ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาค ๒ ที่ ๑ เร่งรัดคุณภาพการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท
ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัด ที่ ๕ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ
และมีจิตสาธารณะ
1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมความมีวินัยและการดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐไว้มี
ใจความสาคัญ คือ รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดาเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า
รับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดย
ส่งเสริ มและสนั บ สนุ นให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่ ว นร่ว มในการดาเนินการด้ว ย
ดาเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้ องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทา
แผนการศึกษาแห่งชาติ และการดาเนินการและตรวจสอบการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด
ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ในทานองเดียวกันแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวง ศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ได้วางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถ
แสวงหาความรู้และเรีย นรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาค ๒ ที่มี
เป้าประสงค์ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม ดารงชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุขและเอื้ อ
อาทร
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยนาท ระบุวิสัยทัศน์ “ การศึกษาของจังหวัดชัยนาท เป็นการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ” โดยกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ
ความมีวินัย ความซื่อสัตย์และมีจิตสาธารณะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณธรรม จริ ยธรรมในประเด็นยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดชัยนาท นั้น “ ความมีวินัย ” เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้คนทุกเพศ ทุกวัยประสบผลสาเร็จในกิจการทั้งปวง
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ดชั ย นาทตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนและดาเนินชีวิตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
3.วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาของจังหวัดชัยนาทมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย
3.2 เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาของจังหวัดชัยนาทมีการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝัง
ความมีวินัย และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งของจังหวัดชัยนาท
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งของจังหวัดชัยนาทมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและตระหนักถึงความสาคัญของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดารงชีวิต
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของโครงการ
ตัวชี้วัด
ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งของจังหวัด
ชัยนาทมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยและตระหนักในความสาคัญของการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
6.วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินการ

ระยะเวลา
การดาเนินการ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ

1 กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนัก
1.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ แก่ สถานศึกษา
ต.ค.-ธ.ค.2561 สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
และสถาบันการศึกษาทุกแห่งของจังหวัดชัยนาท
ชัยนาท
1.2 ร่วมกันวิเคราะห์การจัดทาโครงการ/กิจกรรมการสร้าง
ความมีวินัยและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน
1.3 ร่วมกันวางแผนต่อยอดการปลูกฝังความมีวินัยและการนา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
1.4 จัดทาข้อมูลที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมด้านความมีวินัยของ
นักเรียนแต่ละระดับและข้อมูลสถานศึกษา/หน่วยงานที่
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน
2 กิจกรรมที่ 2 รักความมีวินัย
พ.ย.61 – ก.ย.
2.1 สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาในสังกัดนาแผนฯที่
2562
สถานศึกษาทุกแห่งใน
กาหนดไว้ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริง โดยเน้นด้านความมีวินัย
จังหวัดชัยนาท
และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พ.ย.61 – ม.ค.
2.2 ค่ายยุวชนทหารนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 2562
ศธจ.ชัยนาทและ
1,200 คน
สถานศึกษาทุกแห่งใน
2.3 ค่ายเยาวขนคนดีศรีชัยนาทแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ พ.ค. – ก.ค.
จังหวัดชัยนาท
5 , มัธยมศึกษาปีที่ 2 , มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช
2562
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
และปวส/อุดมศึกษา
ชัยนาท

3 กิจกรรมที่ 3 ใส่ใจคุณภาพชีวิต
3.1 สร้างเกณฑ์การประเมินความมีวินัยของนักเรียนทั้ง 4
เม.ย.- พ.ค.
ระดับ(ปฐมวัย,ประถมศึกษา,มัธยมศึกษา,อุดมศึกษา) และแจ้ง 2562
แก่สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งของจังหวัดชัยนาท
3.2 ประเมินพฤติกรรมของนักเรียนตามเกณฑ์การประเมินความ
มิ.ย.- ส.ค.
มีวินัยของนักเรียนทั้ง 4 ระดับ (ปฐมวัย,ประถมศึกษา,
2562
มัธยมศึกษา,อุดมศึกษา)
3.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดBest practice
ส.ค. 2562
( สพป. , สพม,สช. , สอศ. , กศน. , ศศศ. , ท้องถิ่น ,
อุดมศึกษา , สานักพุทธฯ)
4 กิจกรรมที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ร่วมกันชื่นชม
4.1จัดกิจกรรมสะท้อนบทเรียน (AAR : After Action
ส.ค. 2562
Review)
4.2 จัดพิธีมอบโล่รางวัล ในที่ประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วน ก.ย. 2562
ราชการของจังหวัดชัยนาท
4.3 จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ Best practice ของ
ก.ย. 2562
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล เพื่อเผยแพร่แก่สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
4.4 สรุป รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ก.ย. 2562

คณะกรรมการจาก
ทุกหน่วยงานฯ

สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ชัยนาทและ
สถานศึกษาทุกแห่งใน
จังหวัดชัยนาท
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ชัยนาท
ศธจ.ชัยนาทและสนง.
จังหวัดชัยนาท
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ชัยนาทและ
สถานศึกษาทุกแห่งใน
จังหวัดชัยนาท
สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
ชัยนาท

7. กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
นักเรียน นักศึกษาทุกคนของจังหวัดชัยนาท
8. พื้นที่เป้าหมาย
สถานศึกษาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งของจังหวัดชัยนาท
9. ระยะเวลาดาเนินการ (เดือน/ปี)
ตุลาคม-กันยายน 2562
10. งบประมาณ จานวน 13,125,000 บาท ( สิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 1 สร้างความตระหนัก
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 350 คน ในเวลา 1 วัน
คิดเป็น (350 × 300 )
เป็นเงิน 105,000 บาท
1.2 ค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องประชุม
เป็นเงิน 5,000 บาท
1.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์
เป็นเงิน 1,700 บาท
รวมเป็นเงิน 111,700 บาท

กิจกรรมที่ 2 รักความมีวินัย
2.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติแก่สถานศึกษา 322 แห่งๆ ละ 10,000 บาท(
สพป.(178) , สพม(13), สช.(10) , สอศ.(4) , กศน. (8), สศศ.( 2) , ท้องถิ่น(114) , อุดมศึกษา(2) ,
สานักพุทธฯ(1) รวม 322 แห่ง )
รวมเป็นเงิน 3,220,000 บาท
2.2 จัดค่ายยุวชนทหารแก่นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท
จานวน 4 รุ่นๆละ 300 คน ใช้เวลา รุ่นละ 3 วัน 2 คืน โดยมีทหารเป็นวิทยากรในการฝึกความมีวินัยและ
การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
- การจัดเตรียมสถานที่/สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
เป็นเงิน 60,000 บาท
- ค่าที่พัก ห้องประชุม และสถานที่ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท
– ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท เป็นเงิน 80,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรและคณะทางาน
เป็นเงิน 400,000 บาท
- ค่าอาหารสาหรับวิทยากร คณะทางาน
ครูและนักเรียน จานวน 4 รุ่นๆละ 400 คน
- อาหาร 7 มื้อ ต่อรุ่น มื้อละ 200 บาท(4 x400 x 7 x 200) เป็นเงิน 3,205,600 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ ต่อรุ่น มื้อละ 50 บาท (4 x400 x 6 x 50) เป็นเงิน480,000บาท
- ค่าจ้างทาเกียรติบัตร 1,600 ใบๆ ละ 25 บาท
เป็นเงิน 40,000 บาท
รวมเป็นเงิน 4,265,600 บาท
2.3. จัดค่ายเยาวขนคนดีศรีชัยนาทแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 , มัธยมศึกษาปีที่ 2 ,
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช และปวส/อุดมศึกษา
2.3.1 จัดค่ายเยาวชนคนดีศรีชัยนาทแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จานวน 3 รุ่นๆละ 300 คน ในเวลา 3 วัน 2 คืน
- การจัดเตรียมสถานที่/สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
เป็นเงิน 45,000 บาท
- ค่าที่พัก ห้องประชุม และสถานที่ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท
– ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท
เป็นเงิน 60,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรและคณะทางาน
เป็นเงิน 120,000 บาท
- ค่าอาหารสาหรับวิทยากร คณะทางาน ครูและนักเรียน จานวน 3 รุ่นๆละ 350 คน
- อาหาร 7 มื้อ ต่อรุ่น มื้อละ 200 บาท(3 x350 x 7 x 200) เป็นเงิน 1,470,000 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ ต่อรุ่น มื้อละ 50 บาท (3 x350 x 6 x 50)
เป็นเงิน 315,000บาท
- ค่าจ้างทาเกียรติบัตร 900 ใบๆ ละ 25 บาท
เป็นเงิน 22,500 บาท
รวมเป็นเงิน 2,032,500 บาท
2.3.2 จัดค่ายเยาวชนคนดีศรีชัยนาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 2 รุ่นๆละ
200 คน ในเวลา 3 วัน 2 คืน
- การจัดเตรียมสถานที่/สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าที่พัก ห้องประชุม และสถานที่ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท
– ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท
เป็นเงิน 40,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรและคณะทางาน
เป็นเงิน 80,000 บาท
- ค่าอาหารสาหรับวิทยากร คณะทางาน ครูและนักเรียน จานวน 2 รุ่นๆละ 250 คน
- อาหาร 7 มื้อ ต่อรุ่น มื้อละ 200 บาท(2 x250 x 7 x 200) เป็นเงิน 700,000 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ ต่อรุ่น มื้อละ 50 บาท (2 x250 x 6 x 50) เป็นเงิน
150,000บาท
- ค่าจ้างทาเกียรติบัตร 500 ใบๆ ละ 25 บาท
เป็นเงิน 12,500 บาท
รวมเป็นเงิน 1,012,500 บาท
2.3.3 จัดค่ายเยาวชนคนดีศรีชัยนาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/ปวช.2 จานวน 2
รุ่นๆละ 200 คน ในเวลา 3 วัน 2 คืน
- การจัดเตรียมสถานที่/สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าที่พัก ห้องประชุม และสถานที่ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท
– ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท
เป็นเงิน 40,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรและคณะทางาน
เป็นเงิน 80,000 บาท
- ค่าอาหารสาหรับวิทยากร คณะทางาน ครูและนักเรียน จานวน 2 รุ่นๆละ 250 คน
- อาหาร 7 มื้อ ต่อรุ่น มื้อละ 200 บาท(2 x250 x 7 x 200) เป็นเงิน 700,000 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ ต่อรุ่น มื้อละ 50 บาท (2 x250 x 6 x 50) เป็นเงิน
150,000บาท
- ค่าจ้างทาเกียรติบัตร 500 ใบๆ ละ 25 บาท
เป็นเงิน 12,500 บาท
รวมเป็นเงิน 1,012,500 บาท
2.3.4 จัดค่ายเยาวขนคนดีศรีชัยนาทแก่ นักศึกษาระดับปวส/อุดมศึกษา จานวน 1 รุ่นๆละ
200 คน ในเวลา 3 วัน 2 คืน
- การจัดเตรียมสถานที่/สื่อ/วัสดุอุปกรณ์
เป็นเงิน 15,000 บาท
- ค่าที่พัก ห้องประชุม และสถานที่ที่ค่ายลูกเสือจังหวั ดชัยนาท – ค่ายยุวชนทหารจังหวัด
ชัยนาท
เป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรและคณะทางาน
เป็นเงิน 40,000 บาท
- ค่าอาหารสาหรับวิทยากร คณะทางาน ครูและนักเรียน จานวน 1 รุ่นๆละ 250 คน
- อาหาร 7 มื้อ ต่อรุ่น มื้อละ 200 บาท( 1x250 x 7 x 200) เป็นเงิน 350,000 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ ต่อรุ่น มื้อละ 50 บาท (1 x250 x 6 x 50) เป็นเงิน
75,000บาท
- ค่าจ้างทาเกียรติบัตร 200 ใบๆ ละ 25 บาท
เป็นเงิน 5,000 บาท
รวมเป็นเงิน 505,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 ใส่ใจคุณภาพชีวิต
3.1 สร้างเกณฑ์การประเมินความมีวินัยของนักเรียนทั้ง 4 ระดับ โดยผู้แทนจากทุกหน่วยงาน
จานวน 30 คน ในเวลา 2 วัน
-คิดเป็นค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 × 300 x 2 ) จานวน 18,000 บาท
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
จานวน 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน
20,000 บาท
3.2 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม แก่คณะกรรมการในการประเมินพฤติกรรมนักเรียน
33 คณะๆ ละ 3 คน ในเวลา 4 วัน
โดยประเมินทั้งเอกสารและประเมินพฤติกรรมเชิงประจักษ์ของนักเรียน
คิดเป็น (33 x 3 x 300 x 4)
จานวน 118,800 บาท
3.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอผลงานของสถานศึกษา 332 แห่ง
- การจัดเตรียมสถานที่/วัสดุอุปกรณ์
เป็นเงิน 100,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ
เป็นเงิน 20,000 บาท
- เบี้ยเลี้ยงแก่ครู 700 คน ( 700 x 300 )
เป็นเงิน 210,000 บาท
- ค่าอาหารนักเรียน 332 โรงเรียนๆละ 10 คน ๆ ละ 80 บาท
(332 x10 x 80 )
เป็นเงิน 265,600 บาท
- ค่าจ้างเหมาทาเกียรติบัตร
- เกียรติบัตร 332 ใบๆ ละ 25 บาท
เป็นเงิน 8,300 บาท
- เกียรติบัตรพร้อมกรอบแก่โ รงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 250 อันๆ ละ
200 บาท
เป็นเงิน 50,000 บาท
รวมเป็นเงิน 653,900 บาท
กิจกรรมที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ร่วมกันชื่นชม
4.1 จัดกิจกรรมสะท้อนบทเรียน (AAR : After Action Review) ในเวลา 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 350 คน (350 x 300 ) เป็นเงิน
105,000 บาท
4.2 พิธีมอบโล่ร างวัลแก่ส ถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในที่ประชุมประจาเดือนของ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท
4.3 จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานที่เป็นเลิศ ( Best practice ) ของสถานศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน เพื่อเผยแพร่แก่สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา จานวน 250
เล่มๆละ 250 บาท (250 x 250 )
เป็นเงิน 62,500 บาท
4.4 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ โดยจัดทาเอกสารรายงานผลการดาเนินโครงการ แก่
หน่วยงานและต้นสังกัด จานวน 20 เล่มๆละ 250 บาท (20 x 250) เป็นเงิน 5,000
บาท
รวมเป็นเงิน 172,500 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,125,000 บาท ( สิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
( ขอถัวจ่ายทุกรายการ )
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : การนากิจกรรมตามแผนฯลงสู่การปฏิบัตินั้น อาจสร้างความรู้ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของแต่
ละหน่วยงาน
การบริหารความเสี่ยง :แต่ละหน่วยงานควรมีการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
และสร้างแรงจูงใจที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน
12. หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
13.1 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยนาทมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพิ่มขึ้น
13.2 ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท

