
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

จัดกิจกรรมวันรัฐพธิีส าคัญต่างๆ 
กิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาในวันส าคัญของชาติไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  อ าเภอรตันวาปี  จังหวัดหนองคาย 
 ณ ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน 

วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
 

 
 

 
 

โดย 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 



 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 โดยได้

ตั้งงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมวันรัฐพิธีส าคัญต่างๆ งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวด ค่าใช้
สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการ จัด
กิจกรรมวันรัฐพิธีส าคัญต่างๆ ตั้งไว้ 20,000 บาทคงเหลือ 4,100 บาท โอนเพ่ิม 40,000 บาท รวมงบประมาณ 
คงเหลือ 44,100 บาท (สี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อน โครงการจิตอาสา "เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามศูนย์อ านวยการ
ใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชด าริ (ศอญ.) โดยการสร้างความรักความสามัคคี การมีส่วน
ร่วม ของคนในชุมชน ซ่ึงจะด าเนินกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
ณ ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง จ านวน   80 คน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน และ
ประชาชนผู้มีจิตอาสา ในพ้ืนที่ ต าบลโพนแพง จ านวน 13 หมู่บ้านๆละ 15 คน  รวมเป็น จ านวน  195  คน และ 
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ จ านวน 25 คน (รวมผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  300 คน) 

โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ ทุกด้าน ในระดับ มากที่สุด  
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บทท่ี  1   
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพ่ือ
สร้างความ สมัคร สมาน สามัคคี ของคนไทยทุกคน ในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อ านวยการใหญ่
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชด าริ (ศอญ.) เป็นศูนย์ควบคุม ก ากับดูแล โดยศูนย์
อ านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชด าริ (ศอญ.) ศอญ.จอส.พระราชทาน 
ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันส าคัญของชาติไทย จ านวน 24 วัน โดย ศอ.จอส.
พระราชทาน จังหวัดหนองคาย ได้ก าหนดจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในวันส าคัญของชาติไทย เนื่องใน
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ตลาดนัดจุดผ่อนปรน 
ไทย-ลาว บ้านเปงจาน ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพ่ือให้ประชาชนผู้มีจิตอาสาทุก
ภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าว  
 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง จึงได้จัดท า โครงการ จัดกิจกรรมวันรัฐพิธีส าคัญ
ต่างๆ   กิจกรรม จิตพัฒนาในวันส าคัญของชาติไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือเป็นการ
แสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัติย์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย 

 

 
วัตถุประสงค์  
   3.1  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  3.2  เพื่อขับเคลื่อน โครงการจิตอาสา "เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ" ตามศูนย์
อ านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชด าริ (ศอญ.) 
  3.3  เพ่ือสร้างความรักความสามัคคี การมีส่วนร่วม ของคนในชุมชน 
  3.4  เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ตลาดนัดจุดผ่อนปรน 
ไทย-ลาว บ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
  
 

เป้าหมาย  
4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพง จ านวน   80 คน 

  4.2 ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน และประชาชนผู้มีจิตอาสา  
ในพ้ืนที่ ต าบลโพนแพง จ านวน 13 หมู่บ้านๆละ 15 คน  รวมเป็น จ านวน  195  คน 
4.3 หัวหน้าสว่นราชการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ จ านวน 25 คน 

  (รวมผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  300 คน) 
 



วิธีด าเนินการ  
            5.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานเพื่อก าหนดกิจกรรม เป้าหมาย และการด าเนิน
โครงการฯ 
             5.2 ประสานงานขอความร่วมมือกับผู้ที่เก่ียวข้องและหน่วยงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ 
             5.3 จัดเตรียมสถานที่เพ่ือด าเนินโครงการ 

5.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม  
             5.5 ด าเนินการตาม โครงการจัดกิจกรรมวันรัฐพิธีส าคัญต่างๆ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา
ในวันส าคัญของชาติไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ เพ่ือท าความสะอาดตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต าบลโพน
แพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 31 มีนาคม 
2565 
 
 

ระยะเวลาด าเนินการ     
   วันที่  31  เดือน   มีนาคม   พ.ศ.  2565 
 
 

สถานที่ด าเนินการ  
   ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี 
จังหวัดหนองคาย และบริเวณใกล้เคียง 
 
 

งบประมาณด าเนินการ   
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งาน บริหารงานทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืนๆ โครงการ จัดกิจกรรมวันรัฐพิธีส าคัญต่างๆ   กิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาในวัน
ส าคัญของชาติไทย   มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 300 คน เป็นเงิน 7,500 บาท     
      คนๆละ 1 มื้อละ 25 บาท 
- ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ (เวทีพร้อมเครื่องเสียง)           เป็นเงิน 5,000 บาท     
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวทีและพิธีการ             เป็นเงิน 6,500 บาท     
- จัดท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย              เป็นเงิน    500 บาท 
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว               เป็นเงิน 5,500 บาท 
       

รวมเป็นเงิน   25,000   บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

  ***หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ตามท่ีจ่ายจริงทุกรายการ*** 
 
 



ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.   ขับเคลื่อน โครงการจิตอาสา "เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ" ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้าง

ความส านึกรักหมู่บ้าน ชุมชน 
2.   ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
    3.   ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลและคนในชุมชน 
  4.   ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวา
ปี จังหวัดหนองคาย และบริเวณใกล้เคียง ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
การติดตามประเมินผลโครงการ  

1.  แบบลงทะเบียนจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.  แบบสอบถามการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในวันส าคัญของชาติไทย 
3. สรุปผลการด าเนินโครงการของคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินโครงการ 

 
เป้าหมายผลผลิต 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 
เชิงปริมาณ :   
- จ านวนคนเข้าร่วมโครงการ คน 242 
- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ เครือข่าย 2 
- จ านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ กิจกรรม 1 
เชิงคุณภาพ :   
1. การจัดกจิกรรมในครั้งน้ีมีประโยชน์ต่อท่าน  ร้อยละ 70 
2. ท่านไดม้ีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม ร้อยละ 76 
3. รูปแบบ/หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 74 
4. ระยะเวลาในการจัดกจิกรรมมคีวามเหมาะสม  ร้อยละ 52 
5. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ร้อยละ 56 
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 68 
7. เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามไดเ้ป็นอย่างด ี ร้อยละ 66 
8. เจ้าหน้าท่ีมคีวามสภุาพ เป็นมติร และเป็นกันเอง ร้อยละ 62 
9.ภาพรวมความพึงพอใจในการจดักิจกรรมครั้งนี ้ ร้อยละ 52 
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บทท่ี  2   
วิธีด าเนินโครงการ 

 
แผนการด าเนินโครงการ 

๑. จัดท าโครงการขอเสนอนุมัติ 
 ๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
          3. ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
 4. ด าเนินการตามโครงการ 
 5. สรุปผล รายงานและน าเสนอต่อผู้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 
ก าหนดการ 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓1 มีนาคม ๒๕๖๕ 

"กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์" 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ตลาดจุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านเปงจาน หมู่ที ่๘ ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

เวลา ๘.๐๐ น.   -จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วน ท ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

ในบริเวณพ้ืนที่ที่ก าหนด (ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมท ากิจกรรมต้องผ่านการคัดกรอง/วัดอุณหภูมิ 

จากหน่วยงานด้านสาธารณสุข และสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดการท า
กิจกรรม 

เวลา ๑๙.๓๐ น.   -พักการท ากิจกรรมและพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเพ่ือรับฟังการชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรม 

และชักซ้อมพิธีการโดยผู้ควบคุมแถว (จิตอาสา ๙๐๔ 

"พิธีกล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ 

เวลา ๑๐.๐๐ น.   ผู้ควบคุมแถวสั่ง "จิตอาสาพระราชทาน แถว/ตรง" 

-นางสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการ 
จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี เข้า
ประจ าจุดที่ก าหนด 

(หันหน้าเข้าสู่ก าลังพลจิตอาสาพระราชทาน) 

ผู้ควบคุมแถวสั่ง "จิตอาสาพระราชทาน ตรงหน้า วันทยาหัตถ ์ยก-อก อ้ีบ/มือลง" 

ประธานกลับหลังหัน/ขึ้นสู่เวที ประจ าจุดเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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-ผู้ควบคุมแถวสั่ง "ถวายความเคารพ พระบรมสาทิสลักษณ์ 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงหน้า วันทยหัตถ์ ยก-อก อ้ีบ" 

-ประธานถวายพวงมาลัยดอกไม้สด /ถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์) 

ผู้ควบคุมแถวสั่ง "มือลง" 

-ประธานในพิธีเข้าประจ าจุดเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวผู้ควบคุมแถวสั่ง "ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวตรงหน้า วันทยหัตถ์ ยก-อก อ้ีบ" 

-ประธานในพิธี (ท่านเดียว) เอามือลง ก้าวเท้าขวา เอางาน หยิบฝากรวย วางฝากรวย 
เอางานและกลับเข้าสู่ต าแหน่งเดิม /ถวายความเคารพ (วันทยหัตถ์) 

-ผู้ควบคุมแถวสั่ง "มือลง" 

-ประธานในพิธีลงจากเวที /ประจ าจุดกล่าว (หันหน้าเข้าสู่เวที) 

-ประธานกล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

-ประธานกล่าวจบ ผู้ควบคุมแถวสั่ง "ถวายความเคารพ ตรงหน้า วันทยหัตถ์ ยก-อก อ้ับ" 

-เพลงสรรเสริญพระบารมี บรรเลง (วันทยหัตถ์ค้างไว้จนเพลงจบ) 

ผู้ควบคุมแถวสั่ง "มือลง" 

-ประธานในพิธีร่วมบันทึกภาพกับก าลังพลจิตอาสา ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

" การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ์ตัดหญ้า ท าความสะอาด แถวจุดผ่อนปรนไทยลาว บา้น
เปงจาน ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหหนองคาย ” 

-เจ้าหน้าที ่ศอ.จอส.พระราชทาน อ าเภอ และจิตอาสา ๙๐๔ ปล่อยแถวก าลังพลจิต
อาสาเข้าสู่บริเวณพ้ืนที่ท ากิจกรรมที่ก าหนดอย่างเป็นระเบียบ 

-ประธานในพีชี นายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น  

ร่วมท ากิจกรรมกับก าลังพลจิตอาสา 

หมายเหตุ  

๑. การแต่งกาย 

-จิตอาสาพระราชทาน    : ชุดจิตอาสาพระราชทานเสื้อสีเหลือง 

-ประชาชนจิตอาสา    : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง 

-องค์กรเอกชน/การกุศล/นักเรียน/นักศึกษา  : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน 

เนื่องจากเป็นกิจกรรมเฉริมพระเกียรติฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรุณาแต่งกาย 

สุภาพเรียงร้อยและงดสามกางเกงยีนส์ เสื้อสีด า ส าหรับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

ขอความร่วมมือสวมใส่สีขาวหรือสีอ่อน งดใช้สีด า 
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บทที่  3   
ผลการด าเนินโครงการ 

 
ผลการด าเนินโครงการ 

1. เชิงปริมาณ  
-     ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพน
แพง จ านวน   80 คน 

  -     ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน และประชาชนผู้มีจิตอาสา  
ในพ้ืนที่ ต าบลโพนแพง จ านวน 13 หมู่บ้านๆละ 15 คน  รวมเป็น จ านวน  195  คน 
-  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ จ านวน 25 คน 

  (รวมผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  300 คน) 
2. เชิงคุณภาพ  

-   ขับเคลื่อน โครงการจิตอาสา "เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ" ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
สร้างความส านึกรักหมู่บ้าน ชุมชน 
-   ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

