
แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

คน 10,000 10,000 10,000 10,000

คน 10,000 10,000 10,000 10,000

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กบั ลูกเสือ           เนตร
นารี ยวุกาชาด นกัศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :
            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนผู ้้ไดรั้บการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กบั ลูกเสือ  เนตร
นารี ยวุกาชาด นกัศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา

            1.1.2 คุณภาพ :     ผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ไดร่้วมนอ้มร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

คุณภำพ

     ผลผลติที ่3 : ผู้ได้รับกำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกทีด่ีให้กบั ลูกเสือ เนตรนำรี             ยวุ

กำชำด นักศึกษำวชิำทหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

คุณภำพ

       - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนผู้ได้รับกำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกทีด่ีให้กบั ลูกเสือ               เนตร

นำรี ยวุกำชำด นักศึกษำวชิำทหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

        - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนผู้ได้รับกำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกทีด่ีให้กบั ลูกเสือ               เนตร

นำรี ยวุกำชำด นักศึกษำวชิำทหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

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



                     ตวัช้ีวดั : จ านวนผู ้้ไดรั้บการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กบั 
ลูกเสือ  เนตรนารี ยวุกาชาด นกัศึกษาวิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา คน 10,000 10,000 10,000 10,000

บาท 10,000 10,000 10,000 10,000

ลา้นบาท 10,000 10,000 10,000 10,000

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ลูกเสือ  เนตรนารี ยวุกาชาด นกัศึกษาวิชาทหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา

         2.1 เงนิงบประมำณ

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 10,000 10,000 10,000 10,000

คน 286 286 286                 286                 

คน 286 286 286                 286                 

คน 286 286 286                 286                 

บาท 10,000 10,000 10,000 10,000

บาท 10,000 10,000 10,000 10,000

บาท 10,000 10,000 10,000 10,000

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: นกัเรียน นกัศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความ
เขา้ใจ เก่ียวกบัการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กบั ลูกเสือ  เนตรนารี ยวุกาชาด นกัศึกษา
วิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 286 คน
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ
              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: นกัเรียน นกัศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความ
เขา้ใจ เก่ียวกบัการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กบั ลูกเสือ  เนตรนารี ยวุกาชาด นกัศึกษา
วิชาทหาร และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 286 คน
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................

         1.2 กจิกรรมหลกั

         1.1 ตัวช้ีวดั : นักเรียน นักศึกษำ ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

เกีย่วกบักำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกทีด่ีให้กบั ลูกเสือ  เนตรนำรี ยวุกำชำด นักศึกษำวชิำ

ทหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 286 คน

            1.1.1 ปริมาณ :นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั             
                         ค่านิยม 12 ประการ จ านวน 300 คน

            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563

            1.1.2 คุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ไดร่้วมนอ้มร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

หน้ำ 2

    โครงกำรที่ 1 : ศธ.จิตอำสำบ ำเพญ็ประโยชน์
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 
ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

หน่วยนับเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

 ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                (นายอรรถนนท ์ อุดค ามี )                                                        ( 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 : ………………….........................

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

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

หน้ำ 3

ผู้รำยงำน : นำยอรรถนนท์  อุดค ำมี

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน
ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที่ 2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

โรง 8

ร้อยละ 100

บาท 0

                     ตวัช้ีวดั : จ านวนบุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา 8 โรง มีความรู้

ความเขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมยวุกาชาด โรง 8
บาท 0

บาท 0

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

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

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์              

       - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 8 โรง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์            

        - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 8 โรง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

     ผลผลติที ่3 : บุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 8 โรง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนบุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา 8 โรง มีความรู้ความ
เขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมยวุกาชาด
            1.1.2 คุณภาพ : ผูบ้ริหารโรงเรียน/ผูรั้บผิดชอบ ทั้ง 8 โรง สามารถด าเนินงานยกระดบั
คุณภาพการเรียน การสอนและการจดักิจกรรมยวุกาชาดในสถานศึกษา
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: มีความรู้ความเขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมยวุ

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุม และออกนิเทศการจดัการเรียนการสอน
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 0

โรง 8

โรง 8

ร้อยละ 100

บาท 0

โรง 8

บาท 0

บาท 0

บาท 0

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

หน้ำ 2

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

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

    โครงกำรที ่1 : นิเทศกำรจัดกจิกรรมยวุกำชำดในสถำนศึกษำ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั : จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 8 โรง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนบุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา 8 โรง   มีความรู้ความ
เขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมยวุกาชาด
            1.1.2 คุณภาพ : ผูบ้ริหารโรงเรียน/ผูรั้บผิดชอบ ทั้ง 8 โรง สามารถด าเนินงานยกระดบั
คุณภาพการเรียน การสอนและการจดักิจกรรมยวุกาชาดในสถานศึกษา
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั
            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: บุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา 8 โรง   มีความรู้
ความเขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมยวุกาชาด
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุม และออกนิเทศการจดัการเรียนการสอน
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                (นายอรรถนนท ์ อุดค ามี )                                                        ( 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 : ………………….........................

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

ผู้รำยงำน : นำยอรรถนนท์  อุดค ำมี

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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

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



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

โรง 8

ร้อยละ 100

บาท 0

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

            1.1.2 คุณภาพ : ผูบ้ริหารโรงเรียน/ผูรั้บผิดชอบ ทั้ง 8 โรง สามารถด าเนินงานยกระดบั
คุณภาพการเรียน การสอนและการจดักิจกรรมยวุกาชาดในสถานศึกษา
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: มีความรู้ความเขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมยวุ
กาชาด

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

คุณภำพ

        - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 8 โรง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

และจัดกำรเรียนกำรสอนกจิกรรมยวุกำชำด
     ผลผลติที ่3 : บุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 8 โรง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ

จัดกำรเรียนกำรสอนกจิกรรมยวุกำชำด

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนบุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา 8 โรง มีความรู้ความ
เขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมยวุกาชาด

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :
   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

คุณภำพ

       - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 8 โรง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

และจัดกำรเรียนกำรสอนกจิกรรมยวุกำชำด

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

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



                     ตวัช้ีวดั : จ านวนบุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา 8 โรง มี
ความรู้ความเขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมยวุกาชาด โรง 8

บาท 0

บาท 0

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุม และออกนิเทศการจดัการเรียนการสอน
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 0

โรง 8

โรง 8

ร้อยละ 100

บาท 0

โรง 8

บาท 0

บาท 0

บาท 0

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: บุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา 8 โรง   มีความรู้
ความเขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมยวุกาชาด
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุม และออกนิเทศการจดัการเรียนการสอน
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................

         1.1 ตัวช้ีวดั : จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 8 โรง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

 และจัดกำรเรียนกำรสอนกจิกรรมยวุกำชำด
            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนบุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา 8 โรง   มีความรู้ความ
เขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมยวุกาชาด
            1.1.2 คุณภาพ : ผูบ้ริหารโรงเรียน/ผูรั้บผิดชอบ ทั้ง 8 โรง สามารถด าเนินงานยกระดบั
คุณภาพการเรียน การสอนและการจดักิจกรรมยวุกาชาดในสถานศึกษา
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : ไม่มี
         1.2 กจิกรรมหลกั

 ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที ่1 : นิเทศกำรจัดกจิกรรมยวุกำชำดในสถำนศึกษำ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

หน้ำ 2

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                (นายอรรถนนท ์ อุดค ามี )                                                        ( 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 : ………………….........................

