โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ.2563 จังหวัดชัยนาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4.0000
พย.62-กพ.63 กลุ่มพัฒนาฯ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 ของเด็ก
มีความยึดมั่นในสาบันชาติ (Output)
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป้าหมายเชิงปริมาณ
และเยาวชนจังหวัดชัยนาท
และการปกครองในระบอบ 1. หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ที่ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประชาธิปไตยอันมี
และเอกชนร่วมบริจาคเงิน กิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็ก
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข ของขวัญและร่วมจัดกิจกรรม แห่งชาติ ประจาปี พ.ศ.2563
2. เพื่อให้ประชาชน และ ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี จังหวัดชัยนาท มีความพึงพอใจ
ภาคส่วนต่างๆ ทัง้ หน่วยงาน 2563 จังหวัดชัยนาท
และมีความสุขกับกิจกรรม
ภาครัฐและเอกชนได้ตระหนัก จานวน 100 หน่วยงาน/ราย ทีห่ น่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
ถึงความสาคัญของเด็ก
2. เด็กและเยาวชนของ และเอกชนได้จัดให้
และเยาวชน สนใจการเลี้ยงดู จังหวัดชัยนาทและพื้นที่ เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชน
อบรมสั่งสอนเด็กและ
ใกล้เคียง รวมทั้งผู้ปกครอง ตระหนักในบทบาทและหน้าที่
เยาวชนให้เป็นคนดี
เข้าร่วมงานฉลองวันเด็ก ของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม
3. เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนไทย แห่งชาติประจาปี 2563 มีระเบียบ วินัย และมีความสามัคคี
ได้ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ จานวน 2,000 คน
ของตนเอง ตลอดจนส่งเสริม เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม หน่วยงาน ส่วนราชการ และ
มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
สร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น เอกชน ได้ให้ความสาคัญและ

ในครอบครัวและสังคมไทย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
อย่างมั่นคง
ให้กับเด็กและเยาวชนของ
จังหวัดชัยนาทและในทุกพืน้ ที่
เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย

มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์ และมีจิต
สานึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ.2563 จังหวัดชัยนาท

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย

มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์ และ
มีจิสานักที่ดีต่อสังคมและ
ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทา

มีการพัฒนาตนเองและสังคม

ให้ก้าวหน้าสืบไป
5.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล

ในการรณรงค์ให้ภาครัฐ และ
เอกชน ได้มีส่วนร่วมในการระดม
สรรพกาลังการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ตามปฏญญาสากลว่าด้วย
สิทธิเด็กและเยาวชน ตามแนว
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
2. การประกวดดนตรี นักเรียน นักศึกษา 1. เพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษา เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 8.0000
พย.62-กย.63 กลุ่มพัฒนาฯ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 95
เพื่อต่อต้านยาเสพติด "CPEO MUSIC ได้แสดงความสามารถ
(Output)
AWARDS 2020"
ตามที่ตนเองถนัด
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ของนักเรียน นักศึกษา
2. เพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษา 1. วงดนตรี นักเรียน นักศึกษา ที่ร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท และมีจิตสานักที่ดีในการ
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เข้าร่วมประกวด รอบสุดท้าย ต่อต้านยาเสพติด
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 95
3. เพือ่ ให้นกั เรียน นักศึกษา จานวน 10 วง
ได้ตระหนักในบทบาทและ 2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่ของตนเอง ตลอดจน จานวน 180 คน
ที่ร่วมโครงการ ตระหนัก
ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ในบทบาทและหน้าที่
มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ของตนเอง รู้จักใช้เวลาว่าง
สร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้น มีความพึงพอใจ ประทับใจ ให้เกิดประโยชน์ มีความรู้
ในครอบครัวและสังคมไทย และมีสานักที่ดีในการต่อต้าน และประสบการณ์ในการทางาน
ได้อย่างมั่นคง
ยาเสพติด
ร่วมกับคนอื่น และมีทักษะ
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แสดง ในการไม่ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติด

มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ ความสามารถตามที่นนเองถนัด
สติปัญญา อารมณ์ และมี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จิตสานักที่ดีต่อสังคมและ ตระหนักในบทบาทและหน้าที่
ประเทศชาติ ตลอดจนมีความคิด ของตนเอง ความคิดริเริ่ม
ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทา สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทา
มีการพัฒนาตนเองและสังคม มีความรู้และประสบการณ์
ให้ก้าวหน้าสืบไป
ในการทางานร่วมกับผู้อื่น
เห็นคุณค่าในตนเอง
มีทักษะชีวิตและไม่ยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติด

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

โครงการ/กิจกรรม

3. โครงการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
"สุขภาพดี คุณภาพชีวิตดี และมีความสุข"
Get Healthy Live Better And
Be Happy

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. เพื่อเป็นการสร้างเสริม
สุภภาวะร่างกายของบุคลากร
ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดชัยนาท
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 2.5000
ธค.62-กย.63 กลุ่มพัฒนาฯ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 95
(Output)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ของผู้ที่ร่วมโครงการ
บุคลากรสานักงานศึกษา มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
ธิการจังหวัดชัยนาท
แข็งแรงดีขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 98
จานวน 34 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ของผู้ที่ร่วมโครงการตระหนัก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ และเห็นความสาคัญของ
พึงพอใจ ประทับใจ
การออกกาลังกาย มีสุขภาพดี
และมีสุขภาพร่างกาย
มีคุณภาพชีวิตดี
ที่สมบูรณ์แข็งแรง
และมีความสุข
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข

จังหวัดชัยนาท ได้ตระหนัก
และเห็นความสาคัญ
ของการออกกาลังกาย
3.เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชัยนาท มีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ
ส่งผลให้มีผลการทางานทีด่ ีขนั้
4.เพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
ความรักและความสามัคคี
ให้กับบุคลากรในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชัยนาท

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการจัดสรรทุการศึกษาและ
ติดตามดูแลนักเรียนทุน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
1.เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1.3800
ธค.62-สค.63 กลุ่มพัฒนาฯ
เชิงปริมาณ
ระหว่างหน่วยงาน โรงเรียน (Output)
และนักเรียนทุน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับทุน
2.เพื่อหาแนวทางในการดูแล 1.นักเรียนในจังหวัดชัยนาท การศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน สมัครเข้ารับการพิจารณา ปีการศึกษา 2563
และแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุน คัดเลือก คัดสรร เพือ่ ขอรับทุน 2.จานวนนักเรียนทุน ที่ได้รับ
3.เพือ่ ดูแล ติดตาม ตรวจเยีย่ ม การศึกษาพระราชทาน
การตรวจเยี่ยม ติดตาม
ความเป็นอยู่และการเรียน ม.ท.ศ. รุน่ ที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ดูแล ช่วยเหลือ
เชิงคุณภาพ
ของนักเรียนทุน
จานวน 20 ราย
2.จังหวัดชัยนาท จะมีนักเรียนทุน 1.นักเรียนผูไ้ ด้รับทุนการศึกษา

การศึกษาพระราชทาน สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ม.ท.ศ. ในปีการศึกษา 2563 หลักเกณฑ์ของผู้รับทุนการศึกษา
รวมทั้งสิ้น จานวน 10 ราย 2.นักเรียนผูไ้ ด้รับทุนการศึกษา
3.นักเรียนทุนมูลนิธิ
คงสภาพนักเรียนทุนจนจบ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพือ่ เยาวชน การศึกษาในระดับสูงสุด
ในพระบรมราชินูปถ้มภ์ ของทุนการศึกษาที่ได้รับ
จานวน 10 ราย
อย่างมีคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนในจังหวัดชัยนาท
ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
คัดสรร ให้เป็นผู้ได้รับทุน
การศึกษาพระราชทาน
ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563

ระดับจังหวัด จานวน 5 ราย
ระดับภาค จานวน 2 ราย

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการจัดสรรทุการศึกษาและ
ติดตามดูแลนักเรียนทุน

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
2.มีแนวทางในการดูแล ส่งเสริม

สนับสนุน พัฒนา ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาของนักเรียนทุน
3.มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้
ประกอบการตรวจเยี่ยม
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆของนักเรียนทุน

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
5. โครงการ การเพิ่มโอกาสการเข้าถึง 1.เพื่อให้มีข้อมูลเด็กด้อย เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 3.0000
ตค.62-กย.63 กลุ่มพัฒนาฯ
เชิงปริมาณ
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
โอกาส เด็กออกกลางคัน (Output)
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น
และเด็กตกหล่นในจังหวัด เป้าหมายเชิงปริมาณ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในรูปแบบที่เหมาะสม
สนับสนุนการบูรณาการ นักเรียน/ประชาชนวัยเรียน ชัยนาทมีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส
แก้ปัญหาเด็กนอกระบบ อายุ 3-18 ปี ในจังหวัดชัยนาท เด็กออกกลางคัน และ
การศึกษาและเด็กออกกลางคัน เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เด็กตกหล่น
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.เพิม่ โอกาสการเข้าถึงการศึกษา 2.เด็กด้อยโอกาส เด็กออก
2.เพื่อให้เด็กทุกประเภท ให้กับประชาชนวัยเรียน กลางคัน และเด็กตกหล่น
ทัง้ เด็กปกติทวั่ ไป เด็กด้อยโอกาส ของจังหวัดชัยนาท
ได้รับโอกาสนการกลับเข้าสู่
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น 2.สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ระบบการศึกษาในรูปแบบ
ได้รบั โอกาสการเข้าถึงการศึกษา ชัยนาท มีขอ้ มูลเด็กด้อยโอกาส ที่เหมาะสม ร้อยละ 60
เชิงคุณภาพ
ในรูปแบบที่เหมาะสม
เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่น
1.เด็กทุกกลุ่ม ทั้งเด็กทั่วไป
3.เด็กทั่วไป เด็กด้อยโอกาส เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน
เด็กออกกลางคัน และ
และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาส
เด็กตกหล่น ได้รับโอกาส การเข้าถึงการศึกษา
การเข้าถึงการศึกษา
ในรูปแบบที่เหมาะสม
ในรูปแบบที่เหมาะสม
2.หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4.มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือ
ร่วมมือรับผิดชอบดูแล
ประชากรวัยเรียนเพือ่ ให้ได้รับ
ช่วยเหลือประชากร
การศึกษาที่เหมาะสมในทุกพืน้ ที่
วัยเรียนเพือ่ ให้ได้รบั การศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม

ที่เหมาะสมในทุกพื้นที่

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
6. โครงการ คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล 1.เพื่อระลึกและเผยแพร่ เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 0.1500
กค.62-ตค.63 กลุ่มพัฒนาฯ
เชิงปริมาณ
"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เกียรติคุณ
(Output)
บุคคลสาคัญของโลก"
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป้าหมายเชิงปริมาณ
จานวนครูหรือเจ้าหน้าที่
บุคคลสาคัญของโลก
ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบงานของมูลนิธิ
ให้เป็นตัวอย่างและแบบอย่าง งานของมูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
ที่พี โดยเฉพาะแก่อนุชนรุน่ หลัง ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
กาหนดให้มีสิทธิ์ส่งเข้ารับ
2.เพื่อส่งเสริมกาลังใจแก่ครู เพื่อเยาวชนในพระบรม การคัดเลือก
หรือเจ้าหน้าที่ ผู้เสียสละ ราชินูปถัมภ์ จากสถานศึกษา เชิงคุณภาพ
อุทิศตนปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยชีวติ ที่มูลนิธิฯ กาหนด
การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลฯ
จิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม ส่งเรายชื่อเข้ารับการคัดเลือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทน ให้เป็นผูไ้ ด้รับรางวัล 1 คน บริสุทธิ์ ยุติธรรม
3.เพื่อประกาสเกียรติคุณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ปูชนีบุคคลผู้คู่ควรแก่การ ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ยกย่องให้เป็นที่ปรากฎ งานของมูลนิธิ
แก่สาธารณชนทั่วไป
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
ที่สมควรได้รับรางวัล 1 คน

