
แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที่ 4

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บำท 234,800 234,800 11,500 11,500 83,514 83,514 51,386 51,386 88,400 88,400

โครงการ

โครงการ

บำท 60,000 12,000             12,000             48,000             48,000             

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวดัแพร่

        - ตวัช้ีวดั : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา

โครงกำรที่ 1 :  โครงกำรจัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำจังหวดัแพร่ แผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2562

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ : กำรพฒันำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ

 แผนงบประมำณ : งบรำยจ่ำยอ่ืน

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ : กำรพฒันำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัด

กำรศึกษำ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผลต่อคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ

       - ตวัช้ีวดั : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

คน

เล่ม

บาท

คน

คน

คน 12,000             12,000             
คน 48,000             48,000             

60,000 12,000             12,000             48,000             48,000             

บำท 54,800 50,890             50,890             3,910               3,910               

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 2 :  โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :  60,000 บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั
            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมทบทวนการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา
จงัหวดัแพร่

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  ประชุมจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2562
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมทบทวนการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา

1.1.1 ปริมาณ :1. ผูบ้ริหาร ครู เจา้หนา้ท่ีและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานท่ี
จดัการศึกษาทุกระดบัเขา้ร่วมจดัท าแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัแพร่  จ  านวน 40 คน
	                   2. เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรทางการศึกษาส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั
แพร่ เขา้ร่วมจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 30 คน
	                  3. เจา้หนา้ท่ี และบุคลากรทางการศึกษาส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่
 เขา้ร่วมจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562จ านวน 30 คน

            1.1.2 คุณภาพ :  มีแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัแพร่แผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนปฏิบติัการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562
 สอดคลอ้งกบัปัญหา และความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัแผนพฒันาการศึกษาของชาติ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
นโยบายความมัน่คง นโยบายของรัฐบาล และยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นกรอบและทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสยัทศัน์ 
และวตัถุประสงค์
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  ประชุมจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี 2562



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

คน

คน

บาท

คร้ัง

คร้ัง

50,890 50,890
คร้ัง
คร้ัง 3,910 3,910

บำท 54,800 50,890             50,890             3,910               3,910               

บำท 120,000 120,000               11,500               11,500               32,624               32,624               39,386               39,386               36,490               36,490

โรง

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  สรุปผลโครงการ

            1.1.1 ปริมาณ :หน่วยงาน สถานศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดั
แพร่  48 โรง

         1.1 ตวัช้ีวดั :
            1.1.1 ปริมาณ :ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดัแพร่  จ  านวน  30  คน

            1.1.2 คุณภาพ 1: ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสงักดัส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีความรู้ จากการศึกษาดูงานมาพฒันางานขององคก์รได ้ 
และมีวิสยัทศัน์ในการปฏิบติังานอยา่งกวา้งไกล 
                                 2. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรักและ
ความสามคัคีกนัมากข้ึน

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : 54,800 บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  สรุปผลโครงการ

โครงกำรที่ 3 :  โครงกำร ตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม

นโยบำยและยุทธศำสตร์

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

โรง

บาท

บาท 15,000 15,000
บาท 11,500 11,500 24,386 24,386 36,490 36,490

บาท 32,624 32,624

บำท 120,000 120,000               11,500               11,500               32,624               32,624               39,386               39,386               36,490               36,490

บาท

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  กิจกรรมการตรวจราชการ

              2.1.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:  งานประกนัคุณภาพภายใน

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

ประเด็นยทุธศำสตร์ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร

 แผนงบประมำณ : แผนงำนพืน้ฐำน

เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคม

แห่งกำรเรียนรู้

            1.1.2 คุณภาพ 1: ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสถานศึกษาสงักดั
กระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัแพร่ไดรั้บการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม
ขอ้มูลสารสนเทศ          
                                  2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน สถานศึกษาสงักดั
กระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัแพร่ไดรั้บการประสานงาน สนบัสนุนการตรวจ
ราชการตามนโยบายและแผนการตรวจราชการ การติดตามผลการจดัการศึกษาของ
หน่วยงาน สถานศึกษาสงักดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัแพร่
                                 3. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน สถานศึกษาสงักดั
กระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัแพร่ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน การขบัเคล่ือน
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน สถานศึกษาสงักดั
กระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัแพร่