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

ผู้รำยงำน : นำยอรรถนนท์  อุดค ำมี



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

โรง 8

ร้อยละ 100

บาท 0

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: มีความรู้ความเขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรม
ลูกเสือตามหลกัสูตร

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนบุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา 8 โรง มีความรู้ความ
เขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือตามหลกัสูตร

            1.1.2 คุณภาพ : ผูบ้ริหารโรงเรียน/ผูรั้บผิดชอบ ทั้ง 8 โรง สามารถด าเนินงานยกระดบั
คุณภาพการเรียน การสอนและการจดักิจกรรมลูกเสือตามหลกัสูตรในสถานศึกษา
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : ไม่มี
         1.2 กจิกรรมหลกั

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

       - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 8 โรง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

และจัดกำรเรียนกำรสอนกจิกรรมลูกเสือตำมหลกัสูตร

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์            

        - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 8 โรง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

และจัดกำรเรียนกำรสอนกจิกรรมลูกเสือตำมหลกัสูตร

     ผลผลติที ่3 : บุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 8 โรง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ

จัดกำรเรียนกำรสอนกจิกรรมลูกเสือตำมหลกัสูตร

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

 ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ : กำรพฒันำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

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



โรง 8
บาท 0

บาท 0

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุม และนิเทศการจดัการเรียนการสอน
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

                     ตวัช้ีวดั : จ านวนบุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา 8 โรง มีความรู้ความ
เขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมยวุกาชาด



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 0

โรง 8

โรง 8

ร้อยละ 100

บาท 0

โรง 8

บาท 0

บาท 0

บาท 0

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุม และนิเทศการจดัการเรียนการสอน
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : ไม่มี
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: บุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา 8 โรง   มีความรู้
ความเขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือตามหลกัสูตร
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที ่1 : นิเทศกำรจัดกจิกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั : จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ 8 โรง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

 และจัดกำรเรียนกำรสอนกจิกรรมลูกเสือตำมหลกัสูตร
            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนบุคลากรทางการลูกเสือของสถานศึกษา 8 โรง   มีความรู้ความ
เขา้ใจ และจดัการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือตามหลกัสูตร
            1.1.2 คุณภาพ : ผูบ้ริหารโรงเรียน/ผูรั้บผิดชอบ ทั้ง 8 โรง สามารถด าเนินงานยกระดบั
คุณภาพการเรียน การสอนและการจดักิจกรรมลูกเสือตามหลกัสูตรในสถานศึกษา

หน้ำ 2

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

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



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                (นายอรรถนนท ์ อุดค ามี )                                                        ( 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 : ………………….........................

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

ผู้รำยงำน : นำยอรรถนนท์  อุดค ำมี

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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

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



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

คน 570

ร้อยละ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

            1.1.2 คุณภาพ : นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรักสถาบนัหลกัของชาติและยดึ
มัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รักษท์อ้งถ่ิน
และชุมชนของตนเอง
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

คุณภำพ

        - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น เรียนรู้พระรำชกรณยีกจิของพระ

รำชวงศ์จักรีและนวตัวธีิท้องถิ่น มีเจตคติทีด่ีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำทีเ่ป็นพลเมืองดี มี

จิตส ำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
     ผลผลติที ่3 : ผู้ได้รับกำรส่งเสริมให้เรียนรู้พระรำชกรณยีกจิของพระรำชวงศ์จักรีและน

วตัวธีิท้องถิ่น มีเจตคติทีด่ีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำทีเ่ป็นพลเมืองดี มีจิตส ำนึกรักและ

ภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระ
ราชวงศจ์กัรีและนวตัวิธีทอ้งถ่ิน มีเจตคติท่ีดีต่อบา้นเมือง มีโอกาสท าหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดี มี
จิตส านึกรักและภูมิใจในทอ้งถ่ินและชุมชนของตนเอง

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์              

       - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น เรียนรู้พระรำชกรณยีกจิของพระ

รำชวงศ์จักรีและนวตัวธีิท้องถิ่น มีเจตคติทีด่ีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำทีเ่ป็นพลเมืองดี มี

จิตส ำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

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

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน
 ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 



บาท 259,480

คน 570
บาท 259,480

บาท 259,480

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  อบรมเชิงปฏิบติัการ และจดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เรียนรู้พระราชกรณียกิจของ
                     ตวัช้ีวดั : นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศจ์กัรี



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 259,480

คน 570

คน 570

ร้อยละ

บาท 259,480

คน 570

บาท 259,480

บาท 259,480

บาท 259,480

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: นกัเรียนระลึก ตระหนกัคุณค่า และมีความรู้ความเขา้ใจใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนยวุกาชาด จ านวน 400 คน
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: อบรมเชิงปฏิบติัการ และจดักิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์

            1.1.1 ปริมาณ : นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระ
ราชวงศจ์กัรีและนวตัวิธีทอ้งถ่ิน มีเจตคติท่ีดีต่อบา้นเมือง มีโอกาสท าหนา้ท่ีเป็นพลเมืองดี มี
จิตส านึกรักและภูมิใจในทอ้งถ่ินและชุมชนของตนเอง จ านวน  570 คน
            1.1.2 คุณภาพ : นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรักสถาบนัหลกัของชาติและยดึ
มัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รักษท์อ้งถ่ิน
และชุมชนของตนเอง
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – กนัยายน  2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที ่1 : สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยคุลบำท           ด้ำน

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น เรียนรู้พระรำชกรณยีกจิของพระ

รำชวงศ์จักรีและนวตัวธีิท้องถิ่น มีเจตคติทีด่ีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำทีเ่ป็นพลเมืองดี มี

จิตส ำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง จ ำนวน  570 คน

 ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หน้ำ 2

รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

หน่วยนับ



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                (นายอรรถนนท ์ อุดค ามี )                                                        ( 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 : นำยอรรถนนท์  อุดค ำมี

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่1

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

คน 120 120 120 120

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรมก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผน
ในการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาในจงัหวดัแพร่   จ  านวน 120 คน

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมัน่คง และพฒันำและ

เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ให้มีคุณภำพ

       - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรมก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำร

ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในจังหวดัแพร่
    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์            

                                                ให้มีคุณภำพ

        - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรมก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำร

ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในจังหวดัแพร่

     ผลผลติที ่3 : ผู้เข้ำร่วมอบรมก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำร ส่งเสริม

ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในจังหวดัแพร่

 ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมัน่คงของสังคมและประเทศชำติ และกำร

พฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 



ร้อยละ 100 100 100 100

บาท 30,000 30,000 30,000 30,000

                     ตวัช้ีวดั : จ านวนผูเ้ขา้อบรมก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและ
แผนในการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาในจงัหวดัแพร่ คน 120 120 120 120

บาท 30,000 30,000 30,000 30,000

บาท 30,000 30,000 30,000 30,000

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  จดัอบรมก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนใน
การส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาในจงัหวดัแพร่
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

            1.1.2 คุณภาพ : คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาจงัหวดั
แพร่  และเจา้หนา้ท่ีศูนยเ์สมารักษส์ านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่  และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
มีกลไกการขบัเคล่ือนงานการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนนกัศึกษาให้เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพเกิดผล  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียนและนกัศึกษา
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 30,000 30,000 30,000 30,000

คน 120 120 120 120

คน 120 120 120 120

ร้อยละ 100 100 100 100

บาท 30,000 30,000 30,000 30,000

คน 120 120 120 120

บาท 30,000 30,000 30,000 30,000

บาท 30,000 30,000 30,000 30,000

บาท 30,000 30,000 30,000 30,000

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: จดัอบรมก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนใน
การส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาในจงัหวดัแพร่
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรมก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผน
ในการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาในจงัหวดัแพร่  จ  านวน 120 คน

            1.1.2 คุณภาพ : คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาจงัหวดั
แพร่  และเจา้หนา้ท่ีศูนยเ์สมารักษส์ านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่  และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
มีกลไกการขบัเคล่ือนงานการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนนกัศึกษาให้เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพเกิดผล  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียนและนกัศึกษา
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา
จงัหวดัแพร่  และเจา้หนา้ท่ีศูนยเ์สมารักษส์ านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่  และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง เขา้ร่วมอบรมก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความ
ประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาในจงัหวดัแพร่

 ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำม

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวดัแพร่ และศูนย์เสมำรักษ์  ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั : จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรมก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนใน

กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในจังหวดัแพร่ จ ำนวน 120 คน

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

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

หน้ำ 2



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                (นายอรรถนนท ์ อุดค ามี )                                                        ( 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 : ………………….........................

