
แบบรายงานผลโครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี  
ประจ าปี2565 

1. งวดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ⧠ งวดที่ 1 ⧠ งวดที่ 2 ☑ งวดที่ 3 
2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายจ านวน   80   คน 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพรศักดิ์  ไชยพร  ต าแหน่ง  จ่าจังหวัดราชบุรี 
 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  08 1172 1652 หมายเลขโทรสาร  0 3233 7006 
5. กิจกรรมอบรมกระบวนการเรียนรู้ 3 ร่วม เพื่อ 3 สร้าง 
 5.1 วิทยากรบรรยาย เรื่อง ความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  ชื่อ นายอังกูร  ศีลาเทวากูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
 5.2 วิทยากรบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  การเสริมสร้างวิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสาร 
  การน้อมน าพระบรมราโชวาทตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร หยวกจุ้ย  จิตอาสา 904 จังหวัดราชบุร ี
 5.3 วิทยากรบรรยาย เรื่อง การน้อมน า แนว “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการประกอบอาชีพ 
  ชื่อ นายแมนรัตน์ ฐิติธนากุล  ประธานศูนย์เรียนรู้กลุ่มเลี้ยงผึ้งพ้ืนเมืองและชันโรง 
 5.4 วิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
  ชื่อ นายพรศักดิ์ ไชยพร  จ่าจังหวัดราชบุรี 
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6. กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเหล่ามะละกอ ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
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7.โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
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8. การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และการศึกษาดูงานการด าเนินชีวิต 
ของปราชญ์ชาวบ้าน 

 โดยวิทยากรกลุ่ม จ านวน 4 คน 
 ชื่อนายทวีศักดิ์ กฤษณพิพัฒน์  ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอบางแพที่ท าการปกครองอ าเภอบางแพ 
 ชื่อ นางสาวโชตินา มณีงาม  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี 
 ชื่อ นางสาวมาลี หอมโปร่ง  ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี 
 ชื่อ นางสาววันทนีย์ บุตรจีน  ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี 
 

 
 

 

 สรุปผลการถอดบทเรียน 
  จากการได้ไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เด็กและเยาวชนในจังหวัดราชบุรี ที่เข้าร่วม
อบรม ได้รับความรู้เรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ประหยัด 
การพัฒนาต้องเป็นไปตามข้ันตอน ตามล าดับความจ าเป็น การพ่ึงพาตนเอง เข้าใจในหลักการน้อมน าหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ หรือในชีวิตประจ าวันได้  
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9. กิจกรรมถอดบทเรียนสู่การลงมือปฏิบัติ (กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างความรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง) 

 

 
10. ผลการประเมินโครงการ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 
 10.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 95 
 10.2 ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ92 
 10.3 ด้านการจัดโครงการในภาพรวม ร้อยละ 98 

11. ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมถอดบทเรียนสู่การลงมือปฏิบัติ 
  เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้หลักการทรงงานและแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้เน้นในเรื่องความสามัคคี และสมานฉันท์ ให้เยาวชนได้ศึกษา  
แล้วน้อมน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองและเพ่ือเสริมสร้าง ปลูกฝังให้รู้รักสามัคคีในการท างานร่วมกัน การรู้จักเสียสละ 
มีจิตอาสาท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันจะน ามาซึ่งความปรองดองสมานฉันท์ของเยาวชนและคนในชาติเป็นอย่างดี 

12. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  125,000  บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

.......................................................................... 

 

 

 



 
แบบประเมินผลการด าเนินโครงการ 

ปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดราชบุรี  
ประจ าปี2565 

1. งวดที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ⧠ งวดที่ 1 ⧠ งวดที่ 2 ☑ งวดที่ 3 
2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายจ านวน   80   คน 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพรศักดิ์  ไชยพร  ต าแหน่ง  จ่าจังหวัดราชบุรี 
 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่  08 1172 1652 หมายเลขโทรสาร  0 3233 7006 
5. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ  
 5.1 ผลการประเมินเฉลี่ย :ด้านวิทยากร (คะแนนเต็ม 5) *ทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง 
  ผลการประเมิน เฉลี่ย 4.38  
 5.2 ผลการประเมินเฉลี่ย :ด้านความรู้ความเข้าใจ (คะแนนเต็ม 5) * ทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง 
  ผลการประเมิน เฉลี่ย4.32 
 5.3 ผลการประเมินเฉลี่ย :ด้านการน าความรู้ไปใช้ (คะแนนเต็ม 5) *ทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง 
  ผลการประเมินเฉลี่ย4.2 
 5.4 ผลการประเมินเฉลี่ย :ด้านการจัดอบรมในภาพรวม (คะแนนเต็ม 5) *ทศนิยมไม่เกิน 2 ต าแหน่ง 
  ผลการประเมินเฉลี่ย4.28 

………………………………………………………….. 

 