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  กิจกรรมการตรวจราชการ

            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:  งานประกนัคุณภาพภายใน

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : 120,000 บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

บำท 66,558          66,558          6,198            6,198            53,700          53,700          6,660            6,660            

 

คน

คร้ัง

บาท

บาท

คร้ัง

            1.1.2 คุณภาพ : ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ผ่านการประเมินร้อยละ  80

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : 66,558  บาท

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

        - ตวัช้ีวดั :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา

โครงกำรที่ 1 :  โครงกำรปรับกระบวนกำรคดิสร้ำงสังคมสุจริตของ

ศึกษำธิกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมิน

คุณธรรมและและควำมโปร่งใส (ITA) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ 

 ประจ ำปี   งบประมำณ  2562

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลกัษณะพืน้ฐำนของ

พลเมืองไทยและทักษะและคุณลกัษณะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที ่ 21                               

                                : คนทุกช่วงวยัมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะ

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวชิำชีพ และพฒันำคุณภำพชีวติได้ตำม

ศักยภำพ

       - ตวัช้ีวดั : 1. ส่งเสริม สนบัสนุนให้คนทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ
 และการพฒันาคุณภาพชีวิตอยา่งเหมาะสม เต็มตามศกัยภาพทุกช่วงวยั                     
   2. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินยั จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวดัแพร่

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ : บุคลากรในสงักดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่  จ  านวน
  33  คน  โรงเรียนเอกชนในสงักดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่  เขา้ร่วม
โครงการ ร้อยละ ๑๐๐

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: ประชุมเชิงปฏิบติัการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA)

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

บาท 6,198 6,198

คร้ัง 53,700 53,700 6,660 6,660

บำท 66,558          66,558          6,198            6,198            53,700          53,700          6,660            6,660            

บำท 49,400          49,400          44,400          44,400          5,000            5,000            

 

49,400          49,400          44,400          44,400          5,000            5,000            

49,400          49,400          44,400          44,400          5,000            5,000            

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 2 :  โครงกำรพฒันำกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับเดก็ปฐมวยัโรงเรียน

เอกชนจังหวดัแพร่

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   ประชุมเชิงปฏิบติัการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  (ITA)

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.1 เงนิงบประมำณ

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  อบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัผูบ้ริหารและครูปฐมวยั
ในโรงเรียนเอกชน

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  อบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัผูบ้ริหารและครูปฐมวยั
ในโรงเรียนเอกชน

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

              1.1.1 ปริมาณ : จดัอบรมเชิงปฏิบติัการให้กบัผูบ้ริหารและครูปฐมวยัใน
โรงเรียนเอกชนจ านวน 19  โรงเรียน 150  คน                                                             
                          : นิเทศติดตามการจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรียนเอกชนจ านวน 19
 โรงเรียน
            1.1.2 คุณภาพ : ผูบ้ริหารและครูปฐมวยัมีความรู้ความเขา้ใจองคค์วามรู้
การศึกษาปฐมวยั ท่ีทนัสมยั สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปจดัการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : 49,400    บาท

         1.2 กจิกรรมหลกั

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

บำท 49,400          49,400          44,400          44,400          5,000            5,000            

บำท 41,580 41,580 38,400          38,400          3,180            3,180            

 

คน

คน

บาท

คน

คร้ัง

คน 38,400 38,400

คร้ัง 3,180 3,180

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ :  1. จ านวนผูบ้ริหารและครูมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การประกนัคุณภาพการศึกษา
	                                    2. จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีมีระบบการประเมินและการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก

            1.1.2 คุณภาพ :   1. ผูเ้ขา้รับการอบรม มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน     
	                           2. โรงเรียนเอกชนมีการพฒันาดา้นการประเมินและการประกนั
คุณภาพการศึกษา

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :    41,580            บาท

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 3 :  พฒันำระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกนัคุณภำพ

กำรศึกษำ ของโรงเรียนเอกชน

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  การอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 4”

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  การวิเคราะห์การด าเนินงานดา้นการประเมิน
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  การอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 4”

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   การวิเคราะห์การด าเนินงานดา้นการประเมิน
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

บาท 41,580 41,580 38,400          38,400          3,180            3,180            

บำท 71,720 71,720 1,500 1,500 4,990               4,990 28,919 28,919 36,311 36,311

