
๑. ช่ือโครงการ :  โครงการปลูกจิตสํานึกและสรางความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย “ธงไตรรงค  
  ธํารงไทย” 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ กําหนดดําเนินโครงการปลูกจิตสํานึกและสรางความ
ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย “ธงไตรรงค ธํารงไทย”  โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๐ กันยายน 
๒๕๕๙ เห็นชอบกําหนดใหวันท่ี ๒๘ กันยายน ของทุกปเปนวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag 
Day) เริ่มในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เปนวันแรก โดยไมถือเปนวันหยุดราชการ รวมท้ังกําหนดใหมีการชัก 
และประดับธงชาติไทยในวันดังกลาว เพ่ือเปนการสรางความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเปนการนอมรําลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา-เจาอยูหัวท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงคเปนธงชาติไทย 
และคณะกรรมการเอกลักษณของชาติในการประชุม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ท่ีประชุม 
มีมติรับทราบการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ป การประกาศใชธงไตรรงคเปนธงชาติไทย ซ่ึงประธาน
กรรมการเอกลักษณของชาติเห็นสมควรสนับสนุนใหจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธสรางการรับรูอยางตอเนื่อง
และกวางขวางตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีประกาศใหวันท่ี ๒๘ กันยายนของทุกป เปนวันพระราชทานธงชาติไทย 
ซ่ึงท่ีผานมาสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดจัดกิจกรรม “ธงไตรรงค ธํารงไทย” มาอยางตอเนื่อง 
เปนประจําทุกป ประกอบดวย   
 ๒.๑ ป ๒๕๖๐ จัดประชุมเชิงวิชาการองคความรูธงชาติไทย เม่ือวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ และ      
จัดกิจกรรมอัญเชิญธงชาติไทยข้ึนสูยอดเสาและรองเพลงชาติไทย เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ทําเนียบ
รัฐบาล 
 ๒.๒ ป ๒๕๖๑ จัดนิทรรศการธงชาติไทย “ธงไตรรงค ธํารงไทย” ในสถานศึกษา จํานวน ๖ แหง 
ไดแก วชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ โรงเรียนอาชีวศึกษาสันติราษฎร ในพระอุปถัมภฯ  
กรุงเทพมหานคร โรงเรยีนหองสอนศึกษา ในพระอุปถัมภฯ จังหวัดแมฮองสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัด
จันทบุรี และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตตานี 
 ๒.๓ ป ๒๕๖๒ จัดนิทรรศการธงชาติไทย “ธงไตรรงค ธํารงไทย” ในสถานศึกษา จํานวน ๔ แหง 
ประกอบดวย กรุเทพมหานคร ไดแก วชิราวุธวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก โรงเรียนราชประชา- 
นุเคราะห ๕๐ จังหวัดขอนแกน ภาคใต ไดแก โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี และภาคเหนือ 
ไดแก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 
 ๒.๔ ป ๒๕๖๓ จัดทําแผนพับขอมูลท่ีเก่ียวของกับธงไตรรงค เพ่ือประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมาย
จํานวน ๒๕๗ หนวยงาน หนวยงานละ ๕ แผน รวมเปน ๑,๒๘๕ แผน และไดนําแผนพับขอมูลธงไตรรงค
เผยแพรประชาสัมพันธลงในเว็ปไซต "คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปด" http://oer.learn.in.th/thaiidentity 
และไดมีการเผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับวันพระราชทานธงชาติไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
แหงประเทศไทย สถานทีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  
 ๒.๕ ป ๒๕๖๔ จัดทําสื่อวีดีทัศนท่ีเก่ียวกับประวัติความเปนมา ความสําคัญ การใช การชัก  
การประดับและการเคารพธงชาติ สําหรับเผยแพรผานสื่อออนไลน social media และทาง E –book  
เพ่ือมอบใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานนักการศึกษา กทม. และกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน  
 
 

ในการนี้... 
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 ในการนี้ เพ่ือเปนการสรางการรับรู เ ก่ียวกับธงชาติไทยอยางตอเนื่อง สํานักงานปลัดสํานัก-
นายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ จึงไดจัดทําโครงการปลูกจิตสํานึกและสรางความ
ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย “ธงไตรรงค ธํารงไทย” เพ่ือเปนการสรางความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง      
ในเรื่องธงชาติไทยแกเด็กและเยาวชนคนรุนใหม สงผลใหเกิดความรักความสามัคคีและนอมรําลึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงคเปนธงชาติไทย 
 
