          7,000 บาท     
          21 โรงเรียน x 70 คน x 100 บาท 
    2.3 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการรายงาน 
          วิทยากร 7 คน ครูผู้รบัผิดชอบ 30 คน 
          ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน ๆ ละ 1,200 บาท  
          4 คน x 1,200 บาท 
          ค่าอาหาร 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 37 คน 
          80 บาท + (35 บาท x 2 มื้อ) x 35 คน 
    2.4 การนิเทศ กำกับ ติดตาม สถานศึกษาร่วมโครงการโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
          15 หน่วยงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 วัน ค่าท่ีพัก 1 วัน ค่าพาหนะ 
          15 หน่วยงาน x ((240 บาท x2วัน)+ ค่าท่ีพัก 500 บาท+ ค่าพาหนะ 500 บาท) 
          5 โรงเรียน x ((240 บาท x 2วัน)x 5 คน 

 
 
 

72,000 
 
 
 

147,000 
 
 
 

4,800 
 

5,550 
 
 

22,200 
2,400 

    2.5 กิจกรรมขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและการประเมินโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน 
          เป็นสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด 
          จำนวน 10 โรงเรียน คณะกรรมการ 6 คน จำนวน 10 วัน 
          ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 
          (240 บาท x10 วัน x6 คน)+(500 บาท x6 คน x2 วัน) + 9,600 บาท 

(30,000) 
 
 
 

30,000 
    2.6 กิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการสร้างและ 
          ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ  
          (Zoom) 30 โรงเรียน 21 หน่วยงาน 
          และคณะผู้ร่วมประชุมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 19 คน 
          ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
          80 บาท x (35 บาท x 2) x 19 คน 
          ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุม 7 คน  
          150 บาท x 2 เที่ยว x 7 คน    
 
 

(4,950) 
 
 
 
 

2,850 
 

2,100 



กิจกรรม งบประมาณ 
3. กิจกรรมที่ 3 การกำกับ ติดตาม ประเมินผล 
    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย 
    พระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 
    3.1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมิน จำนวน 18 คน จำนวน 2 ครั้ง 
          ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
          80 บาท x (35 บาท x 2 มื้อ) x 18 คน x 2 ครั้ง 
          ค่าพาหนะ จำนวน 7 คน 
          150 บาท x 2 เที่ยว x 7 คน x 2 ครั้ง           

 
 
 

(9,600) 
 

5,400 
 

4,200 
    3.2 กิจกรรมการประเมิน 
          ต้นแบบสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
          ต้นแบบนักเรียนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
          จำนวน 9 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 27 คน 1 วัน 
          ค่าพาหนะเดินทาง 1,000 บาท x 9 แห่ง   
          คณะกรรมการ 14 คน  
          ค่าตอบแทน คนละ 1,000 บาท x 14 คน 
          ค่าพาหนะเดินทาง 7 คน 150 บาท x 2 เที่ยว  
          ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 45 คน 
          80 บาท x (35 บาท x 2)x 45 คน 

(31,850) 
 
 
 

9,000 
 

14,000 
2,100 

 
6,750 

   3.3 กิจกรรมการประเมิน 
         สถานศึกษาสร้างและส่งเสริมพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
         นักเรียนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 
         จำนวน 21 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน 2 วัน 
         ค่าพาหนะเดินทาง 1,000 บาท x 21 แห่ง 
         คณะกรรมการ 14 คน  
         ค่าตอบแทน คนละ 1,000 บาท x 14 คน จำนวน 2 วัน 
         ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 50 คน 
         80 บาท x (35 บาท x 2 มื้อ) x 50 คน 

(56,500) 
 
 
 

21,000 
 

28,000 
 

7,500 
   3.4 ค่าวัสดุและค่าจ้างถ่ายเอกสาร ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ           
         ค่าโล่ จำนวน 30 อัน ๆ ละ 500 บาท 
         30 อัน x 500 บาท 
        เกียรติบัตร 350 ฉบับ ๆ ละ 20 บาท 
        350 ฉบับ x 20 บาท 
        ค่าหมึกปริ้นเตอร์ 2 ตลับ ๆ ละ 5,500 บาท 
        2 ตลับ x 5,500 บาท 

(63,000) 
 

15,000 
 

7,000 
20,000 
11,000 

        ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 
4. กิจกรรมที่ 4 สรุป รายงานผล  
    ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 18 คน 
    ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท อาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 

(15,642) 
 
 



กิจกรรม งบประมาณ 
    80 คน + (35 บาท x2 มื้อ) x 18 คน 
    ค่าจัดทำเอกสาร  

2,700 
12,942 

รวมเงิน       (สี่แสนแปดหม่ืนแปดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาท) 488,292 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
  1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด 19  

2) ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด 
          2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ และแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้รับผิดชอบของหน่วยงานการศึกษา 

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

8.1 ตัวชีว้ัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) 
      1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  

 
100 

      2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ  100 
      3) ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 80 
8.2 ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ (outcomes)  

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมีความรักและเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 

2) ร้อยละของผู้เรียนนำความรู้ ความเข้าใจ น้อมนำพระบรมราโชบาย           
สู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

80 

      3) ร้อยละของนักเรียนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 100 
      4) ร้อยละของสถานศึกษาสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี 
          ตามรอยพระยุคลบาท 

100 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     9.1 การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ในมิติความร่วมมือของหน่วยงาน

การศึกษาและหน่วยงานภารกิจ 
     9.2 การน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดำเนินการ

อย่างต่อเนื่อง สู่ความยั่งยืน 
 9.2 การสร้างและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 

 