 

โรง

โรง

บาท

คน 1,500 1,500

เล่ม 4,990 4,990

คร้ัง 28,919 28,919 31,311 31,311

คน 5,000 5,000

คน

เล่ม

คร้ัง

คน

บำท 71,720 71,720 1,500 1,500 4,990               4,990 28,919 28,919 36,311 36,311

บำท 6,065 6,065 6,065 6,065

 

โครงกำรที่ 4 :  กำรตรวจ ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงนิอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :  71,720    บาท

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมคณะกรรมการและผูบ้ริหารโรงเรียน

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: จดัจา้งท าเอกสารคู่มือ

            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:   ติดตาม ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินอุดหนุนโรงเรียน  
  เอกชน จ านวน 21 โรง

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ : ติดตาม ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินอุดหนุนโรงเรียน    เอกชน
 จ านวน 21 โรง

            1.1.2 คุณภาพ :   โรงเรียนเอกชนทุกโรงมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนโรงรียนและสามารถใชจ่้ายเงินไดถู้กตอ้ง

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

              2.1.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:   ติดตาม ตรวจสอบการใชจ่้ายเงินอุดหนุนโรงเรียน
    เอกชน จ านวน 21 โรง             2.1.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:   ประชุม สรุปผลการตรวจ ติดตาม

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:   ประชุม สรุปผลและรายงานผลการตรวจ ติดตาม

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมคณะกรรมการและผูบ้ริหารโรงเรียน

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   จดัจา้งท าเอกสารคู่มือ

โครงกำรที่ 5 : กำรประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชน

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

คน

คน

บาท

คน

บาท 6,065 6,065

บำท 6,065 6,065 6,065 6,065

บำท 283,720 283,720 110,520           110,520           118,454           118,454           54,746             54,746             

 

โรง

โรง

บาท

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :         6,065       บาท

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน

              1.1.1 ปริมาณ : บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชน 30 คน

            1.1.2 คุณภาพ :   ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนบริหารจดัการศึกษาตามนโยบาย

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 6 :  ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดบัชำติ O-NET ของ

โรงเรียนเอกชน

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ : 1. จ านวนโรงเรียนเอกชนท่ีมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิในการ
ทดสอบระดบัชาติ (O-NET)  ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาเพ่ือ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
	                2. ร้อยละของคะแนนผลสมัฤทธ์ิในการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ของ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสูงข้ึน

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน

            1.1.2 คุณภาพ :   ร้อยละผลสมัฤทธ์ิในการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) ของ
นกัเรียนโรงเรียนเอกชนในสงักดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ให้สูงข้ึน

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :   283,720            บาท

         1.2 กจิกรรมหลกั



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

คน

โรง

โรง

คร้ัง

คน 110,520 110,520

โรง 118,454 118,454

โรง 50,000 50,000

คร้ัง 4,746 4,746

บำท 283,720 283,720 110,520           110,520           118,454           118,454           54,746             54,746             

บำท 10,000 10,000 10,000 10,000

 

เล่ม

เล่ม

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การวดัและประเมินผล

            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3: ยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียนรู้รายกลุ่มสาระ

            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:  ประชุมเครือข่ายยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ในระดบัจงัหวดั (ปส.กช.)

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ส่งเสริมการน าผลสอบ O-NET ไปพฒันาคุณภาพ 
การเรียนการสอนและ ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 7 :  สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตรวจรำชกำรและติดตำม

ประเมินผลระดบัภำคและระดบัจังหวดั

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ส่งเสริมการน าผลสอบ O-NET ไปพฒันาคุณภาพ
 การเรียนการสอนและ ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การวดัและ
ประเมินผล

              2.1.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:   ยกระดบัคุณภาพการจดัการเรียนรู้รายกลุ่มสาระ

             2.1.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:  ประชุมเครือข่ายยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ในระดบัจงัหวดั (ปส.กช.)