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

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

ผู้รำยงำน : นำยอรรถนนท์  อุดค ำมี

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

       - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนสถำนศึกษำมีรูปแบบแนวทำงกำรพฒันำกำรจัดกำรเรียนรู้และ

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้รูปแบบ/แนวทำงกำรพฒันำนักเรียนทีค่ะแนนผลกำรทดสอบทำง

กำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำนแต่ละวชิำต ำ่กว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิม่ขึน้ระดับจังหวดั
    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ให้มี

คุณภำพ

        - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนสถำนศึกษำมีรูปแบบแนวทำงกำรพฒันำกำรจัดกำรเรียนรู้และ

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้รูปแบบ/แนวทำงกำรพฒันำนักเรียนทีค่ะแนนผลกำรทดสอบทำง

กำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำนแต่ละวชิำต ำ่กว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิม่ขึน้ระดับจังหวดั

     ผลผลติที ่3 : สถำนศึกษำมีรูปแบบแนวทำงกำรพฒันำกำรจัดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดองค์

ควำมรู้รูปแบบ/แนวทำงกำรพฒันำนักเรียนทีค่ะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ

ขั้นพืน้ฐำนแต่ละวชิำต ำ่กว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิม่ขึน้ระดับจังหวดั

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ให้มี

คุณภำพ

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

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.) 



โรง 5 5 5 5

ร้อยละ 100

บาท 162,750 14,048 14,048 14,048

โรง 5 5 5 5
บาท 162,750 14,048 14,048 14,048

บาท 162,750 14,048 14,048 14,048

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

                     ตวัช้ีวดั : จ านวนสถานศึกษามีรูปแบบแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้รูปแบบ/แนวทางการพฒันานกัเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต ่ากวา่เกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนระดบัจงัหวดั
            จ  านวน 5  โรงเรียน
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมช้ีแจงการขบัเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ TFE 
(Teams For Education) ในระดบัจงัหวดั
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนสถานศึกษามีรูปแบบแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้รูปแบบ/แนวทางการพฒันานกัเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต ่ากวา่เกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนระดบัจงัหวดั
 จ  านวน 5  โรงเรียน

            1.1.2 คุณภาพ : สถานศึกษามีรูปแบบแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้รูปแบบ/แนวทางการพฒันานกัเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต ่ากวา่เกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนระดบัจงัหวดั
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: สถานศึกษามีรูปแบบแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้
และถ่ายทอดองคค์วามรู้รูปแบบ/แนวทางการพฒันานกัเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต ่ากวา่เกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนระดบัจงัหวดั



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 162,750 14,048 14,048 14,048

โรง 5 5 5 5

โรง 5 5 5 5

ร้อยละ 100

บาท 162,750 14,048 14,048 14,048

โรง 5 5 5 5

บาท 162,750 14,048 14,048 14,048

บาท 162,750 14,048 14,048 14,048

บาท 162,750 14,048 14,048 14,048

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

         2.1 เงนิงบประมำณ
              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมช้ีแจงการขบัเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ TFE 
(Teams For Education) ในระดบัจงัหวดั
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั
            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: สถานศึกษามีรูปแบบแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้
และถ่ายทอดองคค์วามรู้รูปแบบ/แนวทางการพฒันานกัเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต ่ากวา่เกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนระดบัจงัหวดั
 จ  านวน 5  โรงเรียน
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที่ 1 : TFE (Teams  For  Education)
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั : สถำนศึกษำมีรูปแบบแนวทำงกำรพฒันำกำรจัดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอด

องค์ควำมรู้รูปแบบ/แนวทำงกำรพฒันำนักเรียนทีค่ะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติขั้นพืน้ฐำนแต่ละวชิำต ำ่กว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิม่ขึน้ระดับจังหวดั
            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนสถานศึกษามีรูปแบบแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้รูปแบบ/แนวทางการพฒันานกัเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต ่ากวา่เกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนระดบัจงัหวดั
 จ  านวน 5  โรงเรียน

            1.1.2 คุณภาพ : สถานศึกษามีรูปแบบแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้รูปแบบ/แนวทางการพฒันานกัเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต ่ากวา่เกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนระดบัจงัหวดั

หน้ำ 2

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

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



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                (นางสาวจุฑามาศ  วิมาลยั)                                                        ( นางสาวประไพพร  อุทธิยา  )
ต ำแหน่ง : ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพเิศษ 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 : ………………….........................

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

ผู้รำยงำน :    จุฑำมำศ  วมิำลยั

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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

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



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

โรง 21 21 21 21
ร้อยละ 100

บาท 80,000 7,735 7,735 7,735

โรง 21 21 21 21
บาท 80,000 7,735 7,735 7,735

บาท 80,000 7,735 7,735 7,735

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการ Coaching Teams เพ่ือ
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

            1.1.2 คุณภาพ : สถานศึกษาไดรั้บการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามรูปแบบ 
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: สถานศึกษาไดรั้บการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตาม
                     ตวัช้ีวดั : จ านวนสถานศึกษาท่ีไดรั้บการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามรูปแบบ 

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์            

        - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนสถำนศึกษำทีไ่ด้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลตำมรูปแบบ 

     ผลผลติที ่3 : สถำนศึกษำทีไ่ด้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลตำมรูปแบบ Coaching

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนสถานศึกษาท่ีไดรั้บการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตาม

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์              

       - ตัวช้ีวดั : จ ำนวนสถำนศึกษำทีไ่ด้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลตำมรูปแบบ 

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

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



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 80,000 7,735 7,735 7,735

โรง 21 21 21 21

โรง 21 21 21 21

ร้อยละ 100

บาท 80,000 7,735 7,735 7,735

โรง 21 21 21 21

บาท 80,000 7,735 7,735 7,735

บาท 80,000 7,735 7,735 7,735

บาท 80,000 7,735 7,735 7,735

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: สถานศึกษาไดรั้บการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตาม
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการ Coaching Teams เพ่ือ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษาระดบัจงัหวดั

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนสถานศึกษาท่ีไดรั้บการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตาม
รูปแบบ Coaching Teams ท่ีพฒันาข้ึน  มีร้อยละของนกัเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติ ทุกระดบัในแต่ละวิชาผ่านเกณฑค์ะแนนร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน 
จ านวน 21 โรงเรียน
            1.1.2 คุณภาพ : สถานศึกษาไดรั้บการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามรูปแบบ 
Coaching Teams ท่ีพฒันาข้ึน  มีร้อยละของนกัเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติ ทุกระดบัในแต่ละวิชาผ่านเกณฑค์ะแนนร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที่ 1 :  Coaching Teams เพ่ือยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำจังหวดัแพร่
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั : สถำนศึกษำมีรูปแบบแนวทำงกำรพฒันำกำรจัดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอด

องค์ควำมรู้รูปแบบ/แนวทำงกำรพฒันำนักเรียนทีค่ะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ

ระดับชำติขั้นพืน้ฐำนแต่ละวชิำต ำ่กว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิม่ขึน้ระดับจังหวดั

 ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หน้ำ 2

รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

หน่วยนับ



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                (นางสาวพิชญา  ดีมี)                                                        ( นางสาวประไพพร  อุทธิยา  )
ต ำแหน่ง : ศึกษำนิเทศก์ช 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 :    พชิญำ  ดีมี

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

คน 1,734 1,734 1,734 1,734

ร้อยละ 100

บาท 141,380 71,648 71,648 71,648

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

 ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนนกัเรียนโรงเรียนเอกชนไดรั้บการประเมินความสามารถดา้น
การอ่าน (ป.1) และประเมินคุณภาพผูเ้รียน (ป.3)  จ านวน 1,734 คน

            1.1.2 คุณภาพ : นกัเรียนโรงเรียนเอกชน ชั้น ป.1 ไดรั้บการประเมิน ความสามารถ
ดา้นการอ่าน และผ่านเกณฑก์ารประเมิน และนกัเรียนชั้น ป.3 ไดรั้บการประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานดา้นภาษาไทยและดา้นคณิตศาสตร์และผ่านเกณฑก์ารประเมิน
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563

รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ให้มี

คุณภำพ

       - ตัวช้ีวดั : นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (ป.1) 

และประเมินคุณภำพผู้เรียน (ป.3)

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ให้มี

คุณภำพ

        - ตัวช้ีวดั : นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (ป.1) 

และประเมินคุณภำพผู้เรียน (ป.3)
     ผลผลติที ่3 : นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (ป.1) 

และประเมินคุณภำพผู้เรียน (ป.3)

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

หน่วยนับ



คน 1,734 1,734 1,734 1,734
บาท 141,380 71,648 71,648 71,648

บาท 141,380 71,648 71,648 71,648

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302         2.3 เงนินอกงบประมำณ

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: นกัเรียนโรงเรียนเอกชนไดรั้บการประเมินความสามารถดา้น

                     ตวัช้ีวดั : จ านวนนกัเรียนโรงเรียนเอกชนไดรั้บการประเมินความสามารถดา้น
การอ่าน (ป.1) และประเมินคุณภาพผูเ้รียน (ป.3)  จ านวน 1,734 คน
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุม และจดัสอบการประเมินความสามารถดา้นการอ่าน 
(ป.1) และประเมินคุณภาพผูเ้รียน (ป.3)  จ านวน 1,734 คน
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         1.2 กจิกรรมหลกั



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 141,380 71,648 71,648 71,648

คน 1,734 1,734 1,734 1,734

คน 1,734 1,734 1,734 1,734

ร้อยละ 100

บาท 141,380 71,648 71,648 71,648

คน 1,734 1,734 1,734 1,734

บาท 141,380 71,648 71,648 71,648

บาท 141,380 71,648 71,648 71,648

บาท 141,380 71,648 71,648 71,648

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

 ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

หน้ำ 2

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: นกัเรียนโรงเรียนเอกชนไดรั้บการประเมินความสามารถดา้น
การอ่าน (ป.1) และประเมินคุณภาพผูเ้รียน (ป.3)  จ านวน 1,734 คน
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุม และจดัสอบการประเมินความสามารถดา้นการอ่าน 
(ป.1) และประเมินคุณภาพผูเ้รียน (ป.3)  จ านวน 1,734 คน

         1.1 ตัวช้ีวดั : นักเรียนโรงเรียนเอกชนได้รับกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (ป.

1) และประเมินคุณภำพผู้เรียน (ป.3)

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนนกัเรียนโรงเรียนเอกชนไดรั้บการประเมินความสามารถดา้น
การอ่าน (ป.1) และประเมินคุณภาพผูเ้รียน (ป.3)  จ านวน 1,734 คน

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

            1.1.2 คุณภาพ : นกัเรียนโรงเรียนเอกชน ชั้น ป.1 ไดรั้บการประเมิน ความสามารถ
ดา้นการอ่าน และผ่านเกณฑก์ารประเมิน และนกัเรียนชั้น ป.3 ไดรั้บการประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานดา้นภาษาไทยและดา้นคณิตศาสตร์และผ่านเกณฑก์ารประเมิน
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที่ 1 :  ประเมินคุณภำพผู้เรียนกำรศึกษำภำคบังคบั
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

คร้ัง 24 10 6 6 4 4

ร้อยละ 100

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :
            1.1.1 ปริมาณ :  ผลิตรายการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  ผ่านส่ือวิทย ุ สถานี
วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัแพร่  และส่ือออนไลน์ Facebook สวท.แพร่  และ
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่  ความยาว  ๒๕ – ๓๐ นาที  สปัดาห์ละ ๑  คร้ัง  รวมจ านวน

            1.1.2 คุณภาพ : บุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียน นกัศึกษา  ประชาชนทัว่ไป  ไดรั้บ
ทราบขอ้มูลข่าวสารทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีทศันคติทีดี   และมีความเขา้ใจอนัดีต่อ
องคก์ร
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ ให้มี

คุณภำพ

       - ตัวช้ีวดั :   ผลติรำยกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร  ผ่ำนส่ือวทิย ุ สถำนี

วทิยกุระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวดัแพร่  และส่ือออนไลน์ Facebook สวท.แพร่  และ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
        - ตัวช้ีวดั : ผลติรำยกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร  ผ่ำนส่ือวทิย ุ สถำนี

วทิยกุระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวดัแพร่  และส่ือออนไลน์ Facebook สวท.แพร่  และ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่
     ผลผลติที ่3 : ผลติรำยกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร  ผ่ำนส่ือวทิย ุ สถำนี

วทิยกุระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวดัแพร่  และส่ือออนไลน์ Facebook สวท.แพร่  และ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่

 ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 



บาท 25,680 10,700 6,420 6,420 4,280 4,280

คร้ัง 24 10 6 6 4 4
บาท 25,680 10,700 6,420 6,420 4,280 4,280

บาท 25,680 10,700 6,420 6,420 4,280 4,280

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

                     ตวัช้ีวดั : ผลิตรายการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  ผ่านส่ือวิทย ุ สถานี
วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัแพร่  และส่ือออนไลน์ Facebook สวท.แพร่  และ
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่  ความยาว  ๒๕ – ๓๐ นาที  สัปดาห์ละ ๑  คร้ัง  รวมจ านวน ๒๔

 คร้ัง

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ผลิตรายการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  ผ่านส่ือวิทย ุ 
สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัแพร่
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั
            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ผลิตรายการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  ผ่านส่ือวิทย ุ สถานี
วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัแพร่  และส่ือออนไลน์ Facebook สวท.แพร่  และ
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 25,680 10,700 6,420 6,420 4,280 4,280

