
 

   “ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์” 
 

แผนงานและกรอบระยะเวลาดําเนินงาน 
ตามแผนงานส่งเสรมิการปกครองระบบประชาธิปไตย 

อันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
และ การธาํรงไว้ซึ่งสถาบนัหลักของชาติในระดบัพื้นที่ 

จังหวัดภูเกต็ 
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จัดทําหนังสือเชิญชวนข้าราชการ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจน 

สถานที่ราชการ/หน่วยงาน บริษัท 

ร้านค้า และ บ้านเรือนของ

ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม

ผลการปฏิบตัิเตรียมการ/อํานวยการ ดาํเนนิการ

แผนงานที่ ๑ : การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ลบความรู้และความเข้าในสิ่งไม่ถูกต้อง

กับประชาชนในพื้นที ่

วิธีดําเนนิการที่ ๑.๑ : เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจน สถานที่ราชการ/

หน่วยงาน บริษัท ร้านค้า และ บ้านเรือนของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ 

๑) ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทุกครัวเรือน ให้ประดับธงชาติ  ณ  อาคารสถานที่  อย่างสมพระเกียรติ

๒) ติดตามข่าวในพระราชสํานักทางสถานีวิทยุ–โทรทศัน์ ในเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. อย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบหลัก : ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบร่วม :  

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต  

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกแห่ง                           

มี.ค. ๒๕๕๕ มี.ค.๒๕๕๕ เป็นต้นไป มี.ค. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

จํานวนครัวเรือนที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทุกครัวเรือน 

จํานวนอาคารสถานที่ของส่วนราชการที่ประดับธงชาติอย่างสมพระเกียรติ(ส่วนกลาง,ส่วนภูมิภาค และ อปท.ทุกแห่ง) ทุกส่วนราชการทุกแห่ง 

ประชาชน

เกิดความภูมิใจ

ความเป็นชาติไทย 

รักและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ประดับพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทุก

ครัวเรือน ให้ประดับ ธงชาติ  ณ  

อาคารสถานที่  อย่างสมพระเกียรติ

ประชาชนได้รับทราบพระราชกรณียกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และ พระ

บรมวงศานุวงศ์ เป็นประจํา ซึ่งจะก่อให้

เกิดความเคารพ เชิดชู เทิดทูน สถาบัน 

และ จะได้รับทราบโครงการพระราช

ดําริ น้อมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงที่นําเสนอในช่วงข่าวไปปฏิบัติ

ดํารงตนเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญ

ต่อตนเอง และ ครอบครัว
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ทําการศึกษาสํารวจข้อมูลการเสด็จ  

พระราชดําเนิน และ การปฏิบัติพระ

ราชกรณียกิจในพื้นที่ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระ

บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็น

การเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่มี

ต่อพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต

ผลการปฏิบัติเตรียมการ/อํานวยการ ดําเนินการ

แผนงานที่ ๑ : การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

วิธีดําเนินการ ๑.๒ : ให้ส่วนราชการ สถานศึกษา และ ภาคเอกชนจัดทําเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับ

พระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ 

เพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักงานจังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบร่วม :  

 ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต

 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต

 หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกแห่ง

                          

มี.ค. ๒๕๕๕ มี.ค. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป มี.ค. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

จํานวนส่วนราชการ สถานศึกษา และ ภาคเอกชนมีการจัดทําเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕๐ แห่ง

ประชาชน

เกิดความภูมิใจ

ความเป็นชาติไทย 

รักและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์จัดทําหนังสือขอความร่วมมือส่วน

ราชการ สถานศึกษา และ ภาค

เอกชนจัดทําเว็บไซต์ 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการเสด็จ

พระราชดําเนิน และ การปฏิบัติพระราช

กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ

บรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ 

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  ก่อให้เกิดความ

ภูมิใจในความเป็นชาติไทย รักและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
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ทําการศึกษาสํารวจข้อมูลการเสด็จ  