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

              1.1.1 ปริมาณ : จดัท ารายงาน  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุก
หน่วยงาน /สถานศึกษา สงักดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัแพร่  ตามนโยบาย
การตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

            1.1.2 คุณภาพ :   ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่  หน่วยงาน /สถานศึกษา
 ประยกุตใ์ชร้ายงาน  สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษา
ของจงัหวดัแพร่



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

บาท

บาท

บาท 10,000 10,000

บำท 10,000 10,000 10,000 10,000

บำท 55,000 55,000 30,400 30,400 23,300 23,200 1,300 1,400

 

คร้ัง

คน

บาท

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นการสรุป รายงานความกา้วหนา้
  ความส าเร็จ  ปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะในการจดัการศึกษาต่อผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :      10,000          บาท

         1.2 กจิกรรมหลกั 

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 8 :  โครงกำรตรวจ ติดตำมควำมประพฤตินักเรียน-นักศึกษำ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         2.1 เงนิงบประมำณ
              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นการสรุป รายงาน
ความกา้วหนา้  ความส าเร็จ  ปัญหา  อุปสรรค  และขอ้เสนอแนะในการจดั
การศึกษาต่อผูบ้ริหารระดบัสูง  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ : การเฝ้าระวงัปัญหาและสถานการณ์ความประพฤติของ
นกัเรียนนกัศึกษาในจงัหวดัแพร่ โดยศูนยเ์สมารักษ ์ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั
แพร่

            1.1.2 คุณภาพ :   นกัเรียน นกัศึกษาในจงัหวดัแพร่ไดรั้บการปกป้อง แกไ้ข 
คุม้ครองและส่งเสริมความประพฤติ ส่งผลให้ปัญหาเก่ียวกบัความประพฤติ
นกัเรียนนกัศึกษา พร้อมไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี    ของตนเอง 
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และขอ้บงัคบัของสถานศึกษาและ
มีความประพฤติเหมาะสมกบัสภาพและวยัตลอดจน     การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
นกัศึกษา ของสถานศึกษาท่ีประสบเหตุภยัพิบติั ภยัธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :    55,000.- บาท



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

บาท

คร้ัง

คน

คน

คน

บาท 5,000 5,000

คร้ัง 16,400 16,400 23,300 23,300 1,300 1,300

คน 4,650 4,650

คน 1,700 1,700

คน 2,650 2,650

บำท 55,000 55,000 30,400 30,400 23,300 23,200 1,300 1,400

บำท 19,000 19,000 5,598 5,598 13,402 13,402

 

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 9 :  สร้ำงภูมิคุ้มกนัและป้องกนัยำเสพติดในสถำนศึกษำ
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  วสัดุการจดักิจกรรม

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   ออกตรวจ เฝ้าระวงัปัญหาและสถานการณ์ความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา

            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:   จดัประชุมพนกังานส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน
 นกัศึกษา
            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:   จดัประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียนและนกัศึกษาจงัหวดัแพร่

            2.1.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5:   จดัประชุมเครือข่ายพนกังานส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาจดัประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียนและนกัศึกษาจงัหวดัแพร่

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

            2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  วสัดุการจดักิจกรรม

            2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   ออกตรวจ เฝ้าระวงัปัญหาและสถานการณ์ความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา

            2.1.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:   จดัประชุมพนกังานส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน
 นกัศึกษาและนกัศึกษา

            1.2.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5:   จดัประชุมเครือข่ายพนกังานส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาจดัประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียนและนกัศึกษาจงัหวดัแพร่

            2.1.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:   จดัประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียนและนกัศึกษาจงัหวดัแพร่



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

คร้ัง

บาท

คน

คร้ัง

บาท 5,598 5,598
บาท 13,402 13,402

บำท 19,000 19,000 5,598 5,598 13,402 13,402

บำท 50,000 50,000 15,460 15,460 34,540 34,540

 

โครงกำรที่ 10 :  เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนกจิกรรมวนัครู
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ : หน่วยงาน สงักดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัแพร่  
สถานศึกษาทุกสงักดัจดันิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมงานวนัครู

            1.1.2 คุณภาพ :  คณุและบุคลากรทางการศึกษาไดร่้วมกิจกรรมงานวนัครู
และนอ้มร าลึกถึงครู อาจารย์
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :    50,000       บาท

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :   19,000           บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   จดันิทรรศการวนัต่อตา้นยาเสพติด

              1.1.1 ปริมาณ : จดันิทรรศการวนัต่อตา้นยาเสพติด จ านวน 1 คร้ัง

            1.1.2 คุณภาพ :  นกัเรียน นกัศึกษามีความรู้ในเร่ืองการสร้างภูมิคุม้กนัและ
ป้องกนัยาเสพติด
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  จดันิทรรศการวนัต่อตา้นยาเสพติด