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
7. โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นกั เรียน เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพ เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 0.5000
ตค.62-กย.63 กลุ่มพัฒนาฯ
เชิงปริมาณ
ครอบครัวยากจนทีไ่ ม่ได้เรียนต่อหลังจบ ให้กับนักเรียนครอบครัว (Output)
การศึกษาภาคบังคับจังหวัดชัยนาท ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียนในครอบครัวยากจน
ประจาปีงบประมาณ 2563
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
จังหวัดชัยนาท
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคบังคับ ที่เข้าร่วมโครงการ
ทุกสังกัดในจังหวัดชัยนาท สามารถมีความรู้ทักษะ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ด้านอาชีพที่ตนเองสนใจ
1.นักเรียนในครอบครัวยากจน ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับาจะมีทกั ษะ นักเรียนในครอบครัวยากจน
ด้านอาชีพที่สามารถนาไป ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ประกอบอาชีพได้
ภาคบังคับ จะมีทกั ษะด้านอาชีพ
2.นักเรียนกลุม่ ดังกล่าวมีอาชีพ ทีส่ ามารถนาไปประกอบอาชีพ

มีรายได้ ส่งผลให้นักเรียน มีรายได้ ส่งผลให้นักเรียน
และครอบครัวมีคุณภาพชีวิต และครอบครัวมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
ที่ดีขึ้น

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

โครงการ/กิจกรรม

8. การขับเคลื่อนระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 2.1200
พย.62-กย.63 กลุ่มพัฒนาฯ
เชิงปริมาณ
ความเข้าใจในการดาเนินงาน (Output)
ระบบการดูแลช่วยเหลือ เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของจานวน
นักเรียนให้กับผู้บริหาร 1.ให้องค์ความรู้ ความเข้าใจ ผู้บริหาร และครูแนะแนว
ครูแนะแนว หรือครูที่รบั ผิดชอบ ในการดาเนินงานระบบ
โรงเรียนเอกชน ทีผ่ ่านอบรมฯ
ใน่โรงเรียนเอกชนของ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรูค้ วามเข้าใจสามารถ
จังหวัดชัยนาท
ให้กับผูบ้ ริหารและครูแนะแนว ดาเนินงานตามขั้นตอนการ
2.เพื่อให้โรงเรียนเอกชนใน โรงเรียนเอกชนในจังหวัด ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
จังหวัดชัยนาท มีการดาเนินงาน ชัยนาททุกโรงเรียน
นักเรียนได้
เชิงคุณภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จานวน 10 แห่ง
ที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหา 2.โรงเรียนเอกชนทุกแห่ง ร้อยละ 90 ของโรงเรียนเอกชน
นักเรียนออกกลางคัน และ มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ในสังกัด มีการดาเนินงาน
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ผู้เรียนที่มีปนะสิทธิภาพ ตามระบบดูแลช่วยเหลือ
อย่างเป็นรูปธรรม
และครอบคลุม ถึงผู้เรียนทุกคน นักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ
3.เพื่อให้โรงเรียนเอกชนใน 3.ครูประจาชั้นร้อยละ 80 และมีประสิทธิภาพ
จังหวัดชัยนาทมีข้อมูลของ มีการเยีย่ มบ้านนักเรียนทุกคน
ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการ และนาข้อมูลระบบดูแล
วางแผนพัฒนาคุณภาพ ช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ในการ
การศึกษาได้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ชัยนาท มีการดาเนินงานตามระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อย่างเป็นระบบและนักเรียนทุกคน

ได้รับการช่วยเหลือตามความ

แตกต่างอย่างทั่วถึง

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
9. งานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทาง 1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหา เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 5.0000
ตค.62-กย.63 กลุ่มพัฒนาฯ
เชิงปริมาณ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ ปัจจัยแวดล้อม และ
(Output)
ไม่พร้อมในวัยรุ่น (แม่วัยใส)
ลักษระทางสังคมทีม่ ีอิทธิพล เป้าหมายเชิงปริมาณ
งานวิจัย เรื่องการศึกาแนวทาง
ต่อปัญหาการตั้งครรภ์
คุณแม่วัยใสที่ลงทะเบียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในวัยรรุ่น
ขอรับสิทธิขอรับเงินอุดหนุน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
2.เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เด็กแรกเกิดของจังหวัดชัยนาท ในวัยรุ่น (แม่วัยใส)
ของประเด็นการตั้งภรรภ์ จานวน 371 ราย
จานวน 1 เล่ม
เชิงคุณภาพ
ในวัยรรุ่น
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.เพื่อเผยแพร่กระบวนการวิจยั จังหวัดชัยนาทมีงานวิจัย สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ต่อสาธรณะเกี่ยวกับการส่งเสริม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ชัยนาทมีงานวิจยั เพือ่ ใช้เป็น
การแก้ไข การตั้งครรภ์
ดาเนินการป้องกันปัญหา ข้อมูลในการดาเนินการป้องกัน
ในวัยรรุ่น
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
4.เพื่อสร้างข้อเสนอแนะแนว
ในสถานศึกษา
ทางส่งเสริมให้สถานศึกษา
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
10.โครงการ "ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศ เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4.9500
ธค.62-สค.63 กลุ่มนโยบาย
เชิงปริมาณ
การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ" ทางการศึกษาของจังหวัด (Output)
และแผน
ชัยนาทมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ร้อยละของหน่วยงาน
รอบด้าน ตรงกับความต้องการ 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่รับผิดชอบงานข้อมูลศึกษา
และสามารถนาไปใช้ในการ เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ในจังหวัดชัยนาท ทุกสังกัด
บริหารจัดการ และพัฒนา ทางการศึกษาของจังหวัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
คุณภาพการศึกษาในจังหวัด ชัยนาทร่วมกันให้กบั หน่วยงาน เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ชัยนาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางการศึกษาทุกสังกัด
ทางการศึกษาของจังหวัดชัยนาท
ในจังหวัดชัยนาท
2.ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศ
รวมทั้งสิ้น 100 คน
ทางการศึกษาในจังหวัด
เป็นเวลา 1 วัน
ชัยนาทมีความสมบูรณ์
2.มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ถูกต้อง รอบด้าน ตรงกับ
ทางการศึกษา ปีการศึกษา 63 ความต้องการ
ของจังหวัดชัยนาท
เชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ร้อยละความพึงพอใจของ
1.หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานทีม่ บี ทบาทในการ
ทุกสังกัดในจังหวัดชัยนาท บริหารจัดการ และพัฒนา
รายงานข้อมูลทีม่ ีความถูกต้อง คุณภาพการศึกษา การนา
สมบูรณ์ ครบถ้วน เพื่อนาเข้า ข้อมูลสารสนเทศทางการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาของจังหวัดชัยนาทไปใช้
ทางการศึกษาของจังหวัด ในการวางแผน บริหารจัดการ
ชัยนาท
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของจังหวัดชัยนาท

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของ
โครงการ

10.โครงการ "ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ

2.ระบบข้อมูลสารสนเทศ

การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ"

ทางการศึกษา ปีการศึกษา 63

ของจังหวัดชัยนาทมีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง รอบด้าน
ตรงกับความต้องการ และ
สามารถนาไปใช้ในการ
บริหารจัดการ และพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัด
ชัยนาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ทศนิยม 4 หลัก
ไตร ไตร ไตร ไตร
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4

ระยะเวลา
(ระบุ
เดือน)

กลุ่มงาน
รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
11.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
1.เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการบริหาร เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 2.5480
พย.62-สค.63 หน่วยตรวจสอบ
เชิงปริมาณ
ในการจัดการและสนับสนุนการจัดการ งบประมาณมีประสิทธิภาพ (Output)
ภายใน
ศึกษาจากทุกภาคส่วน การควบคุม และเป็นไปตามระเบียบ เป้าหมายเชิงปริมาณ
หน่วยรับตรวจ จานวน 26 แห่ง
ตรวจสอบ กากับ ติดตาม
ของทางราชการ
หน่วยรับตรวจ 26 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ
การบริหารงบประมาณ
2.เพือ่ สอบทานความเชือ่ ถือได้ ประกอบด้วย
ตามแผนปฏิบัติการ
ของข้อมูลด้านการเงิน
1.หน่วยงานทางการศึกษา ประจาปี 2562
การบัญชี และพัสดุ
ในสังกัดสานักงานปลัด เชิงคุณภาพ
3.เพื่อสอบทานและประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานทางการศึกษา
ความเหมาะสมและความ กลุ่มอานวยการ ศธจ.ชัยนาท ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท
เพียงพอของระบบการควบคุม 2.โรงเรียนเอกชนในระบบ ที่ได้รับการตรวจสอบ
ภายในขององค์กร
จานวน 9 แห่ง
จานวน 26 แห่ง บริหาร
3.สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. งบประมาณเป็นไปตาม
ตามกิจกรรมการบูรณาการ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ
งานตรวจสอบภายในร่วมกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ของทางราชการได้อย่าง
สานักงานปลัดกระทรวง ถูกต้อง
ศึกษาธิการ 1 โครงการ
จานวน 16 แห่ง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
หน่วยงานทางการศึกษา
ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท
ที่ได้รับการตรวจสอบ
จานวน 26 แห่ง บริหาร
งบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบที่กาหนด

โครงการ/กิจกรรม

12.โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยนาท

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1.เพือ่ ให้ข้าราชการและบุคลากร

ทางการศึกษาของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
คุณธรรมหลัก 4 ประการ
คือ พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา
2.เพือ่ ให้ข้าราชการและบุคลากร

ทางการศึกษาของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ร่วมมือกันป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์กร
3.เพื่อให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยนาทมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4.1000
ตค.62-กย.63 กลุ่มบริหาร
เชิงปริมาณ
(Output)
งานบุคคล
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีแผนปฏิบัติการส่งเสริม
1.ใรแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและ
คุณธรรม จริยธรรมและ แผนปฏิบัติการป้องกัน
แผนปฏิบัติการป้องกันและ และปราบปรามการทุจริต
ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมชิ อบ รวม 2 แผน
ประพฤติมชิ อบ รวม 2 แผน 2.ข้าราชการครูและบุคลากร
2.ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาของสานักงาน
ทางการศึกษาของสานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนา
เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานด้วย
และการปฏิบัติงานด้วยความ ความโปร่งใส จานวน 36 คน
โปร่งใส จานวน 36 คน เชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ข้าราชการครูและบุคลากร
1.ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาของสานักงาน
ทางการศึกษาของสานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท มีความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการ
ความเข้าใจในการจัดทาแผน ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมและแผนปฏิบตั ิการ และแผนปฏิบัติการป้องกัน
ป้องกันและปราบปราม และปราบปรามการทุจริต
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น
ดียิ่งขึ้น

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

โครงการ/กิจกรรม

12.โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานในสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยนาท

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
2.สานักงานศึกษาธิการจังหวัด 2.สานักงานศึกษาธิการจังหวัด 4.1000
ตค.62-กย.63 กลุ่มบริหาร
ชัยนาท ได้ดาเนินการ
ได้พัฒนาบุคลากรตามแผน
งานบุคคล
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
คุณธรรม จริยธรรมและแผน จริยธรรมและแผนปฏิบตั ิการ
ปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปราม ป้องกันและปราบปรามการ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทาให้องค์กรเป็นองค์กร บุคลากรมีความรักสามัคคี
คุณธรรม อย่างยั้งยืน
ร่วมกันพัฒนาตนเองอย่างดียงิ่
มีคุณธรรมหลัก 4 ประการ
คือพอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา และทาให้หน่วยงาน
เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