คร้ัง 24 10 6 6 4 4

คร้ัง 24 10 6 6 4 4

ร้อยละ 100

บาท 25,680 10,700 6,420 6,420 4,280 4,280

คร้ัง 24 10 6 6 4 4

บาท 25,680 10,700 6,420 6,420 4,280 4,280

บาท 25,680 10,700 6,420 6,420 4,280 4,280

บาท 25,680 10,700 6,420 6,420 4,280 4,280

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ผลิตรายการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  ผ่านส่ือวิทย ุ สถานี
วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัแพร่
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ
              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ผลิตรายการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  ผ่านส่ือวิทย ุ สถานี
วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัแพร่
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที่ 1 :  ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรทำงกำรศึกษำในจังหวดัแพร่
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั : ผลติรำยกำรและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร  ผ่ำนส่ือวทิย ุ สถำนี

วทิยกุระจำยเสียงแห่งประเทศไทยจังหวดัแพร่  และส่ือออนไลน์ Facebook สวท.แพร่  และ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่  ควำมยำว  ๒๕ – ๓๐ นำที  สัปดำห์ละ ๑  คร้ัง  รวมจ ำนวน

         1.2 กจิกรรมหลกั

หน้ำ 2

รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

            1.1.1 ปริมาณ : ผลิตรายการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  ผ่านส่ือวิทย ุ สถานี
วิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดัแพร่  และส่ือออนไลน์ Facebook สวท.แพร่  และ
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่  ความยาว  ๒๕ – ๓๐ นาที  สปัดาห์ละ ๑  คร้ัง  รวมจ านวน
            1.1.2 คุณภาพ : บุคลากรทางการศึกษา  นกัเรียน นกัศึกษา  ประชาชนทัว่ไป  ไดรั้บ
ทราบขอ้มูลข่าวสารทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีทศันคติทีดี   และมีความเขา้ใจอนัดีต่อ
องคก์ร
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

หน่วยนับ
 ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                 (นางกนกวรรณ  มะลิ)                                                        ( 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 : ………………….........................

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

ผู้รำยงำน :    กนกวรรณ  มะลิ



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

โรง 233 233 233 233 233 233

ร้อยละ 100

บาท 20,000 18,350 16,700 16,700 1,650 1,650

โรง 233 233 233 233 233 233
บาท 20,000 18,350 16,700 16,700 1,650 1,650

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาจงัหวดัแพร่
                     ตวัช้ีวดั : สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จงัหวดัแพร่ จ  านวน 233  โรง
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ :  สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จงัหวดัแพร่ จ  านวน 233  โรง
            1.1.2 คุณภาพ :  นกัเรียน นกัศึกษา สถานศึกษาในจงัหวดัแพร่ มีความรู้ ความเขา้ใจ
ถึงภยัจากยาเสพติดและอบายมุขเพ่ิมมากข้ึน
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมัน่คง

       - ตัวช้ีวดั :   สร้ำงภูมิคุ้มกนัและป้องกนัแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำจังหวดัแพร่

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมัน่คง

        - ตัวช้ีวดั : สร้ำงภูมิคุ้มกนัและป้องกนัแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำจังหวดัแพร่

     ผลผลติที ่3 : สร้ำงภูมิคุ้มกนัและป้องกนัแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำจังหวดัแพร่

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

 ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ : กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมัน่คงของสังคมและประเทศชำติ

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

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



บาท 20,000 18,350 16,700 16,700 1,650 1,650

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302         2.3 เงนินอกงบประมำณ

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  สุ่มตรวจหาสารเสพติด, ประชุมผูรั้บผิดชอบงาน, ประเมิน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุช, ก ากบัติดตามขอ้มูล NISPA
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 20,000 18,350 16,700 16,700 1,650 1,650

โรง 233 233 233 233 233 233

โรง 233 233 233 233 233 233

ร้อยละ 100

บาท 20,000 18,350 16,700 16,700 1,650 1,650

โรง 233 233 233 233 233 233

บาท 20,000 18,350 16,700 16,700 1,650 1,650

บาท 20,000 18,350 16,700 16,700 1,650 1,650

บาท 20,000 18,350 16,700 16,700 1,650 1,650

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: สุ่มตรวจหาสารเสพติด, ประชุมผูรั้บผิดชอบงาน, ประเมิน
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุช, ก ากบัติดตามขอ้มูล NISPA
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั
            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาจงัหวดัแพร่
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที่ 1 :  กำรสร้ำงภูมิคุ้มกนัและป้องกนัแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :  สร้ำงภูมิคุ้มกนัและป้องกนัแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำจังหวดั

แพร่ จ ำนวน 233  โรง

            1.1.1 ปริมาณ :  สร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จงัหวดัแพร่ จ  านวน 233  โรง

            1.1.2 คุณภาพ : นกัเรียน นกัศึกษา สถานศึกษาในจงัหวดัแพร่ มีความรู้ ความเขา้ใจ
ถึงภยัจากยาเสพติดและอบายมุขเพ่ิมมากข้ึน

หน้ำ 2

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

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



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                 (นางสรัญญา  แสงกลา้)                                                        ( นางสาวประไพพร  อุทธิยา  )
ต ำแหน่ง :  นักวชิำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 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 : ………………….........................

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

ผู้รำยงำน :    สรัญญำ  แสงกล้ำ

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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

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



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่1

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

คน 300 300 300 300

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้มี

คุณภำพ
        - ตัวช้ีวดั : เด็กและเยำวชนในจังหวดัแพร่ มีควำมพร้อมทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ

 อำรมณ์อมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  อกีทั้งยงัเป็นกำรเพิม่โอกำสกำรแสดงออกถึง

ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ  ตำมวยัทีเ่หมำะสม                                                            และ

     ผลผลติที ่3 : เด็กและเยำวชนในจังหวดัแพร่ มีควำมพร้อมทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ

 อำรมณ์อมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  อกีทั้งยงัเป็นกำรเพิม่โอกำสกำรแสดงออกถึง

ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ  ตำมวยัทีเ่หมำะสม

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ :  เด็กและเยาวชนในจงัหวดัแพร่ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์อมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมโอกาสการแสดงออกถึง
ความสามารถในดา้นต่างๆ  ตามวยัท่ีเหมาะสม จ านวน 300 คน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :
   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้มี

คุณภำพ

       - ตัวช้ีวดั :   เด็กและเยำวชนในจังหวดัแพร่ มีควำมพร้อมทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ

 อำรมณ์อมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  อกีทั้งยงัเป็นกำรเพิม่โอกำสกำรแสดงออกถึง

ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ  ตำมวยัทีเ่หมำะสม

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

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



ร้อยละ 100 100 100 100

บาท 40,000 40,000 40,000 40,000

คน 300 300 300 300
บาท 40,000 40,000 40,000 40,000

บาท 40,000 40,000 40,000 40,000

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ปี 2563
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

            1.1.2 คุณภาพ : เด็กและเยาวชนรู้จกับทบาทและหนา้ท่ีของตน มีสุขภาพดีทั้งกายและ
ใจ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และยดึมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ มีทกัษะชีวิต  
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจงัหวดัแพร่ มีความพร้อมทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์อมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิม
โอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในดา้นต่างๆ  ตามวยัท่ีเหมาะสม
                     ตวัช้ีวดั : เด็กและเยาวชนในจงัหวดัแพร่ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์อมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมโอกาสการแสดงออกถึง
ความสามารถในดา้นต่างๆ  ตามวยัท่ีเหมาะสม จ านวน 300 คน



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 40,000 40,000 40,000 40,000