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  จดัจา้งท าวีดีทศัน์
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  จดันิทรรศการผลงานครู
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  จดัจา้งท าวีดีทศัน์
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   จดันิทรรศการผลงานครู

            1.2.1 กจิกรรมหลกัที ่1: ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

บำท 50,000 50,000 15,460 15,460 34,540 34,540

บำท 301,390 301,390 35,912 35,912 265,478 265,478

 

15,000 15,000

20,912 20,912

200,000 200,000

            1.2.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5:   ยกยอ่งผูมี้ผลงานดีเด่นต่อการพฒันากิจกรรมลูกเสือ

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   อบรมหลกัสูตรพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียน นกัศึกษา

              2.1.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:   ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดบั
จงัหวดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 11 :  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำมพระบรมรำโชวำทด้ำน

กำรศึกษำรัชกำรที่ 10
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :
              1.1.1 ปริมาณ : สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาทุกสงักดัในจงัหวดั
แพร่
            1.1.2 คุณภาพ :  นกัเรียน นกัศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี
คุณธรรมจริยธรรมตามพระบรมราโชวาทดา้นการศึกษารัชการท่ี  10
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :   301,390    บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั
            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  เชิดชูเกียรติบุคลากรศูนยเ์สมารักษ ์ส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดั
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  อบรมหลกัสูตรพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียน นกัศึกษา
            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:   ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดบั
จงัหวดั ระดบัภาค และระดบัประเทศ

            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:   ลูกเสือจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร. 10

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ
              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  เชิดชูเกียรติบุคลากรศูนยเ์สมารักษ ์ส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดั



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

50,000 50,000

15,478 15,478

บำท 301,390 301,390 35,912 35,912 265,478 265,478

บำท 100,000 100,000 100,000 100,000

 
แห่ง
คน

บาท

คน

คน

1,050 1,050

98,950 98,950

             2.1.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5: ยกยอ่งผูมี้ผลงานดีเด่นต่อการพฒันากิจกรรมลูกเสือ

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  การด าเนินการขบัเคล่ือนนอ้มน าพระราโชบาย
ดา้นการศึกษา ของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯไปสู่การปฏิบติั

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: สมัมนาทางวิชาการ การนอ้มน าพระราโชบายดา้น
การศึกษาไปสู่การปฏิบติั

              1.1.1 ปริมาณ : หน่วยงาน สงักดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัแพร่  
            1.1.2 คุณภาพ :                                                                                                 
                 1. ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่   นอ้มน าพระราโชบายดา้น
การศึกษาของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกร์ บดินทรเทพวรางกูร สู่การ
ปฏิบติัทั้งในหน่วยงานราชการ สถานศึกษา อยา่งเป็นรูปธรรม   
             2.ผูเ้รียนทุกช่วงวยั ทุกคน ไดรั้บโอกาสในการพฒันาให้มีทศันคติท่ีถูกตอ้ง
ต่อบา้นเมือง มีพ้ืนฐานท่ีมัน่คงเขม้แข็ง มีแนวทางประกอบอาชีพและไดรั้บโอกาส
การมีงานท าสู่การเป็นพลเมืองดี
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :     100,000          บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: การด าเนินการขบัเคล่ือนนอ้มน าพระราโชบาย
ดา้นการศึกษา ของสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯไปสู่การปฏิบติั
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  สมัมนาทางวิชาการ การนอ้มน าพระราโชบายดา้น
การศึกษาไปสู่การปฏิบติั

             2.1.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:   ลูกเสือจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร. 10

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 12 :  กำรจัดสัมมนำทำงวชิำกำร กำรน้อมน ำพระรำชโยบำยด้ำน

กำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

บำท 100,000 100,000 100,000 100,000

บำท 185,900 185,900 185,900 185,900

 
คน

คน

คน

คน

คน

คน 9,650               9,650               

คน 169,600           169,600           

คน 6,650               6,650               

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: อบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและนอ้ม
น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2  ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ส านกังาน
ศึกษาธิการจตงัหวดัระยองและโครงการอ่าวคุง้กระเบน

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: อบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและนอ้ม
น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ส านกังาน
ศึกษาธิการจตงัหวดัระยองและโครงการอ่าวคุง้กระเบน
              2.1.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3: ประชุมสรุปงานตามโครงการ