13.โครงการคัดเลือกและการสอบเข่งขัน 1.เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จังหวัดชัยนาทมีข้าราชการครู
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครบตามกรอบอัตรากาลัง
2.เพื่อสถานศึกษาในสังกัด
จังหวัดชัยนาทมีข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา
สอนครบทุกเอกวิชา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 23.1870
ตค.62-กย.63 กลุ่มบริหาร
(Output)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
งานบุคคล
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีแผนปฏิบัติการคัดเลือก
สถานศึกษาในสังกัดจังหวัด และการสอบแข่งขันบุคคล
ชัยนาทมีข้าราชการครูและ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากรทางการศึกษาครบ เข้าราชราชการเป็นข้าราชครู
ตามกรอบอัตรากาลังและ และบุคลากรทางการศึกษา
มีข้าราชการครูครบเอกวิชา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
ตามความต้องการของ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์
สถานศึกษา 100 %
1.สถานศึกษาในสังหัด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
จังหวัดชัยนาทมีข้าราชการครู
ข้าราชการครูและบุคลากร และบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษาที่ได้รับการ ครบตามกรอบอัตรากาลังและ
คัดเลือกมีคุณภาพส่งผลให้ มีข้าราชการครูครบเอกวิชา
คุณภาพการศึกษาของ
ตามความต้องการของ
จังหวัดชัยนาทพัฒนาขึ้น สถานศึกษา
2.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการ
คัดเลือกมีคุณภาพส่งผลให้
คุณภาพการศึกษาของจังหวัด

ชัยนาทพัฒนาขึ้น

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

โครงการ/กิจกรรม

14.โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้าน ICT

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานได้
2. เพื่อให้สานักงานศึกษา
ธิการจังหวัดชัยนาทมีระบบ
การบริหารจัดการที่ดี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 4.0740
มค.-มีค.63 กลุ่มบริหาร
เชิงปริมาณ
(Output)
งานบุคคล
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรของสานักงาน จังหวัดชัยนาท ร้อยละ 100
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท สามารถนาความรู้ไปพัฒนา
จานวน 34 คน ระยะเวลา ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
จานวน 2 วัน
เกิดประสิทธิผล และมีทักษะ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรของสานักงาน และการสื่อสาร และเรียนรู้ระบบ
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เครือข่ายและเว็บไซด์บริหาร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ แหล่งเรียนสาหรับบุคลากร
ในด้านทักษะและการเรียนรู้ ทางการศึกษา
ทางด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพ 2. ทั้ง 8 กลุม่ /หน่วย มีเว็บไซด์
และนาความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ ในการปฏิบัติงาน

ใช้ในการบริหารจัดการได้ เชิงคุณภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพและทาให้เกิด สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ชัยนาท มีเว็บไซด์ในการ
ให้สูงขึ้น และมีทักษะด้าน ประชาสัมพันธ์ทุกกลุ่ม/หน่วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและเรียนรู้ระบบ
เครือข่ายและเว็บไซต์บริหาร
แหล่งเรียนรูส้ าหรับบุคลากร
ทางการศึกษา

ความสอดคล้อง
ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
15.โครงการ "ส่งเสริมการวิจยั การพัฒนา 1. เพือ่ เผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับ เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 6.1375
ตค.62-กย.63 กลุม่ นิเทศ ติดตาม
เชิงปริมาณ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา (Output)
และประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษา"
แก่บุคคลทางการศึกษา เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ 50 ของบุคลากร
ในสานักงานศึกษาธิการ ร้อยละ 60 ของบุคลากร ทางการศึกษา มีการวิจัย
จังหวัดชัยนาท
ทางการศึกษามีการวิจัย ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ เชิงคุณภาพ
งานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา ได้
1.ผลงานวิจัยของบุคลากร
ในสานักงานศึกษาธิการ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ทางการศึกษาสามารถพัฒนา
จังหวัดชัยนาท ด้วยการให้ 1.บุคลากรทางการศึกษา คุณภาพงานวิจยั ตามมาตรฐาน
ความช่วยเหลือและให้
ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่กาหนดคือ ผลงานวิจัย
ข้อเสนอแนะในเชิงทีป่ รึกษา ชัยนาท ได้รับการส่งเสริม มีคุณภาพระดับดีเด่นถึงยอดเยีย่ ม
การวิจัย (coach)
พัฒนาให้ปฏิบัติงานได้
โดยผลการประเมินคุณภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ งานวิจัย ได้คะแนน ร้อยละ
ทางการศึกษา มีความรู้ 2.ผลงานวิจัยของบุคลากร 60 ขึ้นไป
ความเข้าใจและสามารถพัฒนา ทางการศึกษา สามาถพัฒนา 2.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
คุณภาพงานวิจยั ให้มีคุณภาพ คุณภาพงานวิจัยตามมาตรฐาน พึงพอใจการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานที่กาหนดและ ที่กาหนดคือผลงานวิจัย ในภาพรวมระดับมาก
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กัน มีคุณภาพระดับดีเด่นถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
และกันเกี่ยวกับผลงานการวิจยั ยอดเยีย่ ม โดยผลการประเมิน
4. เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบ คุณภาพงานวิจยั ได้คะแนน

การจัดการเรียนการสอน/ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
นวัตกรรม/วิธีการแก้ปัญหา 3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ของบุคลากรทางการศึกษา พึงพอใจการดาเนินงาน
ตามกระบวนการวิจยั ทางการ ในภาพรวมระดับมาก
ศึกษาในการพัฒนางานใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
วิชาชีพ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

15.โครงการ "ส่งเสริมการวิจยั การพัฒนา 5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษา"

รูปแบบการพัฒนาทั้งระบบ
ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชัยนาทเพือ่ ยกระดับ
คุณภาพของการศึกษาหรือ
บริหาร โดยการวิจัยทางการ
ศึกษา

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
มค.-มีค.63 กลุม่ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