คน 300 300 300 300

คน 300 300 300 300

ร้อยละ 100 100 100 100

บาท 40,000 40,000 40,000 40,000

คน 300 300 300 300

บาท 40,000 40,000 40,000 40,000

บาท 40,000 40,000 40,000 40,000

บาท 40,000 40,000 40,000 40,000

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจงัหวดัแพร่ มีความพร้อมทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์อมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิม
โอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในดา้นต่างๆ  ตามวยัท่ีเหมาะสม
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ปี 2563

            1.1.1 ปริมาณ : เด็กและเยาวชนในจงัหวดัแพร่ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์อมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ อีกทั้งยงัเป็นการเพ่ิมโอกาสการแสดงออกถึง
ความสามารถในดา้นต่างๆ  ตามวยัท่ีเหมาะสม จ านวน  300  คน

            1.1.2 คุณภาพ : เด็กและเยาวชนรู้จกับทบาทและหนา้ท่ีของตน มีสุขภาพดีทั้งกายและ
ใจ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และยดึมัน่ในสถาบนัชาติ ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์ มีทกัษะชีวิต  
กลา้คิด  กลา้ท า  กลา้แสดงออกในทางสร้างสรรคเ์ป็นประโยชน์ มีจิตอาสา ร่วมท ากิจกรรม
ตามความสามารถและความสนใจ
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที่ 1 :  ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรทำงกำรศึกษำในจังหวดัแพร่
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน
         1.1 ตัวช้ีวดั : เด็กและเยำวชนในจังหวดัแพร่ มีควำมพร้อมทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ 

สติปัญญำ อำรมณ์อมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  อกีทั้งยงัเป็นกำรเพิม่โอกำสกำรแสดงออกถึง

ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ  ตำมวยัทีเ่หมำะสม

 ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หน้ำ 2

รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

หน่วยนับ



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                 (นางกนกวรรณ  มะลิ)                                                        ( 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 :    กนกวรรณ  มะลิ

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

คน 34 34 34 34 34 34

ร้อยละ 100

บาท 20,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

            1.1.2 คุณภาพ :  ผูบ้ริหารและบุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่มีคุณธรรม 
จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงาม
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

 ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

     ผลผลติที ่3 : บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ มีคุณธรรม เข้ำร่วมกจิกรรม

แสดงควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  และอนุรักษ์วฒันธรรมและ

ประเพณทีีด่ีงำม

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :
            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนบุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีคุณธรรม เขา้
ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และอนุรักษ์
วฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงาม จ านวน 34  คน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ :  กำรพฒันำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
       - ตัวช้ีวดั :   บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ มีคุณธรรม เข้ำร่วมกจิกรรม

แสดงควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ และอนุรักษ์วฒันธรรมและ

ประเพณทีีด่ีงำม

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

        - ตัวช้ีวดั :  บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ มีคุณธรรม เข้ำร่วมกจิกรรม

แสดงควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ และอนุรักษ์วฒันธรรมและ

ประเพณทีีด่ีงำม



คน 34 34 34 34 34 34
บาท 20,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000

บาท 20,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัต่าง ๆ ในจงัหวดัแพร่
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  บุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีคุณธรรม เขา้
                     ตวัช้ีวดั :  บุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีคุณธรรม เขา้ร่วมกิจกรรมแสดง



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 20,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000

คน 34 34 34 34 34 34

คน 34 34 34 34 34 34

ร้อยละ 100

บาท 20,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000

คน 34 34 34 34 34 34

บาท 20,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000

บาท 20,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000

บาท 20,000 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: บุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีคุณธรรม เขา้
ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และอนุรักษ์
วฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงาม จ านวน 34  คน
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัต่าง ๆ ในจงัหวดัแพร่

            1.1.1 ปริมาณ : บุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีคุณธรรม เขา้ร่วม
กิจกรรมแสดงความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และอนุรักษว์ฒันธรรม
และประเพณีท่ีดีงาม จ านวน 34  คน

            1.1.2 คุณภาพ : ผูบ้ริหารและบุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่มีคุณธรรม 
จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์และมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงาม
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที่ 1 : กำรจัดกจิกรรมวนัส ำคญัของพระมหำกษตัริย์และวนัส ำคญัทำง

ศำสนำ
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั : บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ มีคุณธรรม เข้ำร่วมกจิกรรม

แสดงควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ และอนุรักษ์วฒันธรรมและ

 ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หน้ำ 2

รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

หน่วยนับ



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                 (นางชนญัธิตา  กวางอุเสน)                                                        ( นางสาวประไพพร  อุทธิยา  )
ต ำแหน่ง :  นักจัดกำรงำนทัว่ไปช ำนำญกำรพเิศษ 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 :    ชนัญธิตำ  กวำงอุเสน

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

คน 50

ร้อยละ 100

บาท 38,900

คน 50

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมจดัท าแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัแพร่ แผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน  50  คน
                     ตวัช้ีวดั :  จ านวนผูเ้ขา้ประชุมจดัท าแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัแพร่ 
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน  50   คน

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนผูเ้ขา้ประชุมจดัท าแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัแพร่ 
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน  50   คน

            1.1.2 คุณภาพ :  ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ และหน่วยงานทางการศึกษา มี
แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัแพร่ แผนปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัแผนพฒันาการศึกษาของชาติ และยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

       - ตัวช้ีวดั :   จัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำจังหวดัแพร่ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และ

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

        - ตัวช้ีวดั :  จัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำจังหวดัแพร่ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และ

     ผลผลติที ่3 : จัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำจังหวดัแพร่ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และ

 ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ :  กำรพฒันำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 



บาท 38,900

บาท 38,900

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมจดัท าแผนฯ จ านวน 50 คน



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 38,900

คน 50

คน 50

ร้อยละ 100

บาท 38,900

คน 50

บาท 38,900

บาท 38,900

บาท 38,900

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 : ประชุมจดัท าแผนฯ จ านวน  50  คน
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

            1.1.2 คุณภาพ : ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ และหน่วยงานทางการศึกษา มี
แผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัแพร่ แผนปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี 
สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบัแผนพฒันาการศึกษาของชาติ และยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมจดัท าแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัแพร่ แผนปฏิบติั
ราชการประจ าปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน  50   คน
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที่ 1 : จัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำจังหวดัแพร่ แผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปีและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั : ผู้เข้ำประชุมจัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำจังหวดัแพร่ แผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปี และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จ ำนวน  50   คน
            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนผูเ้ขา้ประชุมจดัท าแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัแพร่ 
แผนปฏิบติัราชการประจ าปี และแผนปฏิบติัการประจ าปี จ  านวน  50   คน

หน้ำ 2

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

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.) 



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                 (นางวฒันา  จนัทร์เพญ็)                                                        ( 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 : ………………….........................