โครงกำรที่ 13 :   แลกเปลีย่นเรียนรู้และเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม น้อม

น ำหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ :  บุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ จ  านวน 35 คน

            1.1.2 คุณภาพ : บุคลากรของส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ ร้อยละ 100 
มีคุณธรรม จริยธรรม และนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน และด าเนินชีวิตประจ าวนัน าความรู้มาใชใ้นการ
พฒันางานของตนเอง
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :    185,900   บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:  ประชุมสรุปงานตามโครงการ

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

บำท 405,200 405,200 100,000 67,256 150,000 157,691 155,200 180,253

แนวทาง

คร้ัง

แนวทาง

บาท

คร้ัง

บาท 5,000
บาท 20,000

            1.1.2 คุณภาพ : ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีแนวทางและเครือข่าย
ความร่วมมือในการนิดทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพน้ฐาน ท่ีมี
ความสอดคลอ้งเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือน าไปใชใ้นการพฒันา
การศึกษาและยกระดบัคุณภาพของผูรี้ยนให้เหมาะสมยิ่งข้ึน

โครงกำรที่ 1 :  โครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำ
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั : มีแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจดั
การศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ีอยา่งนอ้ย 1

            1.1.1 ปริมาณ :มีแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจดั
การศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ีอยา่งนอ้ย 1
 แนวทาง

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: การแต่งตั้ง Supervior  Teams  ระดบัจงัหวดั
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ระดบัจงัหวดั

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : 405,200.- บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: การแต่งตั้ง Supervior  Teams  ระดบัจงัหวดั
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ระดบัจงัหวดั

            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:  คดัเลือกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากทุกสงักดั ท่ีมี
ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคะแนน O-NET ในแต่ละวิชาผ่านเกณฑค์ะแนนร้อยละ  50  

            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:  จดัประชุม Supervior  Teams  ระดบัจงัหวดั

ประเด็นยทุธศำสตร์ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร

 แผนงบประมำณ : แผนงำนบูรณำกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้

เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : คนทุกช่วงวยัมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและ

       - ตวัช้ีวดั : มีแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจดัการศึกษา
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวดัแพร่

        - ตวัช้ีวดั :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

บาท 30,000

157,691 170,253

บาท 12,256 10,000

บำท 405,200 405,200 100,000 67,256 150,000 157,691 155,200 180,253

บำท 630,000 630,000 262,800 118,874 250,000 226,250 287,150 284,876

บาท

คน

คร้ัง

คร้ัง

โรง

คร้ัง

คร้ัง

บาท

              2.1.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:  คดัเลือกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากทุกสงักดั ท่ีมี
ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคะแนน O-NET ในแต่ละวิชาผ่านเกณฑค์ะแนนร้อยละ  50  
ข้ึนไป สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั  1:  มีศูนยก์ลางขอ้มูลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา การบูรณาการดา้นการ
เรียนรู้ระหวา่งหน่วยงานทางการศึกษาทุกสงักดัในระดบัจงัหวดั
            1.1.1 ปริมาณ 1 : มีขอ้มูลผลสมัฤทธิทางการศึกษา กระบวนการจดัการ
เรียนรู้เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษาในระดบัจงัหวดั จ  านวน 5 โรงเรียน                  
            1.1.2 คุณภาพ  1: มีศูนยก์ลางขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา ระดบัจงั หวดั
เพ่ือส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ในการสร้างคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี  21        
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562

             2.1.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:  จดัประชุม Supervior  Teams  ระดบัจงัหวดั

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4: สนบัสนุนสถานศึกษาไดรั้บการคดัเลือกเป็น
สถานศึกษาน าร่อง 5 แห่ง

            1.2.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5:  การนิเทศติดตามการพฒันารูปแบบ

            1.2.6 กิจกรรมหลกัท่ี 6:  ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียน
รูปแบบ/แนวทางการพฒันา
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : 630,000.- บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: บริหารโครงการและประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัท าสารสนเทศ
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  การพฒันารูปแบบ/แนวทางการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ในระดบัจงัหวดั
            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:  การอบรมเชิงปฏิบติัการการใชรู้ปแบบ/แนว
ทางการจดัการเรียนรู้