พระราชดําเนิน และ การปฏิบัติพระราช

กรณียกิจในพื้นที่ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศา

นุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่

พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาว

จังหวัดภูเก็ต 

การเผยแพร่ให้ความรู้

5

ศึกษาสํารวจข้อมูลการเสด็จ

พระราชดําเนินจังหวัดภูเก็ต
การสร้างวิทยากรแกนนํา

แผนงานที่ ๑ : การสร้างความเข้าใจทีถู่กตอ้ง 
วิธีดําเนินการที่ ๑.๓ : กําหนดให้ทุกกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดภูเก็ต มีการ

สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย โดยจะสร้าง

วิทยากรแกนนําที่มีความเข้าใจ มีองค์ความรู้ และ ศิลปะในการถ่ายทอดให้กับ กลุ่มผู้รับฟัง

ผู้รับผิดชอบหลัก : ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบร่วม :  

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกแหง่

                          

                        

มี.ค. ๒๕๕๕ มี.ค. ๒๕๕๕ เม.ย. ๒๕๕๕เป็นต้นไป

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ๑๘ ครั้ง/อําเภอ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จํานวนครั้งที่ทีมวิทยากรอําเภอไปให้ความรู้แก่ประชาชน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓

ประชาชน

เกิดความภูมิใจ

ความเป็นชาติไทย 

รักและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์
สร้างทีมวิทยากรแกนนําที่มีความ

เข้าใจ มีองค์ความรู้ และ ศิลปะใน

การถ่ายทอดให้กับกลุ่มผู้รับฟัง

จัดทีมวิทยากรของจังหวัดและอําเภอ

ออกไปพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุย 

สอดแทรก สร้างการตระหนักรับรู้ โดยใช้

สื่อต่าง ๆ รวมทั้งให้มีการจัดนิทรรศการ

ถาวรและเคลื่อนที่ เพื่อแสดงพระราช

กรณียกิจ และ แนวพระราชดําริต่างๆ 

ของพระมหากษัตริย์ให้กับคนในหมู่บ้าน/

ชุมชนต่าง ๆ
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จัด ส่งหนั ง สือขอความร่ วม มือจาก

สื่อมวลชนในพื้นที่ เช่น เคเบิลทีวี 

วิทยุชุมชน สอดแทรกเนื้อหาที่แสดงถึง

พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์

ต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านต่างๆ ลงใน

ผังรายการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ผลการปฏิบัติ เตรียมการ/อํานวยการ ดําเนินการ

แผนงานที่ ๑ : การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
วิธีดําเนินการที่ ๑.๔ : ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในพื้นที่ เช่น วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี สอดแทรก

เนื้อหาที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยต่อพสกนิกรชาวไทยด้านต่างๆ ในผัง

รายการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบหลัก : ที่ทําการปกครองจงัหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบร่วม :  

สํานักงานจงัหวัดภูเก็ต

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต 

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกแห่ง

                          

                        
มี.ค. ๒๕๕๕ มี.ค. ๒๕๕๕ มี.ค. ๒๕๕๕เป็นต้นไป

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

จํานวนสถานีวทิยุชุมชน เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ที่ร่วมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ๑๐ แห่ง

ประชาชน

เกิดความภูมิใจ

ความเป็นชาติไทย 

รักและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ออกอากาศ เผยแพร่พระราช

กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้ า อ ยู่ หั ว  สม เด็ จพร ะน า ง เ จ้ า

พระบรมราชินีนาถ และพระบรม

วงศานุวงศ์ทุกพระองค์  

ประชาชนได้รับทราบพระราชกรณียกิจ

ของสถาบันพระมหากษตัิรย์ 
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ทําการศึกษาสํารวจข้อมูลการเสด็จ  

พระราชดําเนิน และ การปฏิบัติพระ

ราชกรณียกิจในพื้นที่ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ และ พระ

บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็น

การเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่มี

ต่อพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต 

ผลการปฏิบัติเตรียมการ/อํานวยการ ดําเนินการ

แผนงานที่ ๒ : การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกล่อมเกลาทางสังคม 
วิธีดําเนินการที่ ๒.๑ : ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดแบ่งเวลา และ บรรจุเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยและคุณค่าและความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยให้กับ

นักเรียนตั้งแต่ช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายลงมา

ผู้รับผิดชอบหลัก :                                

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๑๔

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 ผู้รับผิดชอบร่วม : ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต

 สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัดภูเก็ต

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกแห่ง

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

จํานวนสถานศึกษาจัดแบ่งเวลา และ บรรจุเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยและคุณค่าและความสําคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ตลอดจน การเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดภูเก็ตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้กับนักเรียน

ทุกแห่ง

นักเรียน

เกิดความภูมิใจ

ความเป็นชาติไทย 

รักและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์จัดแบ่งเวลา และ บรรจุเนื้อหาวิชา

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาตไิทยและ

คุณค่าและความสําคัญของสถาบัน

พระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ตลอดจน 

การเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดภเูก็ต

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 

และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 

ให้กับนักเรียน

นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการเสด็จ

พระราชดําเนิน และ การปฏิบัติพระราช

กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ ์ใน

พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ก่อให้เกิดความภูมิใจ

ในความเป็นชาตไิทย รักและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์

มี.ค. ๒๕๕๕ พ.ค. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป พ.ค. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
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๑.กําหนดพื้นที่เป้าหมายในการจัด

กิจกรรม

๒.กําหนดจัดกิจกรรมแข่งขันการตอบ

ปัญหา การเรียงความ การเข้าค่าย

ตามรอยพ่อ เพื่อให้นักเรียนได้เกิด

การค้นคว้าเรียนรู้ถึงพระราชประวัติ

และพระราชกรณียกิจของพระมหา

กษัตริย์ที่มีต่อคนไทยด้วยตนเอง

ผลการปฏิบัติเตรียมการ/อํานวยการ ดําเนินการ

แผนงานที่ ๒ : การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกล่อมเกลาทางสังคม 
วิธีดําเนินการที่ ๒.๒ : การจัดกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหา การเรียงความ การเข้าค่ายตาม
รอยพ่อ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการค้นคว้าเรียนรู้ถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ

พระมหากษัตริย์ที่มีต่อคนไทยด้วยตนเอง และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคิดค้นวิธีการสร้าง

ความรักเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยรูปแบบวิธีการของตนเอง 

ผู้รับผิดชอบหลัก :                                

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๑๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ผู้รับผิดชอบร่วม : ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการทุกส่วนราชการ

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกแห่ง

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหา การเรียงความ การเข้าค่ายตามรอยพ่อ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการ

ค้นคว้าเรียนรู้ถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อคนไทยด้วยตนเอง

ทุกสถานศึกษาๆ ละ ๒ ครั้ง

นักเรียน

เกิดความภูมิใจ

ความเป็นชาติไทย 

รักและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหา การ

เรียงความ  การเข้าค่ายตามรอยพ่อ 

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการค้นคว้าเรียนรู้

ถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ

ของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อคนไทยด้วย

ตนเอง

 นักเรียนได้รับทราบข้อมูลการเสด็จ

 พระราชดําเนิน และ การปฏิบัติพระ

 ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ  

 พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

 พระบรมราชินีนาถ และ พระบรม

 วงศานุวงศ์ที่ส่งผลให้ประโยชน์อย่าง

เอนกอนันต์ต่อคนในชาติก่อให้เกิด

ความภูมิใจใน ความเป็นชาติไทย รัก

และเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์

เม.ย.๒๕๕๕ พ.ค.๒๕๕๕ พ.ค.๒๕๕๕
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๑.กําหนดพื้นที่เป้าหมายในการจัด