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

ผู้รำยงำน :    วฒันำ  จันทร์เพญ็

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

คน 34

ร้อยละ 100

บาท 50,000

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

            1.1.2 คุณภาพ :  บุคลากรมีจิตส านึก มีพฤติกรรมยดึมัน่ความซ่ือสตัยสุ์จริต ป้องกนั
การทุจริตในการปฏิบติัราชการส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

คุณภำพ

        - ตัวช้ีวดั :  บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั

ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีกลไกป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริต

     ผลผลติที ่3 : บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั

ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีกลไกป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริต

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนบุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น และมีกลไกป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตจ านวน  34   คน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ :  กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

คุณภำพ
       - ตัวช้ีวดั :   บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั

ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีกลไกป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริต

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

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



คน 34
บาท 50,000

บาท 50,000

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:   ประชุมบุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ให้มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น และมีกลไกป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมบุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ให้มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น และมีกลไกป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต
                     ตวัช้ีวดั :  บุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น และมีกลไกป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตจ านวน  34   คน



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 50,000

คน 34

คน 34

ร้อยละ 100

บาท 50,000

คน 34

บาท 50,000

บาท 50,000

บาท 50,000

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมบุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ให้มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น และมีกลไกป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต
จ านวน  34   คน
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ
              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 : ประชุมบุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ให้มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น และมีกลไกป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต
จ านวน  34   คน

            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนบุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น และมีกลไกป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตจ านวน  34   คน
            1.1.2 คุณภาพ :  บุคลากรมีจิตส านึก มีพฤติกรรมยดึมัน่ความซ่ือสตัยสุ์จริต ป้องกนั
การทุจริตในการปฏิบติัราชการส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม
    โครงกำรที่ 1 : สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำร

ขัดกนัแห่งผลประโยชน์ หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร

จังหวดัแพร่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน
         1.1 ตัวช้ีวดั : บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบั

ผลประโยชน์ทับซ้อน และมีกลไกป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริต

 ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หน้ำ 2

รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

หน่วยนับ



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                       (นางสาวบุษบา  สุกแกว้)                                                        ( นางสาวประไพพร  อุทธิยา  )
ต ำแหน่ง :  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพเิศษ 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 :               บุษบำ  สุกแก้ว

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

หน่วยงาน 20

ร้อยละ 100

บาท 80,000

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมหน่วยงาน/สถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนหน่วยงาน/สถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการใน
จงัหวดั มีความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ   
จ  านวน  20   หน่วยงาน

            1.1.2 คุณภาพ :  หน่วยงาน/สถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัทุก
แห่ง มีความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

       - ตัวช้ีวดั :  หน่วยงำน/สถำนศึกษำในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวดั มีควำม

พร้อมรับกำรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
        - ตัวช้ีวดั :  หน่วยงำน/สถำนศึกษำในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวดั มีควำม

พร้อมรับกำรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร

     ผลผลติที ่3 : หน่วยงำน/สถำนศึกษำในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวดั มีควำม

พร้อมรับกำรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร

 ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ :  กำรพฒันำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 



หน่วยงาน 20
บาท 80,000

บาท 80,000

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

                     ตวัช้ีวดั :  หน่วยงาน/สถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดั มี
ความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ   จ  านวน  20 
  หน่วยงาน
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมหน่วยงาน/สถานศึกษาในสงักดั
กระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดั มีความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการ   จ  านวน  20   หน่วยงาน



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 80,000

หน่วยงาน 20

หน่วยงาน 20

ร้อยละ 100

บาท 80,000

หน่วยงาน 20

บาท 80,000

บาท 80,000

บาท 80,000

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมหน่วยงาน/สถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

            1.1.2 คุณภาพ :  หน่วยงาน/สถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการในจงัหวดัทุก
แห่ง มีความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมหน่วยงาน/สถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที่ 1 : ตรวจ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั : หน่วยงำน/สถำนศึกษำในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวดั มีควำม

พร้อมรับกำรตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร

            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนหน่วยงาน/สถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาธิการใน
จงัหวดั มีความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ   

หน้ำ 2

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

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.) 



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                 (นางสาวบุษบา  สุกแกว้)                                                        ( นางสาวประไพพร  อุทธิยา  )
ต ำแหน่ง :  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพเิศษ 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 : ………………….........................

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

ผู้รำยงำน :    บุษบำ  สุกแก้ว

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

คน 34

ร้อยละ 100

บาท 45,400

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

            1.1.2 คุณภาพ :  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

คุณภำพ

        - ตัวช้ีวดั :  บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ได้เรียนรู้และแลกเปลีย่นวธีิ

ปฏิบัติงำน เพ่ือประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและมีคุณภำพชีวติทีด่ี
     ผลผลติที ่3 :  บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ได้เรียนรู้และแลกเปลีย่นวธีิ

ปฏิบัติงำน เพ่ือประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและมีคุณภำพชีวติทีด่ี

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :
            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนบุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ไดเ้รียนรู้และ
แลกเปล่ียนวิธีปฏิบติังาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จ  านวน  34  

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ :  กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

คุณภำพ
       - ตัวช้ีวดั :   บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ได้เรียนรู้และแลกเปลีย่นวธีิ

ปฏิบัติงำน เพ่ือประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและมีคุณภำพชีวติทีด่ี

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

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



คน 34
บาท 45,400

บาท 45,400

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:    อบรมและศึกษาดูงานให้บุคลากรส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดัแพร่ไดเ้รียนรู้และแลกเปล่ียนวิธีปฏิบติังาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี จ  านวน  34  คน
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  อบรมและศึกษาดูงานให้บุคลากรส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดัแพร่ไดเ้รียนรู้และแลกเปล่ียนวิธีปฏิบติังาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี จ  านวน  34  คน
                     ตวัช้ีวดั :  จ านวนบุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ไดเ้รียนรู้และ
แลกเปล่ียนวิธีปฏิบติังาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จ  านวน  34  



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 45,400

คน 34

คน 34

ร้อยละ 100

บาท 45,400

คน 34

บาท 45,400

บาท 45,400

บาท 45,400

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

         1.2 กจิกรรมหลกั

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:    อบรมและศึกษาดูงานให้บุคลากรส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดัแพร่ไดเ้รียนรู้และแลกเปล่ียนวิธีปฏิบติังาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี จ  านวน  34  คน
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:    อบรมและศึกษาดูงานให้บุคลากรส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดัแพร่ไดเ้รียนรู้และแลกเปล่ียนวิธีปฏิบติังาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี จ  านวน  34  คน

            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวน บุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ไดเ้รียนรู้และ
แลกเปล่ียนวิธีปฏิบติังาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จ  านวน  34  
            1.1.2 คุณภาพ :  บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที่ 1 : เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน
         1.1 ตัวช้ีวดั :  บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ได้เรียนรู้และแลกเปลีย่นวธีิ

ปฏิบัติงำน เพ่ือประสิทธิภำพในกำรท ำงำนและมีคุณภำพชีวติทีด่ี

 ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หน้ำ 2

รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

หน่วยนับ



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

               (นางสาวแสงแขวรางค ์ ใจกลม)                                                        ( 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 :     แสงแขวรำงค์  ใจกลม

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

คน 120 120 120 120

ร้อยละ 100

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ผูดู้แลเด็ก ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เขา้ร่วมอบรมการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาให้ความรู้ มีศกัยภาพ 
เขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล พฒันาและจดัการศึกษาให้เด็กปฐมวยัมีพฒันาการสมวยัจ านวน

            1.1.2 คุณภาพ : ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ผูดู้แลเด็ก ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วนมีความรู้ มีศกัยภาพ มีส่วนร่วมในการดูแล พฒันาและจดัการศึกษาให้เด็ก
ปฐมวยัมีพฒันาการสมวยั

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

คุณภำพ

       - ตัวช้ีวดั :   ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกภำค

ส่วนให้ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพฒันำให้ควำมรู้ มีศักยภำพ เข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กำรดูแล พฒันำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวยัมีพฒันำกำรสมวยั

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : พฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มี

