แบบฟอร์มการจัดทาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ส่วนราชการ/หน่วยงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2563
(1)
(2)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการ
กลยุทธ์ที่ 1
ทุจริตสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
ปรับฐานความคิดทุกช่วง และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
วัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผล
ประโยขน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(3)

เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี จานวน 120 คน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีความเข้าใจ
เกิดความตระหนักต่อปัญหาคอร์รปั ชั่นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการดาเนินงานที่สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ของหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการน้อมนาพระราโชบายด้านการศึกษา
เชิงปริมาณ
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาและ กิจกรรม โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็น
นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด
ส่งเสริมให้มรี ะบบและ พลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่
ในจังหวัดอุทัยธานี จานวน 500 คน
กระบวนการกล่อมเกลา การปฏิบัติ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
เชิงคุณภาพ
ทางสังคมเพื่อการต่อต้าน กิจกรรม ค่ายเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
1) ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การทุจริต
กิจกรรม จิตอาสารักษ์บ้านรักถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรักและ
กิจกรรม เปิดบ้านการศึกษาพลเมืองดีตามรอย
ศรัทธาในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบ
พระยุคลบาท
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้เกี่ยวกับพระ
กิจกรรมอาสาสมัครและจิตอาสา
ราชกรณียกิจของพระบรมวงศ์จักรี มีเจตคติที่ดตี ่อบ้านเมือง มีโอกาสทา
กิจกรรม สาธารณประโยชน์
หน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม และมีความรัก
กิจกรรมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมิองดีฯ ในท้องถิ่นและชุมชนตนเอง

งบประมาณ (บาท)
(4)
50,000.-

หน่วยงานรับผิดชอบ
(5)
กลุ่มอานวยการ
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี

259,480

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี

แบบฟอร์มการจัดทาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี)
ส่วนราชการ/หน่วยงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปี 2564
(1)
(2)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการค่ายส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย
กลยุทธ์ที่ 1
พระยุคลบาทด้านการศึกษา
ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัยตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผล
ประโยขน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(3)
เชิงปริมาณ
นักเรียนในระดับประถมศึกษา ในจังหวัดอุทัยธานี จานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนและนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 90 ได้รับการ
ส่งเสริมและปลูกฝังการเป็นพลเมืองดี มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่น
ในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรักและเข้าใจต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตนเอง
2) นักเรียนและนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการลด
ระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์และปัญหารูปแบบต่าง ๆ รู้จัก
แยะแยะสิ่งผิด-ถูก ชั่ว-ดี รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม และไม่ทนต่อการทุจริต

งบประมาณ (บาท)
(4)
350,000.-

หน่วยงานรับผิดชอบ
(5)
กลุ่มลูกเสือยุวกาชาด
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี

แบบฟอร์มการจัดทาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ชื่อผู้ประสานงาน นางเมธินี จงรักษ์
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖3
1. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
2. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

สถานที่ตั้ง ถนนรักการดี อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี.
โทรศัพท์ 0565411061 โทรสาร 056512388

จานวนบุคลากร
ในหน่วยงาน

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย

จานวนประชาชน
เป้าหมาย

27 คน
3,950 คน

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
5
โครงการ
จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รวม 111,000 บาท
 จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจานวน ..........................-....................................... บาท
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจานวน
111,000
บาท
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
 จ านวนบุ ค ลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ ได้รับ การอบรมพัฒ นาคุ ณธรรมจริย ธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจานวนรวม 120 คน
 จานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสาคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
........ แห่ง
 จานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 20 แห่ง
 จานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
…3,900…..… คน
 จานวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม ....-....... แห่ง ระยะเวลาที่ดาเนินการ
..-........ เดือน
ผลที่ ค าดว่า จะได้รับ จากการดาเนิ นการในโครงการ/กิจกรรมต่ า ง ๆ ตามแผนปฏิ บัติของกระทรวง/องค์กร
หน่วยงาน
 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาความเป็นพลเมือง
ดี และร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ยุทธศาสตร์/โครงการ

๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1
๑.๑ กลยุทธ์ที่ 3 วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้างคุณธรรมของสถาบัน
ทางการเมืองฯ
(ภาคราชการฯ)
๑.1.1 กิจกรรม กาหนดคุณธรรม
“ปัญหาที่อยากแก้” และความดีที่
อยากทา” 5 กิจกรรม