กิจกรรม

๒.กําหนดกิจกรรมรวมพลังเพื่อทํา

กิจกรรม ความดีเฉลิมพระเกียรติใน

โอกาสสําคัญที่จะดําเนินการ เช่นการ
ปฏิญาณตนทําดีเพื่อพ่อในกิจกรรม

จังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกันอนุรักษ์และปลูก

ป่าชายเลน ตามแนวพระราชดํารัส ของ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   

ผลการปฏิบัติเตรียมการ/อํานวยการ ดําเนินการ

แผนงานที่ ๓ : การสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
                         เป็นการทาํกิจกรรมให้ประจักษ์

วิธีดําเนินการที่ ๓.๑ : การจัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อทํากิจกรรม ความดีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสําคัญ

ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

จํานวนกิจกรรมรวมพลังเพื่อทํากิจกรรม ความดีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสําคญัที่เกี่ยวกับพระมหากษัตรยิ์ เดือนละ ๑ กิจกรรม

ประชาชน

เกิดความภูมิใจ

ความเป็นชาติไทย 

รักและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อทํากิจกรรม 

ความดีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสําคัญ

ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

นําเสนอผลการดําเนินงาน

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์จังหวัด 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ 

ประชาชนจังหวัดภูเก็ต เกิดความภมูิใจ

ใน ความเป็นชาติไทย รักและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้รับผิดชอบหลัก : 

ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบร่วม : สํานักงานจังหวัดภูเก็ต 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สนง.ทสจ.ภก หน่วยงานสนับสนุน : ส่วนราชการทุก

ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

มี.ค. ๒๕๕๕ เม.ย. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เม.ย.๒๕๕๕ เป็นต้นไป
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ให้อําเภอพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ

ทรงพระราชทานไว้ เพื่อนํามาขยายผล  

เพื่อจัดตั้งเป็น “ศูนย์เรียนรู้ระดับ

อําเภอ”   

ผลการปฏิบัติเตรียมการ/อํานวยการ ดําเนินการ

แผนงานที่ ๓ : การสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน 
วิธีดําเนินการที่ ๓.๒ : จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจในทุกอําเภอ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ถึงพระราช

กรณียกิจและพระราชดําริต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่แผ่นดินและคนไทย  

ตลอดจน การขยายผลในพื้นที่

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

มีศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจในทุกอําเภอ อําเภอละ ๑ แห่ง/ศูนย์

ประชาชน

เกิดความภูมิใจ

ความเป็นชาติไทย 

รักและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจใน

ทุกอําเภอ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

ถึงพระราชกรณียกิจและพระราชดําริ

ต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ที่ได้ทรง

สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดแก่แผ่นดิน

และ คนไทย

มีศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจในทุก 

อําเภอ ๆ ละ 1 แห่ง

ผู้รับผิดชอบหลัก : 

ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบร่วม :  

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานสนับสนุน :  ส่วนราชการทุก

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องทุกแห่ง

                        

มี.ค.๒๕๕๕ เม.ย. ๒๕๕๕ เม.ย. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
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๑.แจ้ง เขตพื้นที่มัธยมศึกษา และ

อปท. ให้โรงเรียนในสังกัดจัดตั้งศูนย์

เรียนรู้บทบาทของสถาบันมหา

กษัตริย์ต่อพสกนิกรชาวไทย

๒. ให้โรงเรียนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์

ต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนทุกระดับชั้นเห็นถึงความ

สําคัญและเรียนรู้บทบาทของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในด้านต่าง ๆ 

ผลการปฏิบัติเตรียมการ/อํานวยการ ดําเนินการ

แผนงานที่ ๓ : การสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน 
                        เป็นการทํากิจกรรมให้ประจักษ์

วิธีดําเนินการที่ ๓.๓ : ส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นศูนย์เรียนรู้บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพสกนิกรชาวไทย

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

มีโรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่มัธยมศึกษาและอปท. เป็นศูนย์เรียนรู้บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อพสกนิกร ๙ โรงเรียน

- โรงเรียนดําเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ

- เขตพื้นที่มัธยมศึกษา อปท. ติดตามผล

การดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดและ

รายงานผลให้สํานักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตทราบ

โรงเรียนมีแผนการบริหารจัดการศูนย์

เรียนรู้ฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและ

ประชาชนในชุมชนมีความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันนําไปสู่

ความสามัคคีของคนในชาติ และ

สามารถนําหลักการปฏิบัติบนพื้นฐาน

คุณธรรมของพระมหากษัตริย์ไปใช้เป็น

แบบอย่างในการดําเนินชีวิตอย่าง

ต่อเนื่องและยั่งยืน

 โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่มัธยม

ศึกษา อปท.

 เป็นศูนย์เรียนรู้บทบาท  

 ของสถาบัน    

 พระมหากษัตริย์ต่อ

 พสกนิกรชาวไทยของ     

 นักเรียนและประชาชน

 ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 และยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบหลัก : สพท.การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๔

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบร่วม :  ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานสนับสนุน :

ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

 

                        

ม.ีค. ๒๕๕๕  มี.ค.๒๕๕๕ เม.ย. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
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อบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังการ

ล่วงละเมิดต่อสถาบันทุกช่องทาง

ทั้งนี้ หากพบการกระทําดังกล่าวให้

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

ตามกฎหมาย และ รายงานผู้ว่า

ราชการจังหวัดภเูก็ตทราบ โดยเร็ว

และโดยตรง

ผลการปฏิบัติเตรียมการ/อํานวยการ ดําเนินการ

แผนงานที่ ๔ : การสร้างเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสกัดกั้น

การเผยแพร่ความคิด และ ทัศนคติที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

วิธีดําเนินการที่ ๔.๑ : การสร้างเครือข่ายติดตามป้องกันและเฝ้าระวังการเผยแพร่ความคิด ใน

ระดับหมู่บ้าน โดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครทุกประเภทที่มีอยู่ในหมู่บ้านเป็นแกน

วิธีดําเนินการที่ ๔.๒ : ตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

มี “ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน”  ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชน 

สร้างเครือข่ายตดิตามป้องกันและเฝ้า

ระวังการเผยแพร่ความคิด ในระดับ

หมู่บ้าน โดยใช้กลไกคณะกรรมการ

หมู่บ้าน อาสาสมัครทุกประเภทที่มีอยู่ใน

หมู่บ้านเป็นแกน โดยจดัตั้งเป็น “ศูนย์

เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสาร

ของหมู่บ้าน”

“ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามข้อมูล

ข่าวสารของหมู่บ้าน” มีการติดตาม

บุคคล องค์กร และ เครือข่ายที่มี

พฤติกรรมอันตราย โดยมีการประชุม

ประเมินข่าวสารทุกเดือน และ 

รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ทราบ

ผู้รับผิดชอบหลัก : ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบร่วม :  

สํานักงานจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานสนับสนุน :  ส่วนราชการทุกส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องทุกแห่ง

                        
“ศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม

ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้าน” 

มีการติดตามบุคคล 

องค์กร และ เครือข่าย

ที่มีพฤติกรรมอันตราย 

โดยมีการประชุมประเมิน

ข่าวสารทุกเดือน 

เม.ย. ๒๕๕๕ เม.ย. ๒๕๕๕ พ.ค.๒๕๕๕ เป็นต้นไป
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-อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้าน โดยใช้กลไกการอํานวยความ

เป็นธรรมในการประนีประนอมข้อ

พิพาท เพื่อลดช่องว่างของคนทุกกลุ่มใน

จังหวัดภูเก็ต ให้มีโอกาสในด้านต่าง ๆ ที่

เท่าเทียมกัน และ ดํารงอยู่ด้วย

ความรู้สึกที่ไม่มีความแตกต่างทางสังคม

- ให้ส่วนราชการทุกแห่งใส่ใจในการ

แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ของราษฎร

ทุกราย ในทุกประเด็นเพื่อลดความรู้สึก

เหลือมล้ําไม่ได้รับความเอาใจใส่จาก

หน่วยงานของรัฐ 

ผลการปฏิบัติเตรียมการ/อํานวยการ ดําเนินการ

แผนงานที่ ๕ : การลดเงื่อนไขทางสังคม เพื่อไม่ให้มีการนําความแตกต่างหรือความรู้สึกเหลื่อม