คุณภำพ

        - ตัวช้ีวดั :  ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกภำค

ส่วนให้ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพฒันำให้ควำมรู้ มีศักยภำพ เข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กำรดูแล พฒันำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวยัมีพฒันำกำรสมวยั
     ผลผลติที ่3 : ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกภำค

ส่วนให้ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพฒันำให้ควำมรู้ มีศักยภำพ เข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กำรดูแล พฒันำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวยัมีพฒันำกำรสมวยั

 ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ :  กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) 



บาท 38,900 11,235 11,235 11,235

คน 120 120 120 120
บาท 38,900 11,235 11,235 11,235

บาท 38,900 11,235 11,235 11,235

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุม/อบรมผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ผูดู้แลเด็ก ผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ให้ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาให้ความรู้ มี
ศกัยภาพ เขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล พฒันาและจดัการศึกษาให้เด็กปฐมวยัมีพฒันาการ
สมวยัจ านวน 120   คน
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:   ประชุม/อบรมผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ผูดู้แลเด็ก 

            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 38,900 11,235 11,235 11,235

คน 120 120 120 120

คน 120 120 120 120

ร้อยละ 100

บาท 38,900 11,235 11,235 11,235

คน 120 120 120 120

บาท 38,900 11,235 11,235 11,235

บาท 38,900 11,235 11,235 11,235

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ
              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1 : ประชุม/อบรมผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ผูดู้แลเด็ก 
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ให้ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาให้
ความรู้ มีศกัยภาพ เขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล พฒันาและจดัการศึกษาให้เด็กปฐมวยัมี
พฒันาการสมวยัจ านวน 120   คน
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................

            1.1.2 คุณภาพ : ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ผูดู้แลเด็ก ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกภาคส่วนมีความรู้ มีศกัยภาพ มีส่วนร่วมในการดูแล พฒันาและจดัการศึกษาให้เด็ก
ปฐมวยัมีพฒันาการสมวยั
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุม/อบรมผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ผูดู้แลเด็ก ผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ให้ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาให้ความรู้ มี
ศกัยภาพ เขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล พฒันาและจดัการศึกษาให้เด็กปฐมวยัมีพฒันาการ
สมวยัจ านวน 120   คน
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม
    โครงกำรที่ 1 : ขับเคล่ือนกำรพฒันำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวยัในระดบัพืน้ที่จังหวดั

แพร่
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั : ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุก

ภำคส่วนให้ได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนและพฒันำให้ควำมรู้ มีศักยภำพ เข้ำมำมีส่วนร่วม

ในกำรดูแล พฒันำและจัดกำรศึกษำให้เด็กปฐมวยัมีพฒันำกำรสมวยั

            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ผูดู้แลเด็ก ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน เขา้ร่วมอบรมการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาให้ความรู้ มีศกัยภาพ 
เขา้มามีส่วนร่วมในการดูแล พฒันาและจดัการศึกษาให้เด็กปฐมวยัมีพฒันาการสมวยัจ านวน
 120   คน

หน้ำ 2

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

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.) 



บาท 38,900 11,235 11,235 11,235รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ



แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                           (นางรจนา  กาแกว้)                                                        ( นางสาวประไพพร  อุทธิยา  )
ต ำแหน่ง :  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพเิศษ 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 : ………………….........................

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

ผู้รำยงำน :               รจนำ  กำแก้ว

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 

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



แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ รหัส              รำยงำนผล ไตรมำสที ่2

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แห่ง 15
ร้อยละ 100

บาท 16,000

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

            1.1.2 คุณภาพ :  การคดัเลือกนกัเรียนทุน มทศ. ระดบัจงัหวดั รุ่น 12 ปี 2563 เป็นไป
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุม/ออกตรวจเพ่ือคดัเลือกและตรวจเยี่ยมนกัเรียนทุน 
มทศ. ระดบัจงัหวดั รุ่น 12 ปี 2563  เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีก าหนด

    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
        - ตัวช้ีวดั :  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ คัดเลือกและ

ตรวจเยีย่มนักเรียนทุน มทศ. ระดับจังหวดั รุ่น 12 ปี 2563  เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เง่ือนไขที่

ก ำหนด

     ผลผลติที ่3 :  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ คัดเลือกและ

ตรวจเยีย่มนักเรียนทุน มทศ. ระดับจังหวดั รุ่น 12 ปี 2563  เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เง่ือนไขที่

ก ำหนด

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนหน่วยงานทางการศึกษา/ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ 15

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ :

 แผนงบประมำณ :  กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ :

   เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ

       - ตัวช้ีวดั :   หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ คัดเลือกและ

ตรวจเยีย่มนักเรียนทุน มทศ. ระดับจังหวดั รุ่น 12 ปี 2563  เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เงือนไขที่

ก ำหนด

แบบจัดท ำแผน/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563

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



แห่ง 15
บาท 16,000

บาท 16,000

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1+2.2+2.3)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:    ประชุม/ออกตรวจเพ่ือคดัเลือกและตรวจเยี่ยมนกัเรียนทุน
 มทศ. ระดบัจงัหวดั รุ่น 12 ปี 2563
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

                     ตวัช้ีวดั :  หน่วยงานทางการศึกษา/ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ คดัเลือก
และตรวจเยี่ยมนกัเรียนทุน มทศ. ระดบัจงัหวดั รุ่น 12 ปี 2563  เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เง่ือนไขท่ีก าหนด



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 16,000

แห่ง 15

แห่ง 15

ร้อยละ 100

บาท 16,000

แห่ง 15

บาท 16,000

บาท 16,000

บาท 16,000

หน่วย : บาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: .............................................................
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

         1.2 กจิกรรมหลกั

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:    ประชุม/ออกตรวจเพ่ือคดัเลือกและตรวจเยี่ยมนกัเรียนทุน
 มทศ. ระดบัจงัหวดั รุ่น 12 ปี 2563  เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีก าหนด
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:     ประชุม/ออกตรวจเพ่ือคดัเลือกและตรวจเยี่ยมนกัเรียนทุน
 มทศ. ระดบัจงัหวดั รุ่น 12 ปี 2563  เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีก าหนด

            1.1.1 ปริมาณ :  จ านวนหน่วยงานทางการศึกษา/ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ 15
 แห่ง ประชุมคดัเลือกและตรวจเยี่ยมนกัเรียนทุน มทศ. ระดบัจงัหวดั รุ่น 12 ปี 2563
            1.1.2 คุณภาพ :  การคดัเลือกนกัเรียนทุน มทศ. ระดบัจงัหวดั รุ่น 12 ปี 2563 เป็นไป
ตามหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีก าหนด
            1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

    โครงกำรที่ 1 : ทุนกำรศึกษำพระรำชทำน ม.ท.ศ. ปี2563 จังหวดัแพร่
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตัวช้ีวดั :  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่ คัดเลือกและ

ตรวจเยีย่มนักเรียนทุน มทศ. ระดับจังหวดั รุ่น 12 ปี 2563  เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เง่ือนไขที่

ก ำหนด

 ไตรมำส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมำส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หน้ำ 2

รวมทั้งส้ิน  ไตรมำส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมำส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน

ประเด็นยทุธศำสตร์ แผนงบประมำณ

หน่วยนับ
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ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :    นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ

                   (นางสรัญญา  แสงกลา้)                                                        ( นางสาวประไพพร  อุทธิยา  )
ต ำแหน่ง :  นักวชิำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 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 : ………………….........................

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

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

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

ผู้รำยงำน :     สรัญญำ  แสงกล้ำ

ส ำหรับส ำนักงบประมำณ 


