แบบ สงป. 302

แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย
R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส 2

0

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

รหัส 2

0

0

0

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : .....................................................................

2

R

จัดทาแผน

R

รายงานผล ไตรมาสที่ 2

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ประเภทรายจ่าย
รายการ

รวมทั้งสิ้น
แผน

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
160,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 ที่ดิน
3.3 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ายอื่น
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)........................................
รายการ...................................................................................
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3)
160,000
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผา่ นมา
เงินนอกงบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

ผล

71,265

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล

76,000

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

71,265

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/3
71,265

76,000

71,265

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิจารณา :
(นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์)
ตาแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
วัน/เดือน/ปี :
12 เมษายน 2565 โทร : 0-5530-1223

แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ชื่อโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 65 - มี.ค. 65
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 65 - มิ.ย. 65  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 65 - ก.ย. 65
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 1 ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ 3.1) การรักษาความ
สงบภายในประเทศ
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูการพัฒนาประเทศ
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูปที่ 1 ด้านการเมือง (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง และการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
4.6 แผนความมั่นคง
นโยบายที่ ๑ : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ
4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก 1 : การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
4.7.2 นโยบายเร่งด่วนที่ 7 : การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 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
 แผนงานบูรณาการอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ถ้ามี)
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
7. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ กำหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐไว้ว่าประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ คือทรงดำรง
อยู่ ในฐานะอั น เป็ น ที่ เคารพสัก การะ ผู้ ใดจะละเมิด มิ ได้ และพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
เมื่อวัน ที่ 1 ธันวาคม 2559 และมี พระราชดำรัสตอบรับ การขึ้น ทรงราชย์ มีค วามว่า... “ตามที่ ป ระธานสภา
นิติบัญ ญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์
เป็ น พระมหากษั ต ริย์ ว่ าเป็ น ไปตามพระราชประสงค์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต ร และเป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ของกฏมณเทีย รบาลว่าด้ว ยการสืบ ราชสัน ตติว งศ์ กับ รัฐธรรมนู ญ
ของราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ ของประชาชนชาวไทย
ทั้ ง ปวง” กอปรกั บ พระราชปณิ ธ านด้ า นการศึ ก ษาของพระบาทสมเด็ จ พระมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
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บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมี
พระบรมราโชบาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรง
มุ่ง ให้ การศึ กษาต้ อ งสร้างพื้ น ฐานแก่นั ก เรีย น 4 ด้ าน ประกอบด้ วย (1) การมีทั ศ นคติ ที่ ถูก ต้ องต่ อบ้ านเมื อ ง
(2) การมีพื้ นฐานชีวิต ที่ มั่งคงมีคุณ ธรรม (3) การมีง านทำ - มีอาชีพ และ (4) การเป็น พลเมื องดี บทบาทของ
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและ
โอกาสทางการศึ ก ษา ส่ ง เสริม ให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ได้ มี ส่ วนร่ วมในการจั ด การศึ ก ษาทั้ ง ในระบบ นอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พั ฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้ าอยู่ หั ว ในหลวงรัช กาลที่ 10 สู่ ก ารปฏิ บั ติ และยึ ด มั่ น ปฏิ บั ติ เป็ น หลั ก ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาของชาติ ให้
เจริญ ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญ าตน้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติ
ตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ ได้จัดทำ
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมือ งดี ตามรอยพระยุ คลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิ บั ติ เพื่ อส่ ง เสริมให้
เยาวชนเรียนรู้พระราชกรณี ยกิจของพระมหากษัตริย์ มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อคนไทยเป็ น
การดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติตนเกิดเป็นวิถีชีวิต และได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน เกิดการบูรณาการเป็นแบบอย่างและขยายผลสู่สถานศึกษาอย่างจริงจัง
8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อ
ประชาชนคนไทย
8.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม
8.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถขี องท้องถิ่นและชุมชนมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและ
ชุมชนของตนเอง
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1) ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั ก สถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้นำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
10.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ :
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1) ผู้เรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 340 คน มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง
2) หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดอื่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดร่วมบูรณาการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี
10.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
1) ผู้ เรี ย นมี ค วามรั ก สถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละยึ ด มั่ น การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
11. ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม – มีนาคม 2565 และ เมษายน – สิงหาคม 2565
12. สถานที่ดำเนินการ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
๕.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
๕.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕.๓ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคล
บาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ที่ ๗๗/๒๕๖๕ โดยมี นายวันชัย แจ่มนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานการประชุม
๕.๔ คณะกรรมการแต่ละฝ่ายดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๕.๕ จั ด กิจกรรมสร้างและส่ งเสริม ความเป็ น พลเมื อ งดี ตามรอยพระยุ คลบาทด้ านการศึก ษาสู่ก ารปฏิบั ติ
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑) ทดสอบก่อนการศึกษาเรียนรู้
๒) นั่งรถรางศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลก
จุดที่ 1 พระราชวังจันทน์ สถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช
จุดที่ 2 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิ ห าร หลวงพ่ อพระพุ ทธชิน ราช วัดนางพญา อนุสาวรีย์
พระมหาธรรมราชาธิราช สมเด็จพระวิสุทธิกษั ตริย์ สมเด็จพระพี่ นางสุ พรรณกัลยา สมเด็ จพระเอกาทศรถ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จุด ที่ 3 วั ดตาปะขาวหาย วั ดธรรมจัก ร วั ดเจดี ย์ย อดทอง วัด ราชบู รณะ วั ดจุ ฬ ามณี อ นุ สาวรีย์
เจ้าพระยาจักรี (เมื่อคราวอะแซหวุ่นกี้ล้อมเมืองพิษณุโลกและขอดูตัวเจ้าพระยาจักรี) ย้อนรอยประวัติศาสตร์
เมืองพิษณุโลก
จุดที่ 4 พิพิธภัณฑ์พื้นเมืองจ่าสิบเอก ทวี บูรณเขตต์ พิพิธภัณฑ์ชาวแพ ชมเมืองพิษณุโลก นวัตวิถี
ของชาวพิษณุโลก อดีต – ปัจจุบัน สู่อนาคต เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน
๓) กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน รักสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้รักษ์ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ณ พระราชวังจันทน์
ฐานที่ 1 พระบรมราโชบาย ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
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ฐานที่ 2 พระบรมราโชบาย ด้านที่ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม
ฐานที่ 3 พระบรมราโชบาย ด้านที่ 3 มีงานทำ มีอาชีพ
ฐานที่ 4 พระบรมราโชบาย ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองดี
๔) ทดสอบหลังการศึกษาเรียนรู้ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
๕.๖ ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)
๙.๑ ผู้เรียนที่ เข้าร่วมโครงการสร้างและส่ง เสริมความเป็นพลเมืองดีต ามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิ บัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลก ก่อนการศึกษาเรียนรู้มีคะแนนรวม
๔๔๕ และหลังการศึกษาเรียนรู้มีคะแนนรวม ๕๔๔ ซึ่งมีคะแนนสูงขึ้น ๙๙ คะแนน
๙.๒ ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการสร้างและส่ง เสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา
สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติ ที่ดีและถูกต้องต่อสถาบั น
พระมหากษัตริย์และบ้านเมือง รักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
๙.๓ หน่วยงานทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดพิษณุโลกร่วมบูรณาการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา
๙.๔ ผู้เรียนที่เข้ าร่วมโครงการสร้างและส่ง เสริมความเป็น พลเมืองดีต ามรอยพระยุคลบาทด้านการศึ กษา
สู่การปฏิ บัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความพึง พอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย
3 อันดับแรก ได้แก่ ฐานต่าง ๆ มีความเหมาะสมกั บ การจัดกิจกรรม กิจกรรมที่จัดทำให้นักเรียนรักและภูมิใจใน
ท้องถิ่น รวมทั้งชุมชนของตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ผลการดำเนินงาน
ค่า
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน
ร้อยละ
เชิงปริมาณ
1. ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลัก
72
72
100
ของชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนรักษ์ท้องถิ่นและชุมชน
72
72
100
ของตนเอง
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรัก
72
72
100
และเทิดทูนในสถาบัน
พระมหากษัตริย์และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
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ตัวชี้วัด
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้นำ
ความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน

ค่า
เป้าหมาย

จำนวนเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน

ร้อยละ

72

72

100

๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)
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17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
(สะสม)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ไตรมาส 1 - 2
76,000
71,265
76,000 บาท
ไตรมาส 3 -4
84,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
160,000
แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
18.2 แนวทางแก้ไข
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
ดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2
ในไตรมาส 3 - 4
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
20.1 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและ
มีคุณธรรมส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข
20.2 สังคมมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
21. ผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต.หญิงภัทราภรณ์ คำเผื่อน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทรศัพท์ 055-301224 โทรสาร 055-301223 E–mail : quester_m78@hotmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
--------------------------------------