ล้ําในสังคมไปสร้างเป็นประเด็นปัญหา

วิธีดําเนินการที่ ๕.๑ : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผล โดยใช้กลไกการอํานวยความ

เป็นธรรม การประนีประนอมข้อพิพาทของอําเภอให้เกิดผล ลดความรู้สึกเหลื่อมล้ําไม่ไดร้ับการเอาใจใส่จาก

หน่วยงานของรัฐ

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

คณะกรรมการหมู่บ้าน และ ผู้นําชุมชน ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชน 

๑) สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นใน

จังหวัดภูเก็ตในทุกระดับ

๒) สร้างความเท่าเทียมทางการเมือง

เพื่อให้คนในทุกชุมชนของจังหวัดภูเก็ต 

ได้มีโอกาสและสิทธิที่มีความเท่าเทียม

กันบนพื้นฐานแห่งความเป็นคนไทย 

คนทุกกลุ่มในจังหวัดภูเก็ตมีโอกาสใน

ด้านต่าง ๆ ที่เท่าเทียมกัน และ ดํารง

อยู่ด้วยความรู้สึกที่ไม่มีความแตกต่าง

ทางสังคม

ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักงานจังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบร่วม :  

ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัดภูเก็ต 

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานสนับสนุน :  ส่วนราชการทุกส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องทุกแห่ง

                        

จังหวัดภูเก็ต

“พอเพียง เพียงพอ

ผาสกุ ร่มเย็น

ด้วยพระบารมี”

เม.ย. ๒๕๕๕ เม.ย. 2555 เป็นต้นไป เม.ย. 2555 เป็นต้นไป
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ทําการศึกษาโครงการพระราชดําริใน

พื้นที่ อาทิ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา 

ด้านอาชีพ  ด้านการเกษตรกรรม 

และ   น้อมนําผลที่ได้รับจาก

โครงการดังกล่าว สู่ความเข้าใจของ

ประชาชน อย่างสม่ําเสมอ

ผลการปฏิบัติเตรียมการ/อํานวยการ ดําเนินการ

แผนงานที่ ๕ : การลดเงื่อนไขทางสังคม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

วิธีดําเนินการที่ ๕.๒ : การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน โดยใช้แนวพระราชดําริเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก โดยให้ขยายกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ออกไปให้

ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดให้ได้มากที่สุด

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

หมู่บ้าน/ชุมชน น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชน 

ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน 

โดยใช้แนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นหลัก โดยให้ขยายกิจกรรม

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริ ออกไปให้ครอบคลุมพื้นที่ 

ในจังหวัดให้ได้มากที่สุด 

หมู่บ้าน/ชุมชน น้อมนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน

การดําเนินชีวิต จะช่วยให้ สังคมหรือ

ชุมชนในพื้นที่ ฯ สามารถขับเคลื่อน

ไปอย่างมีภูมิคุ้มกันเป็นระบบ บน

ความมีเหตุผล ประชาชนในพื้นที่ ฯ 

มีความซื่อสัตย์สุจริต รอบรู้ในองค์

ความรู้ที่เหมาะสม มีการดําเนินชีวิต

ด้วยความอดทน ขยันหมั่นเพียร มี

สติปัญญา และ ความรอบคอบ

ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

ผู้รับผิดชอบร่วม :  

ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานสนับสนุน :  ส่วนราชการทุกส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องทุกแห่ง

                        
จังหวัดภูเก็ต

“พอเพียง เพียงพอ

ผาสุก ร่วมเย็น

ด้วยพระบารมี”

มี.ค. ๒๕๕๕ เม.ย. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เม.ย. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

 