โครงการ/กิจกรรม

16. โครงการ ชัยนาทเมืองเด็กดี
มีวินัย ภูมิใจในชาติ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
1. หน่วยงานหรือสถานศึกษา เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 7.5000
ธค.62-กย.63 กลุม่ นิเทศ ติดตาม
สามารถรายงานผลการ (Output)
1.หน่วยงานหรือสถานศึกษา
และประเมินผล
ปฏิบัติงานของตนเอง
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ในกลุม่ เป้าหมายที่เป็นต้นแบบ
ต่อคณะกรรมการเสริมสร้าง 1.จานวนหน่วยงานหรือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน สถานศึกษา สามารถรายงานผล สามารถรายงาผลการจัด
นักศึกษา จังหวัดชัยนาท การปฏิบัติงานของตนเอง กิจกรรมที่ปลูกฝังให้กับนักเรียน
2. เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงาน ต่อคณะกรรมการเสริมสร้าง นักศึกษา ในสังกัดได้อย่าง
ของหน่วยงานหรือ
คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน เป็นรูปธรรม
สถานศึกษา ที่มีผลการดาเนินงาน นักศึกษา จังหวัดชัยนาท 2.หน่วยงานหรือสถานศึกษา
ที่ประสบผลสาเร็จที่ดี
2.จานวนหน่วยงานหรือสถาน ในกลุม่ เป้าหมายใหม่ ในแต่ละ
Best Practice เผยแพร่ ศึกษามีผลการดาเนินงานที่ สังกัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อ
ประสบผลสาเร็จเป็นแบบ สามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน
สาธารณชน
อย่างที่ดี Best Practice ของตนเองต่อคณะกรรมการ
3. เพื่อมอบเกียรติบัตรชื่นชม ครอบคลุมขอบข่ายที่กาหนดคือ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
สาหรับหน่วยงานหรือ
การพัฒนาเด็กดี การเสริมสร้าง นักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สถานศึกษาที่เป็นแบบย่างที่ดี วินัย และความภูมิใจในชาติ ชัยนาท ได้
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.มีผลการดาเนินงานของ
1.หน่วยงานหรือสถานศึกษา หน่วยงานหรือสถานศึกษา
สามารถรายงานผลการปฏิบัติงาน ทีป่ ระสบผลสาเร็จเป็นแบบอย่าง

ของตนเองในการขับเคลื่อน ทีด่ ี Best Practice ครอบคลุม
นโยบายในโครงการ "ชัยนาท ขอบข่ายที่กาหนดคือ
เมืองเด็กดี มีวนิ ัย ภูมิใจในชาติ" การพัฒนาเด็กดี การเสริมสร้าง

วินัย และความภูมิใจในชาติ

โครงการ/กิจกรรม

16. โครงการ ชัยนาทเมืองเด็กดี
มีวินัย ภูมิใจในชาติ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
2.หน่วยงานหรือสถานศึกษา ตัวชี้วัดผลลัพธ์
7.5000
ธค.62-กย.63 กลุม่ นิเทศ ติดตาม
มีกรอบทิศทางและขอบข่าย 1.หน่วยงานหรือสถานศึกษา
และประเมินผล
ในการจัดกิจกรรมที่ประสบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผลสาเร็จเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความเข้าใจและ
Best Practice ในการขับเคลื่อน สามารถจัดกิจกรรมการ
นโยบายการพัฒนาผู้เรียน ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
ให้เป็นเด็กดี มีวนิ ัย ภูมิใจในชาติ ผู้เรียนให้เป็นเด็กดี มีวินัย
3.นักเรียน นักศึกษา ใน ภูมิใจในชาติ
จังหวัดชัยนาท ได้รับการ 2.หน่วยงานหรือสถานศึกษา
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
การเป็นเด็กดี มีวินัย
ร้อยละ 80 มีกรอบทิศทางและ
ภูมิใจในชาติ
ขอบข่ายในการจัดกิจกรรม
ทีป่ ระสบผลสาเร็จเป็นแบบอย่าง

ที่ดี Best {ractoce ในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา

ผู้เรียนให้เป็นเด็กดี มีวินัย
ภูมิใจในชาติ
3.นักเรียน นักศึกษา ทุกคน
ในจังหวัดชัยนาท ได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
การเป็นเด็กดี มีวินัย
ภูมิใจในชาติ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
17.โครงการ น้อมนาพระราโชบาย 1.เพื่อระลึกถึงบุคคลที่สาคัญ เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 4.6800
ธค.62-มีค.63 กลุ่มลูกเสือ
เชิงปริมาณ
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ่งก่อสร้างกิจการยุวกาชาด (Output)
ยุวกาชาด และ
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ขึ้นในประเทศไทย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของร่วมกิจกรรม
กิจการนักเรียน
สู่การปฏิบัติ
2.เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา มีความพึงพอใจ
มีความรู้ ความเข้าใจ และ ยุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด เชิงคุณภาพ
ตระหนังในคุณค่า และ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ
ความสาคัญของการเป็น จานวน 600 คน
ส่งเสริมให้มจี ติ สาธารณะและ
สมาชิกยุวกาชาด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
3.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผูบ้ ังคับบัญชา ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการ โดยมีความตระหนักในการ
สมาชิก และบุคลากรทางด้าน ส่งเสริมและพัฒนาให้
รู้จักหน้าที่ของตนเอง
ยุวกาชาด มีโอกาสปฏิบัติ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อ การตรงต่อเวลา การยอมรับ
กิจกรรมและแลกเปลี่ยน ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ความหลากหลาย เห็นคุณค่า
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม จริยธรรม และ และความสาคัญในการประกอบ
4.เพือ่ พัฒนาสมาชิกยุวกาชาด มนุษยธรรม มีอุดมคติ
สัมมาอาชีพหรือมีงานทา
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในสันติสุข
เน้นการพึ่งพอตนเอง และ
เป็นคนดี มีคุณลักษณะ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
อันพึงประสงค์ มีความพร้อม
และต่อผู้อนื่ และเป็นพลเมืองทีด่ ี
ในการปฏิบัติการด้าน
และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรม
มนุษยธรรมเพื่อพลโลก
การทางานเพื่อส่วนรวม
สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมาย
ของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

โครงการ/กิจกรรม

18. โครงการส่งเสริม สนับสนุนและ
การขับเคลื่อนโครงการพระราชดาริ
ประจาปี 2563 ศธจ.ชัยนาท

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

1. เพือ่ ให้สถานศึกษาสามารถ
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้

2. เพื่อสถานศึกษาร่วมกัน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

ตามโครงการพระราชดาริ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 5.0000
พย.62-สค.63 กลุ่มลูกเสือ
เชิงปริมาณ
(Output)
ยุวกาชาด และ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
กิจการนักเรียน
1.สถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดชัยนาท ขอรับการ เชิงคุณภาพ
ประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงและเป็นสถานศึกษา
ต้นแบบ
2.สถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดชัยนาท สมัครเข้าร่วม
โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช

และสวนพฤกษศาสตร์
ในสถานศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดชัยนาท ขอรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงและเป็นสถานศึกษา
ต้นแบบ ครบ 100%
2.สถานศึกษาทุกสังกัดใน
จังหวัดชัยนาท สมัครเข้าร่วม
โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช

และสวนพฤกษศาสตร์
ในสถานศึกษา ครบ 100 %

โครงการ/กิจกรรม

19.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจองค์กร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 1.2800
ตค.62-กย.63 กลุ่มอานวยการ
เชิงปริมาณ
ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ (Output)
ขององค์กร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง
2. เพื่อเป็นการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง 1.เว็ปไซด์ ศธจ.ชัยนาท,
ประชาสัมพันธ์ระหว่าง ต่าง ๆ ดังนี้
เพจ ศธข.ชัยนาท
องค์กรกับหน่วยงานอื่น
1.เว็ปไซต์ ศธจงชัยนาท 2.สื่อสังคมออนไลน์
ทีเ่ กีย่ วข้องและต่อสาธารณชน เพจ ศธจ.ชัยนาท
(Social Media) เช่น
3. เพือ่ เสริมสร้างความศรัทธา 2.สื่อสังคมออนไลน์
Facebook, Line กลุ่มต่าง ๆ
และความเข้าใจในองค์กร (Social Media) เช่น
3.หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง,
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Facebook, Line กลุ่มต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ท้องถ่น
และสาธารณชนได้รับทราบ 3.หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง, เชิงคุณภาพ
หนังสือพิมพ์ท้องถ่น
1. โรงเรียนในสังกัดและ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
1.โรงเรียนในสังกัดและ ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ
ข้อมูลข่าววารด้านการศึกษา เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและ คุณภาพการศึกษา
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 2.ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
คุณภาพการศึกษา
ระหว่างสานักงานศึกษาธิการ
2.ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จังหวัดและโรงเรียนเอกชน
ระหว่างสานักงานศึกษาธิการ รวม 10 แห่ง และหน่วยงาน
จังหวัดชัยนาทและโรงเรียน ราชการที่เกี่ยวข้อง
เอกชน รวม 10 แห่ง และ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม

20.ประชุมผู้อานวยการกลุ่มและ
บุคลากรสังกัด ศธจ.ชัยนาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
1.เพื่อสร้างความเข้าใจกับ เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 1.3160
ตค.62-กย.63 กลุ่มอานวยการ
เชิงปริมาณ
นโยบายและแนวทางการ (Output)
ดาเนินงานการศึกษาของ เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผู้ประชุมผู้อานวยการกลุ่ม/
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด 1.ประชุมผู้อานวยการกลุ่ม / หน่วย สานักงานศึกาธิการ
ชัยนาท
หน่วย สานักงานศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาท ทุกวันอังคาร
2.เพื่อชี้แจงระเบียบกฏหมาย จังหวัดชัยนาท เดือนละ 2 ครั้ง สัปดาห์เว้นสัปดาห์ รวม
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ (ประชุมทุกวันอังคาร สัปดาห์ 24 ครั้ง/ปี
การจัดการศึกษา
เว้นสัปดาห์) รวม 24 ครัง้ /ปี 2.ประชุมเจ้าหน้าที่สานักงาน
3.เพื่อรับฟังความคิดเห็น เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ข้อเสนอแนะ แลกเปลีย่ น และ 1.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม จานวน 4 ครั้ง/ปี
หาแนวทางการปฏิบัติงานแนวทาง ประชุมมีความเข้าใจในนโยบาย เชิงคุณภาพ
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน และแนวทางการดาเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ
4.เพือ่ ให้บุคลากรได้มีโอกาส ของสานักงานศึกษาธิการ ในนโยบายและแนวทาง
พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จังหวัดชัยนาท
การดาเนินงานของสานักงาน
เป็นการเสริมสร้างความสมาน 2.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
สามัคคีในหมู่คณะตลอดจน ประชุมได้รับทราบผลการ 2.ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
ให้ความร่วมมือในการจัดการ ดาเนินงานของสานักงาน ผลการดาเนินงานของสานักงาน
ศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพร่วมกัน ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
5.เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความ 3.ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับฟัง 3.ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนได้รับฟัง

ต้องการ ข้อเสนอแนะ ของ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน เพือ่ ปรับปรุงพัฒนา
ให้ดียิ่งขึ้น