๓. วัตถุประสงค 
  ๓.๑  เพ่ือเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงคเปนธงชาติไทย 
  ๓.๒ เพ่ือสรางจิตสํานึกความรักชาติ ความสามัคคีของคนในชาติ 
  ๓.๓ เ พ่ือเผยแพรประวัติความเปนมา ความสําคัญของธงชาติไทย ขอปฏิบัติตอธงชาติไทย  
และระเบียบท่ีเก่ียวของกับการใช การชัก และการประดับธงชาติไทย 
  ๓.๔ เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองในการประดับ และการนําภาพธงชาติไทยประกอบเครื่องหมาย 
หรือประดับบนสินคา 
 
๔. แนวทางการดําเนินโครงการ 
  การดําเนินงานโครงการปลูกจิตสํานึกและสรางความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย “ธงไตรรงค 
ธํารงไทย” ประกอบดวย ๓ กิจกรรม ดังนี้ 

๔.๑ การจัดกิจกรรมเชิญชวนใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา อัญเชิญธงชาติไทยข้ึนสู 
ยอดเสาและรองเพลงชาติไทย ในเวลา ๐๘.๐๐ น. โดยพรอมเพรียงกันท่ัวประเทศ ภายใตมาตรการปองกันการ
แพรระบาดของโรคโควิด – 19 ซ่ึงในสวนของหนวยงานภายในทําเนียบรัฐบาล กําหนดใหมีการเชิญชวนผูบริหาร
ของหนวยงานฯ เขารวมกิจกรรมดังกลาวในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณเสาธงดานหนาตึกสันติไมตรี 
ทําเนียบรัฐบาล และเชิญชวนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนท่ัวไป ประดับ 
ธงชาติไทยตามอาคารสถานท่ีทําการ และบานเรือนประชาชน โดยพรอมเพรียงกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี  
๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ 

๔.๒ จัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีระลึกเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ในรูปแบบหนังสือ Pop up      
๓ มิติ มีเนื้อหาเปนเรื่องธงชาติไทย ประกอบดวย ขอมูลประวัติความเปนมา ความหมายของธงชาติไทย  
พรอมท้ัง QR Code บรรจุองคความรูเรื่องธงชาติไทยในเรื่องตาง ๆ เชน ประวัติความเปนมา ความสําคัญ  
การใช การชัก การประดับและการเคารพธงชาติ เปนตน สําหรับมอบใหนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผูบริหาร
ระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในชวงเดือนกันยายน ๒๕๖๕  

๔.๓ จัดทําสื่อสาระการเรียนรูเรื่องธงชาติไทย ในรูปแบบของโปสเตอรอิเล็กทรอนิกส (E - Poster) 
สําหรับเผยแพรองคความรู เรื่องธงชาติไทยผานระบบออนไลน Social Media ของหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยมีเนื้อหาประกอบดวย ประวัติความเปนมา ความหมายของธงชาติไทย 
ความสําคัญ การใช  การชัก การประดับและการเคารพธงชาติ เพ่ือใหเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไปนาํไปศึกษาหาความรูเรื่องธงชาติไทย 

 
 

๕. กลุมเปาหมาย ... 
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๕. กลุมเปาหมาย 
 ๕.๑ กลุมเด็กและเยาวชนคนรุนใหม  
 ๕.๒ สถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน, สํานักการศึกษา กทม. และกองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน 
 ๕.๓ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผูบริหารของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
๖. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
  สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณ 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สอช. งบรายจายอ่ืน รายการคาใชจาย   
ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลาน           
หาแสนบาทถวน)  
 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ๙.๑ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ- 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวท่ีทรงพระราชทานธงไตรรงคเปนธงชาติไทย 
  ๙.๒ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีจิตสํานึกความรักชาติ ความสามัคคีของชนในชาติ 
  ๙.๓ หนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ไดมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ 
ของธงชาติไทย 
  ๙.๔ หนวยงานภาคเอกชน  สถาบันการศึกษา และประชาชนท่ัวไปมีความเขาใจท่ีถูกตองในการ
ประดับธงชาติไทย และการนําภาพธงชาติไทยประกอบเครื่องหมายหรือประดับบนสินคาไดอยางถูกตอง 
 
 

------------------------------------------------- 