๒) ยุทธศาสตร์ที่ 2
๒.๑ กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทา
หน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
๒.1.1 กิจกรรม โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัด
และศูนย์เสมารักษ์ สนง.ศธจ.
กิจกรรม โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ พสน.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทยั ธานี
ได้ร่วมกัน แก้ไขปัญหา และร่วมกัน
สร้างคุณธรรม ความดี 5 ประการ คือ
1. การใช้งบประมาณของสานักงาน
อย่างประหยัด
2.การมาปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา
3.ทากิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
4.ลดการใช้ถุงพลาสติก และทิ้งขยะ
ตามถังที่คัดแยกขยะ
5.ดารง ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลุ่ม
อานวยการ

เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ พสน. มี ก ลไกการ กลุ่มลูกเสือ
ขั บ เคลื่ อ นงานการส่ ง เสริ ม ความ ยุวกาชาดฯ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่าง สนง.ศธจ.อน.
เป็ น ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ท ธิ ภ าพเกิ ด
ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดอุทัยธานี

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

27 คน

ผู้บริหารและบุคลากรของ
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี ได้ร่วมกัน
แก้ไขปัญหา และร่วมกัน
สร้างคุณธรรม ความดี

พสน
จานวน 50 คน

งบประมาณ
ที่ใช้

-

ร้ อ ยละ 90 ของพสน. 30,000.สามารถนาแผนการ
ส่ ง เสริ ม ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาของ
ศูนย์เสมารัก ษ์ สนง.ศธจ.
อุ ทั ย ธ า นี ไป ใช้ ใ นก า ร
ปฏิ บั ติ ง านส่ ง เสริ ม ความ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) (ม.ค.-มี.ค. ๖4) (เม.ย.-มิ.ย. ๖4) (ก.ค.-ก.ย. ๖4)

-



-



-

หมายเหตุ
-

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) (ม.ค.-มี.ค. ๖4) (เม.ย.-มิ.ย. ๖4) (ก.ค.-ก.ย. ๖4)

ป ระ พ ฤ ติ นั ก เรี ย นแ ละ
นักศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3
๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาเครือข่าย
ขับเคลื่อนคุณธรรม
3.3.1. โครงการ
จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2563

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก
เยาวชนได้ ต ระหนั ก รู้ ใ นการเป็ น
พลเมื อ งดี กล้ า คิ ด กล้ า แสดงออก
ในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และ
การปกครองในระบอบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาดฯ
สนง.ศธจ.
อุทัยธานี

เพื่ อ ปลู ก ฝั ง และสร้ า งจิ ต ส านึ ก ที่ ดี
ให้ กั บ ลู ก เสื อ เนตรนารี ยุ ว กาชาด
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในการ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ด้ า นสั ง คม ให้ รู้
คุ ณ ค่ า ข อ ง ก า ร แ บ่ ง ปั น แ ละ ก า ร
ช่วยเหลือผู้อื่น

กลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาดฯ
สนง.ศธจ.
อุทัยธานี

3.3.2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
ตามพระรมราโชบายด้านการศึกษาฯ
กิจกรรม โครงการจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์

เด็กและเยาวชน
จังหวัดอุทัยธานี
จานวน 3,000
คน

ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด
ผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์
นักศึกษาวิชา
ทหารและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาจานวน
400 คน

40,000.-



ลูกเสือ เนตรนารี ยุว
10,000.กาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหารและ
บุคลากรทางการศึกษา ใน
การสร้างความสัมพันธ์ด้าน
สังคม ร้อยละ 90 รู้คุณค่า
ของการแบ่งปันและการ
ช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตสานึก



เด็ก เยาวชน ร้อยละ 100
ได้ตระหนักรู้ในการเป็น
พลเมืองดี กล้าคิด กล้า
แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ ตระหนักใน
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์/โครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
ที่ใช้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) (ม.ค.-มี.ค. ๖4) (เม.ย.-มิ.ย. ๖4) (ก.ค.-ก.ย. ๖4)

ที่ดีในการมุ่งกระทาโยชน์
ต่อส่วนรวม
3.3.3 โครงการส่งเสริมการจัดงานวัน
คล้าสยวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประ
จากี 2563

รวม

เพื่ อ ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชายุ ว กาชาดและ
สมาขิ ก ยุว กาชาด ตระหนัก ในคุณ ค่ า
และความสาคัญของการเป็นสมาชิกยุว
กาชาด มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม เป็ น ผู้ น า มี ค วามสามั ค คี
แสดงออกในทางสร้ า งสรรค์ รู้ จั ก
บาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

กลุ่มลูกเสือ
ยุวกาชาดฯ
สนง.ศธจ.
อุทัยธานี

ผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด
สมาชิกยุว
กาชาด จานวน
500 คน

ผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด
30,000.สมาชิกยุวกาชาด ที่เข้าร่วม
โครงการทุกคน ได้ร่วม
ระลึกถึงบุคคลสาคัญผู้
ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดไทย
ตระหนักในคุณค่าและ
ความสาคัญของการเป็น
สมาชิกยุวกาชาด มี
ระเบียบวินยั มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้นา มีความ
สามัคคี แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ รู้จักบาเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

111,000.-



หมายเหตุ

แบบฟอร์มการจัดทาโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี)
ส่วนราชการ/หน่วยงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สถานที่ตั้ง ถนนรักการดี อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ชื่อผู้ประสานงาน นางเมธินี จงรักษ์
โทร. 056510601 โทรสาร 056512388
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ
ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖4
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

จานวนบุคลากร
ในหน่วยงาน

จานวนกลุ่มเป้าหมาย
และภาคีเครือข่าย
1)ครูผู้สอนในโรงเรียน
เอกชน 200 คน
2) นักเรียนในโรงเรียน
เอกชน จานวน 4,000
คน

จานวนประชาชน
เป้าหมาย
ผู้ปกครองและ
นักเรียนในโรงเรียน
เอกชน จานวน
8,000 คน

จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
1
โครงการ
จานวนงบประมาณที่ใช้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รวม บาท
 จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการจานวน .............................-.................................... บาท
 จากงบอื่น ๆ รวมทุกโครงการจานวน
115,800.บาท (ของงบประมาณจากสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 จ านวนบุ ค ลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกที่ ได้รับ การอบรมพัฒ นาคุ ณธรรมจริย ธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง มีจานวนรวม 4,000 คน
 จานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสาคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
6 แห่ง
 จานวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ............... แห่ง
 จานวนบุคลากรและประชาชนทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
……..… คน
 จานวนชุมชนคุณธรรม องค์กร/หน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในเครือข่าย รวม ....... แห่ง ระยะเวลาที่ดาเนินการ
.......... เดือน
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน
 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในโรงเรียน
เอกชน สู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม
 นักเรียนได้ร่วมคิดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทา ในโรงเรียน ทาจนเป็นนิสัย เกิดความเป็นเอกภาพ และ
เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 : พั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรผู้ทาหน้าที่ในการส่งเสริม
คุณธรรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน
เป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและเสริมสร้างความเป็น
เอกภาพในโรงเรียนเอกชน สู่การเป็น
โรงเรียนคุณธรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน สนง.
ศธจ.อุทัยธานี

เป้าหมาย
ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

1) โรงเรียน
เอกชนจานวน
11 โรงเรียน
2)ครูผู้สอนใน
โรงเรียนเอกชน
ทุกแห่ง จานวน
200 คน

1) ครูผู้สอนในโรงเรี
11111
ยน
เอกชนทุกแห่ง ร้อยละ 90
ได้รับการพัฒนาเป็น
เครือข่ายการส่งเสริม
คุณธรรม
2) โรงเรียนเอกชนทุก
โรงเรียนมีอัตลักษณ์ด้าน
คุณธรรม ประจาโรงเรียน
มีความเป็นเอกภาพด้วย
คุณธรรม ขับเคลื่อนสู่การ
เป็นโรงเรียนคุณธรรม

งบประมาณ
ที่ใช้

115,800.-

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔
(ต.ค.-ธ.ค. ๖3) (ม.ค.-มี.ค. ๖4) (เม.ย.-มิ.ย. ๖4) (ก.ค.-ก.ย. ๖4)



หมายเหตุ
เสนอขอ
งบประมาณ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
เพื่อดาเนินการ