    -   ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี เกิดการมีส่วนร่วม ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
และคนในชุมชน 

  -   ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน หมู่ที่ 8 ต าบลโพนแพง อ าเภอรัตนวาปี  
จังหวัดหนองคาย และบริเวณใกล้เคียง ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
                   
                     โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการ มีความพึงพอใจ ในระดับ 
มากที่สุด ทุกด้าน 
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บทท่ี  4   
สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

 
สรุปผล 
 
 โครงการจิตอาสาวันส าคัญของชาติไทย มีวัตถุประสงค ์เพ่ือสร้างความ สมัคร สมาน สามัคคี ของ
คนไทยทุกคน ในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร โดยมีศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนว
พระราชด าริ (ศอญ.) เป็นศูนย์ควบคุม ก ากับดูแล โดยศูนย์อ านวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวทางพระราชด าริ (ศอญ.) ศอญ.จอส.พระราชทาน ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาใน
โอกาสวันส าคัญของชาติไทย จ านวน 24 วัน โดย ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดหนองคาย ได้ก าหนดจัด
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาในวันส าคัญของชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย -ลาว บ้านเปงจาน ต าบลโพนแพง อ าเภอ
รัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เพ่ือให้ประชาชนผู้มีจิตอาสาทุกภาคส่วน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและ
น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจใน
โครงการ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.1  แสดงผลการด าเนินโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน 
เชิงปริมาณ :   
- จ านวนคนเข้าร่วมโครงการ คน 242 
- จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวชิาการ เครือข่าย 2 
- จ านวนกิจกรรมการให้บริการวิชาการ กิจกรรม 1 
เชิงคุณภาพ :   
1. การจัดกจิกรรมในครั้งน้ีมีประโยชน์ต่อท่าน  ร้อยละ 70 
2. ท่านไดม้ีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรม ร้อยละ 76 
3. รูปแบบ/หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 74 
4. ระยะเวลาในการจัดกจิกรรมมคีวามเหมาะสม  ร้อยละ 52 
5. การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ร้อยละ 56 
6. สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 68 
7. เจ้าหน้าท่ีสามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามไดเ้ป็นอย่างด ี ร้อยละ 66 
8. เจ้าหน้าท่ีมคีวามสภุาพ เป็นมติร และเป็นกันเอง ร้อยละ 62 
9.ภาพรวมความพึงพอใจในการจดักิจกรรมครั้งนี ้ ร้อยละ 52 
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ภาคผนวก  
  

1. ส าเนาหนังสือขออนุมัติโครงการ 
2. ส าเนาตัวโครงการ 
3. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
4. ส าเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
6. เอกสารประกอบการประชุม 
7. ส าเนาสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการ 
8. เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ 
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จัดกจิกรรมวันรัฐพิธีส าคญัต่างๆ 
กิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาในวันส าคัญของชาติไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  อ าเภอรัตนวาปี  จังหวดัหนองคาย 
 ณ ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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จัดกจิกรรมวันรัฐพิธีส าคญัต่างๆ 
กิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาในวันส าคัญของชาติไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  อ าเภอรัตนวาปี  จังหวดัหนองคาย 
 ณ ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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จัดกจิกรรมวันรัฐพิธีส าคญัต่างๆ 
กิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาในวันส าคัญของชาติไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  อ าเภอรัตนวาปี  จังหวดัหนองคาย 
 ณ ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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จัดกจิกรรมวันรัฐพิธีส าคญัต่างๆ 
กิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาในวันส าคัญของชาติไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  อ าเภอรัตนวาปี  จังหวดัหนองคาย 
 ณ ตลาดนัดจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว บ้านเปงจาน 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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จัดกจิกรรมวันรัฐพิธีส าคญัต่างๆ 
กิจกรรม  จิตอาสาพัฒนาในวันส าคัญของชาติไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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