    โครงกำรที่ 2 :  โครงกำร TFE (Teams  For  Education)



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

คร้ัง 71,650 71,650

คร้ัง 191,150 47,224

คน 100,000 76,250

โรง 150,000 150,000

คร้ัง 31,750 31,750
คร้ัง 250,000 253,126

บำท 630,000 630,000 262,800 118,874 250,000 226,250 287,150 284,876

บำท 240,000 229,951 7,000 6,114 93,000 92,020 140,000 131,817

คน

คน

คน

บาท

คน

คน

              2.1.6 กิจกรรมหลกัท่ี 6: ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียน
รูปแบบ/แนวทางการพฒันา
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

              2.1.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5:  การนิเทศติดตามการพฒันารูปแบบ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :
            1.1.1 ปริมาณ :

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: บริหารโครงการและประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัท าสารสนเทศ

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: การพฒันารูปแบบ/แนวทางการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้ในระดบัจงัหวดั

              2.1.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:  การอบรมเชิงปฏิบติัการการใชรู้ปแบบ/ แนว
ทางการจดัการเรียนรู้
              2.1.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4: สนบัสนุนสถานศึกษาไดรั้บการคดัเลือกเป็น
สถานศึกษาน าร่อง 5 แห่ง

โครงกำรที่ 3 :  โครงกำรเพิม่โอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำของเดก็ด้อยโอกำส เดก็

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: กิจกรรมขบัเคล่ือนการเพ่ิมโอกาสการเขา้ถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพระดบัจงัหวดั
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: จดัท าฐานขอ้มูลเด็กดอ้ยโอกาส เด็กตกหล่น และ
เด็กออกกลางคนั

                                      1.1)  ร้อยละของเด็กออกกลางคนัท่ีไดรั้บการศึกษาใน
รูปแบบท่ีเหมาะสม ร้อยละ 60
                                      1.2)  ร้อยละของเด็กดอ้ยโอกาสท่ีไม่สามารถเรียนในระบบ
ไดรั้บการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม ร้อยละ 60

            1.1.2 คุณภาพ : เด็กออกกลางคนั และเด็กดอ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษาตาม
ศกัยภาพอยา่งเสมอภาค และทัว่ถึงร้อยละ 60
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 -  30 กนัยายน 2562
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :  229,951.- บาท



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

คน

คน

คร้ัง

บาท 7,000 6,114

บาท 43,000 37,020

บาท 50,000 55,000

คน 100,000 100,000

คร้ัง 40,000 31,817

บำท 240,000 229,951 7,000 6,114 93,000 92,020 140,000 131,817

บำท 300,000 300,000 61,038 61,038 144,530 144,530 94,432 94,432

คน

            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3: ประชุมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้และพฒันาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน งานแนะแนว งานสร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคม งานพฒันา
ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน

              1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4: การฝึกฝีมือแรงงานตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานให้เด็กกลุ่มเส่ียง จ  านวน 40 คน

            1.1.1 ปริมาณ :                                                                                                  
                    1.ศึกษานิเทศก ์เจา้หนา้ท่ี  ผูบ้ริหาร ครูผูส้อนปฐมวยั ในสงักดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และ 2 ส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)  สงักดัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จ านวน  150  คน
                      2.พ่อ แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยั จ  านวน  150  คน

              2.1.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3: ประชุมเชิงปฏิบติัการให้ความรู้และพฒันาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน งานแนะแนว งานสร้างภูมิคุม้กนัทางสงัคม งานพฒันา

              2.1.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4: การฝึกฝีมือแรงงานตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานให้เด็กกลุ่มเส่ียง จ  านวน 40 คน
              2.1.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5: นิเทศ ก ากบั ติดตาม การจดักิจกรรม
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

              1.2.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5: นิเทศ ก ากบั ติดตาม การจดักิจกรรม
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: กิจกรรมขบัเคล่ือนการเพ่ิมโอกาสการเขา้ถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพระดบัจงัหวดั

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: จดัท าฐานขอ้มูลเด็กดอ้ยโอกาส เด็กตกหล่น และ
เด็กออกกลางคนั

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 4 : ขับเคล่ือนกำรพฒันำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวยัในระดบัพืน้ที่



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

คน

คน

คน            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4: การพฒันาพ่อ แม่ ผูป้กครองในการอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยม 12 ประการ

            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3: การประชุมปรับปรุงแผนการพฒันาการศึกษา
ปฐมวยัจงัหวดัแพร่ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :  272,520.- บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศระดบัปฐมวยั
 (School Mapping)

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: การอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาส่ือ นวตักรรม
การวิจยัและแนวปฏิบติัท่ีดี(Best Practices) ของการจดัการศึกษาปฐมวยัสู่
หน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพฒันาเด็กปฐมวยั

            1.1.2 คุณภาพ :                                                                                                 
                        1.  มีระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศและแผนท่ีตั้งสถานศึกษาปฐมวยั 
(School Mapping) ระดบัจงัหวดัท่ีสมบูรณ์และเป็นปัจจุบนั
                    2.  มีแผนการพฒันาการศึกษาปฐมวยัจงัหวดัแพร่ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 
2564 ท่ีมีคุณภาพ
                   3. ครูผูส้อนปฐมวยัในสถานศึกษา สงักดักระทรวงศึกษาธิการ  และ
สงักดักระทรวงอ่ืนในจงัหวดัแพร่  มีความรู้ ความเขา้ใจต่อการพฒันาองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการพฒันาส่ือ นวตักรรมและงานวิจยัและมีแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practices)
 ของการจดัการศึกษาปฐมวยั
                   4. พ่อ แม่ ผูป้กครองเด็กปฐมวยัมีความตระหนกั มีความรู้และทกัษะใน
การอบรมเล้ียงดูท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ
                    5. มีกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการขบัเคล่ือนการพฒันาการ
จดัการศึกษาปฐมวยัในระดบัพ้ืนท่ีจงัหวดัแพร่ท่ีโรงเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ช้
เพ่ือพฒันาการศึกษาปฐมวยั
                   6.  มีการนิเทศ ก ากบั ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน/
สถานศึกษา และรายงานผล การด าเนินงานจดัการศึกษาเด็กปฐมวยัท่ีมีประสิทธิภาพ

            1.1.3 เวลา :



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

คร้ัง

คร้ัง

คร้ัง 14,000 14,000 14,000

คน 98,000 98,000 98,000

คน 24,000 24,000 24,000

คน 54,700 46,530 46,530 8,170 8,170

คร้ัง 48,000 48,000 48,000

คร้ัง 61,300 23,038 23,038 38,262 38,262

บำท 300,000 300,000 61,038 61,038 144,530 144,530 94,432 94,432

แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

            2.1.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4: การพฒันาพ่อ แม่ ผูป้กครองในการอบรมเล้ียงดู
เด็กปฐมวยัท่ีสอดคลอ้งกบัค่านิยม 12 ประการ
           2.1.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5: การจดักิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัในระดบัพ้ืนท่ี    จงัหวดัแพร่
            2.1.6 กิจกรรมหลกัท่ี 6: การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานจดัการศึกษาเด็กปฐมวยั

            1.2.6 กิจกรรมหลกัท่ี 6: การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานจดัการศึกษาเด็กปฐมวยั

            1.2.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5: การจดักิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัในระดบัพ้ืนท่ี    จงัหวดัแพร่

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: การพฒันาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศระดบั
ปฐมวยั (School Mapping)

            2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: การอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาส่ือ นวตักรรม
การวิจยัและแนวปฏิบติัท่ีดี(Best Practices) ของการจดัการศึกษาปฐมวยัสู่
หน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพฒันาเด็กปฐมวยั
              2.1.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3: การประชุมปรับปรุงแผนการพฒันาการศึกษา
ปฐมวยัจงัหวดัแพร่ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                 (นางสาวจิราภรณ์  ชยัวงั)                                                        ( นางสาวประไพพร  อุทธิยา  )
ต ำแหน่ง :  นักวชิำกำรศึกษำช ำนำญกำร ต ำแหน่ง :                                             ศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่

วนั/เดือน/ปี  :  15 พฤษภำคม 2563   โทร : 054598271 วนั/เดือน/ปี  : 15 พฤษภำคม 2563   โทร : 054598271

ควำมเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ควำมเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..

          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )
ต ำแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................

วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ผู้รำยงำน :          จิราภรณ์

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

ผู้พจิำรณำ : ……………………………………………………………………………..

ต ำแหน่ง : ……………………………………………………………………………......



































 