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
แลกเปลี่ยนความคิด และ แลกเปลีย่ นความคิดและ
หาแนวทางแก้ไขปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ร่วมกัน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
21. ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานขับเคลื่อน 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 1.1200
ตค.62-ธค.62 กลุ่มอานวยการ
เชิงปริมาณ
การจัดการศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพ ความเข้าใจในการจัดการ (Output)
และการมีงานทา
ศึกาเพื่อสร้างทักษะพื้นฐาน เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.บุคลากรสังกัดสานักงาน
ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ 1.บุคลากรสังกัดสานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
และการมีงานทา
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จานวน 12 คนมีความรู้
2.เพื่อให้บุคลากรสามารถ จานวน 12 คนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษา
นาความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทาง ความเข้าใจในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่
ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่ เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ
ของรัฐบาลได้อย่างมี
เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานทา
ประสิทธิภาพ
และการมีงานทา
2.บุคลากรสังกัดสานักงาน
2.บุคลากรสังกัดสานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จานวน 12 คน สามารถนา
จานวน 12 คน สามารถนา ความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทาง
ความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของรัฐบาลได้อย่างมี
ของรัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.บุคลากรสังกัดสานักงาน
1.บุคลากรสังกัดสานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มีความรู้ความเข้าใจในการจัด
มีความรู้ความเข้าใจในการจัด การศึกษาเพือ่ สร้างทักษะพืน้ ฐาน

ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ
ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานทา
และการมีงานทา

การศึกษาเพือ่ สร้างทักษะพืน้ ฐาน

โครงการ/กิจกรรม

21. ประชุมสัมมนาศึกษาดูงานขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาสู่การพัฒนาอาชีพ
และการมีงานทา

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
2.บุคลากรสังกัดสานักงาน 2.บุคลากรสังกัดสานักงาน 1.1200
ตค.62-ธค.62 กลุ่มอานวยการ
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
สามารถนาความรู้ที่ได้มา สามารถนาความรู้ที่ได้มา
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานตามนโยบายของ
งานตามนโยบายของ
รัฐบาลได้อย่างมี
รัฐบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

22. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
1. เพื่อสร้างความเข้าใจ เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 8.6650
ตค.62-กย.63 กลุ่มอานวยการ
เชิงปริมาณ
เกี่ยวกับตัวชี้วัด วิธีการ (Output)
ประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์ เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
การประเมินผลกับหน่วยงาน 1. ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และบุคลากรในสังกัด
และตอบข้อซักถามต่าง ๆ 2. บุคลากรของสานักงาน 2.หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้า ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และผู้ติดตาม
ในการปฏิบัติงาน
3. ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับการ 3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ ดาเนินการ
เชิงคุณภาพ
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้รับการประเมินและผู้บริหาร
4. เพื่อรับทราบปัญหาและ ผลการประเมินทาให้ผู้รับ ทราบปัญหา อุปสรรคในการ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ การประเมินและผู้บริหาร ปฏืบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานและหาแนวทาง ทราบปัญหา อุปสรรค
หาแนวทางการปรับปรุง
การพัฒนา
ในการปฏิบัติงานและ
และพัฒนาการปฏิบัติงาน
สามารถหาแนวทางการปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และพัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

23. วันสภคัญทางชาติ ศาสนา และ
ประมหากษัตริย์

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
วัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 4.0000
ตค.62-กย.63 กลุ่มอานวยการ
เชิงปริมาณ
อันดีระหว่างบุคลากร
(Output)
ในสังกัดสานักงานศึกษา เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดสานักงาน
ธิการจังหวัดกับส่วนราชการ 1. ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรของสานักงาน เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ทางชาติ ศาสนา และ
ได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจน
กับส่วนราชการและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประเพณีท้องถิ่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ชัยนาทมีความสัมพันธ์ที่ดี เชิงคุณภาพ
3. เพื่อสร้างจิตสานึกในการ กับส่วนราชการต่าง ๆ
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
รักชาติ ศาสนา และ
ในจังหวัดชัยนาท
และบุคลากรในสังกัดตระหนักถึง
พระมหากษัตริย์ เกิดความรัก ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ คุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์
และภาคภูมิใจในกิจกรรม ที่ดีต่องค์กร
สืบสานวัมนธรรมไทย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ศิลปวัฒนธรรมของไทย
ชัยนาทมีความสัมพันธ์ที่ดี
4. เพือ่ รักษาขนบธรรมเนียม
กับส่วนราชการต่าง ๆ
ประเพณี และวัฒนธรรม
ในจังหวัดชัยนาท เกิดภาพ
อันดีงาม
ลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

24. ประชุมสภาชาเขียว บุคลากร
ศธจ.ชัยนาทและผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ชัยนาท

1. เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
นโยบายและแนวทางการ
ดาเนินงานการศึกษาของ
สานักงานศึกาธิการจังหวัด
ชัยนาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ.2563
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
แผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด/
งบประมาณ(หน่วย:บาท)
ระยะเวลา
โครงการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ทศนิยม 4 หลัก
(ระบุ
กลุ่มงาน
ความสอดคล้อง
ไตร ไตร ไตร ไตร
เดือน)
รับผิดชอบ ผ.20 แผน แผน แผน นโยบายรัฐบาล แผน
มาส 1 มาส 2 มาส 3 มาส 4
แม่บท ปฏิรูป 12 หลัก เร่งด่วน ศธ.
เป้าหมายของโครงการ ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ 1.0500
พย.62-กย.63 กลุ่มอานวยการ
เชิงปริมาณ
(Output)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประชุมบุคลากร ศธจ.ชัยนาท
ประชุมบุคลากร ศธจ.ชัยนาท และผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการ

2. เพือ่ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาท หน่วยงานอื่น ๆ
และแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวกับ จังหวัดชัยนาท ตลอดจน ทีเ่ กีย่ วข้อง จานวน 2 เดือน

การศึกษา
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง/ปี
3. เพื่อรับฟังความคิดเห็น จานวน 2 เดือน 1 ครั้ง เชิงคุณภาพ
ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยน รวม 6 ครั้ง/ปี
1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ
และหาแนวทางการปฏิบัติงาน เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ในนโยบายและแนวทางการ
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 1. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม ดาเนินงานของสานักงาน
ประชุมมีความเข้าใจในนโยบาย ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
และแนวทางการดาเนินงาน 2. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
ของศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ผลการดาเนินงานของ
2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้า สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ร่วมประชุมได้รับทราบผล ชัยนาท
การดาเนินงานของสานักงาน 3. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนได้
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
3. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ได้รับฟังความคิดเห็น
หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน ร่วมกัน
ความคิดและหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน

