
แบบ สงป. 301

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการรหัส             จัดท ำแผน

ส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ  : ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดัแพร่รหัส     รำยงำนผล ไตรมำสที่ 4

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บำท 164,300 125,400 20,000 20,000 27,700 18,900         11,860         65,400         102,190       

โครงการ

โครงการ

บำท 80,000 80,000 20,000 20,000 27,700 20,000      3,010        20,000      49,290      

รอบ
แห่ง

บาท

คร้ัง
คน

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมช้ีแจงนโยบายการตรวจราชการ
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  รับรองการตรวจราชการ
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

         1.1 ตวัช้ีวดั :

1.1.1 ปริมาณ :1. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
            1.1.2 คุณภาพ :  ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน/สถานศึกษาในสงักดักระทรวงศึกษาในจงัหวดัแพร่ มี
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :  80,000 บาท

       - ตวัช้ีวดั : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา
    เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวดัแพร่

        - ตวัช้ีวดั : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา

โครงกำรที่ 1 :  โครงกำรตรวจ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม  นโยบำยและยุทธศำสตร์
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

ผลผลติ/ โครงกำร กจิกรรม

ประเด็นยทุธศำสตร์ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยั กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

 แผนงบประมำณ : งบรำยจ่ำยอ่ืน

  เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ : คนทุกช่วงวยัได้รับกำรศึกษำ มีทักษะ มีควำมรู้ควำมสำมำรุและมีพฒันำกำร

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อคุณภำพ

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 3,500
คน 24,200 3,010 49,290         

80,000 80,000 20,000 20,000 27,700 3,010           49,290         

บำท 38,900 16,350 18,900      8,850        20,000      7,500        

คน
เล่ม

บาท

คร้ัง
คร้ัง

คร้ัง 189,000 8,850
คร้ัง 20,000 7,500

บำท 38,900 18,900         8,850           20,000         7,500           

บำท 45,400 45,400        45,400        45,400

คน
คน

บาท
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : 45,400 บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

โครงกำรที่ 3 :  โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวดั
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ : จ านวนขา้ราชการ บุคลากรและลูกจา้ง ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ 34 คน
            1.1.2 คุณภาพ 1:  ขา้ราชการ บุคลากรและลูกจา้ง มีความรู้ความสามารถ พฒันางานอยา่งมี

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของจงัหวดัแพร่ จดัท า
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  ประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนปฏิบติัการและแผนปฏิบติัราชการ 
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของจงัหวดัแพร่ จดัท า
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  ประชุมเชิงปฏิบติัการการจดัท าแผนปฏิบติัการและแผนปฏิบติัราชการ 

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : 38,900 บาท

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมช้ีแจงนโยบายการตรวจราชการ

         1.1 ตวัช้ีวดั :

            1.1.1 ปริมาณ : 1. ผูเ้ขา้ประชุมเชิงปฏิบติัการแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดั                                      2. 
            1.1.2 คุณภาพ 1:  ร้อยละ 100 ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่และหน่วยงานทางการศึกษาท่ี
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  รับรองการตรวจราชการ
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 2 :  โครงกำรจัดท ำแผนพฒันำกำรศึกษำจังหวดั แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีและ
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน



วนั
คน

บาท 6,000
บาท 39,400

บำท 45,400 45,400          45,400          45,400

บำท 470,535       459,040 62,420 51,749 40,280 40,280 6,280 6,280 343,455 342,631

บำท 10,000      10,000      

 
คน
คน

บาท

คน

บาท 10,000 10,000                2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  กิจกรรมจิตอาสาบ าเพญ็ประโยชน์
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : 10,000  บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: กิจกรรมจิตอาสาบ าเพญ็ประโยชน์
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ : นกัเรียน นกัศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสงักดัในจงัหวดัแพร่ จ  านวน 286
            1.1.2 คุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ 100 ไดร่้วมนอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพรบาท
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลกัษณะพืน้ฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและ

       - ตวัช้ีวดั : 1. ส่งเสริม สนบัสนุนให้คนทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และการพฒันาคุณภาพ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวดัแพร่

        - ตวัช้ีวดั :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา

โครงกำรที่ 1 :  โครงกำร ศธ.จิตอำสำบ ำเพญ็ประโยชน์

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

ประเด็นยทุธศำสตร์ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

 แผนงบประมำณ : แผนงำนพืน้ฐำน

เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: อบรมพฒันา จ านวน 1 วนั
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  ศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชนบา้นนาตน้จัน่ อ  าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: อบรมพฒันา จ านวน 1 วนั
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2: ศึกษาดูงานวิถีชีวิตชุมชนบา้นนาตน้จัน่ อ  าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั



บำท 10,000      10,000      

บำท 30,000      30,000      30,000      30,000      

 
คน
คน

บาท

คร้ัง

บาท 30,000      30,000      30,000      30,000      

บำท 30,000      30,000      30,000      30,000      

บำท 30,000 18,795 30,000.00 18,795      

 
คน
คน

บาท

คน 30,000 10,000 10,000
คน 30,000 8,795 8,795

คน

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมเชิงปฏิบติัการ โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานของคระ

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :    30,000            บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมเชิงปฏิบติัการ โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานของคระ
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาจงัหวดั
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ :  คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาจงัหวดัแพร่ จ  านวน 60 
            1.1.2 คุณภาพ :   คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาจงัหวดัแพร่ และพนกังาน
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  กิจกรรมสวนสนามและบ าเพญ็ประโยชน์

         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 3 :  ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน

             1.1.4 ค่าใชจ่้าย : 30,000    บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  กิจกรรมสวนสนามและบ าเพญ็ประโยชน์
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ : ผูบ้งัคบับญัชายวุกาชาด สมาชิกยวุกาชาด อาสายวุกาชาด และเจา้หนา้ท่ี จาก
             1.1.2 คุณภาพ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการร้อยละ 100 ไดร่้วมร าลึกถึงบุคคลส าคญัผูก่้อตั้งกิจการยวุกาชาดข้ึน
             1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 2 :  โครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำนวนัสถำปนำยุวกำชำด ประจ ำปี 2563



คน

บาท 30,000 18,795 30,000.00    18,795         

บำท 256,605 256,605 256,605 256,605

 
คน
คน

บาท

คน

คน
คน

คน 3,700 3,700 3,700

คน 229,570 229,570 229,570
คน 26,210 26,210 26,210

บำท 256,605 256,605 256,605 256,605

บำท 28,250 28,250 20,000 20,534      8,250 7,716

 
คน
คน

บาท
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :         28,250       บาท

โครงกำรที่ 5 : กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :
              1.1.1 ปริมาณ : บุคลากรสงักดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ จ  านวน 33 คน มีความรู้ความเขา้ใจ
            1.1.2 คุณภาพ :   บุคลากรสงักดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ จ  านวน 33 คน มีความรู้ความเขา้ใจ

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  อบรมเชิงปฏิบติัการ ค่ายเรียนรู้ใตร่้มพระบารมีจกัรีวงศ ์นอ้มน าจิตอาสา
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 3 :   กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  อบรมเชิงปฏิบติัการ ค่ายเรียนรู้ใตร่้มพระบารมีจกัรีวงศ ์นอ้มน าจิตอาสารักษ์
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 3: กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์  จ  านวน 350 คน
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมคณะท างาน

            1.1.2 คุณภาพ :  ผูร่้วมกิจกรรมทุกคนมีความรักสถาบนัหลกัของชาติและยกึมัน่การปกครองระบอบ
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :  256,605    บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมคณะท างาน

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 4 :  สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดตีำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำร
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ : 1. อบรมเชิงปฏิบติัการ ค่ายเรียนรู้ใตร่้มพระบารมีจกัรีวงศ ์นอ้มน าจิตอาสารักษบ์า้น 

              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาจงัหวดั
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ



คร้ัง
เล่ม
คร้ัง

คร้ัง 20,000 20,534
เล่ม
คร้ัง 8,250           7,716

บำท 28,250 28,250 20,000 20,534 8,250           7,716

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

 
คร้ัง
คน

บาท

คน

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

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

บำท 20,000 20,000 2,000 2,000        2,000 2,000 1,000 1,000 10,950 10,950

 

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ผลิตรายการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ผ่านส่ือวิทย ุสถานนี
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 7 :  กำรจัดกจิกรรมวนัส ำคญัของพระมหำกษตัริย์และวนัส ำคญัทำงศำสนำประจ ำปี

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :   25,680          บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ผลิตรายการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ผ่านส่ือวิทย ุสถานนีวิทยกุระจายเสียง
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ : 1. ผลิตรายการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ผ่านส่ือวิทย ุสถานนีวิทยกุระจายเสียงแห่ง
               1.1.2 คุณภาพ :   บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไป ไดรั้บทราบขอ้มูล
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563

       2.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3 : รับการประเมินผลการปฏิบติังานตามค ารับรอง
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 6 :  ประชำสัมพนัธ์ข่ำวสำรทำงกำรศึกษำในจังหวดัแพร่

     1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3 : รับการประเมินผลการปฏิบติังานตามค ารับรอง
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัท าค  ารับรอง
             2.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2 :  จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานตามค ารับรอง

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมช้ีแจงแนวทางการจดัท าค  ารับรอง
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2 :  จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานตามค ารับรอง



เล่ม
เล่ม

บาท

บาท

บาท 10,000 10,000

บำท 20,000 20,000 2,000 2,000           2,000 2,000 1,000 1,000 10,950 10,950

บำท 141,380 110,686 100,000 71,648 41,380 39,038

 
คร้ัง
คน
คน
คน
คน

บาท

บาท

คร้ัง
คน
คน
เล่ม

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   ด าเนินการประเมินความสามารถดา้นการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:    ประเมินคุณภาพผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
            1.2.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5:   จดัท ารายงานประเมินคุณภาพผูเ้รียน

             1.2.1 คุณภาพ : 1.นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนเอกชนใน
                  2.  ครูโรงเรียนเอกชนในจงัหวดัแพร่ สามารถใชเ้คร่ืองมือมาตรฐานท่ีเนน้การเขียนตอบในการ
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :    141,380.- บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ : 1. นกัเรียนโรงเรียนเอกชนจงัหวดัแพร่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเขา้รับการประเมิน
                 2. นกัเรียนโรงเรียนเอกชนจงัหวดัแพร่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ไดรั้บการประเมินคุณภาพผูเ้รียนดว้ย
               3. ปริมาณ : ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถานศึกษาในจงัหวดัแพร่  ได้

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นการสรุป รายงานความกา้วหนา้  ความส าเร็จ  ปัญหา  
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 8 :  กำรประเมินคุณภำะผู้เรียนระดบักำรศึกษำภำคบังคบั

            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :      10,000          บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั 

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  จดัซ้ือวสัดุเพ่ือใชใ้นการสรุป รายงานความกา้วหนา้  ความส าเร็จ  ปัญหา  
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              1.1.1 ปริมาณ : จดัท ารายงาน  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุกหน่วยงาน /สถานศึกษา 
            1.1.2 คุณภาพ :   ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่  หน่วยงาน /สถานศึกษา ประยกุตใ์ชร้ายงาน  
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562



คร้ัง 5,000 3,000

คร้ัง 50,000 33,648
คน 20,000 15,000
คน 25,000 20,000
บาท 41,380 39,038

บำท 141,380 110,686 100,000 71,648 41,380 39,038

บำท 50,000 49,710 2,000 2,000        2,000 2,000 45,710 45,710

 
คน
คน

บาท

คร้ัง
คน

บาท 2,000 2,000 2,000 2,000
บาท 46,000         45,710

บำท 50,000 49,710 2,000 2,000           2,000 2,000 46,000 45,710

บำท 560,550    557,577 35,283 33,968 216,566 220,961 308,701 302,648

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลกัษณะพืน้ฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและ

       - ตวัช้ีวดั : 1. ส่งเสริม สนบัสนุนให้คนทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และการพฒันาคุณภาพ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

ประเด็นยทุธศำสตร์ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

 แผนงบประมำณ : แผนงำนบูรณำกำร
เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

            1.2.1 กจิกรรมหลกัที ่1: ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  บุคลากรสงักดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ เขา้รับการอบรมโครงการ
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :   49,710           บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   บุคลากรสงักดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ เขา้รับการอบรมโครงการ

โครงกำรที่ 9 :  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขัดกนัแห่ง
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :
              1.1.1 ปริมาณ : บุคลากรสงักดัส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ เขา้รับการอบรมโครงการสร้าง

              1.2.1 คุณภาพ : บุคลากรส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนั

            2.1.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:   ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
            2.1.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5:   จดัท ารายงานประเมินคุณภาพผูเ้รียน
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

            2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ
            2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   ด าเนินการประเมินความสามารถดา้นการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

            2.1.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:   ประเมินคุณภาพผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3



บำท 155,000 152,027 10,000 8,685 80,000 84,395 65,000 58,947

 
คร้ัง
ทีม
เล่ม
คน

รูปแบบ
แห่ง

คร้ัง
คร้ัง
คร้ัง
คร้ัง
คน
คร้ัง
คร้ัง
เล่ม

10,000 8,685 80,000 84,395 65,000 58,947

คร้ัง 5,000
คร้ัง 1,850
คร้ัง 1,835
คร้ัง 50,000
คน 34,395
คร้ัง 28,947

            1.2.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5: อบรมพฒันาครูและบุคลากรตามรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาข้ึน
            1.2.6 กิจกรรมหลกัท่ี 6: นิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

         2.1 เงนิงบประมำณ

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:   ประชุมรับฟังค าช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ ระดบัส านกังาน

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  ประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการระดบัจงัหวดั
            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:  ประชุมพฒันารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจดั
            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4: พฒันาคู่มืออบรมออนไลน์และคู่มือนิเทศออนไลน์

            1.2.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5: อบรมพฒันาครูและบุคลากรตามรูปแบบการนิเทศท่ีพฒันาข้ึน
            1.2.6 กิจกรรมหลกัท่ี 6: นิเทศ ติดตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
            1.2.7 กิจกรรมหลกัท่ี 7: ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
            1.2.8 กิจกรรมหลกัท่ี 8: จดัท าเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานในระดบัจงัหวดั

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:   ประชุมรับฟังค าช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ ระดบัส านกังาน

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  ประชุมช้ีแจงการด าเนินโครงการระดบัจงัหวดั
            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:  ประชุมพฒันารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจดั
            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4: พฒันาคู่มืออบรมออนไลน์และคู่มือนิเทศออนไลน์

            1.1.2 คุณภาพ :  1. มี Supervisor  Teams ระดบัจงัหวดั เพ่ือเป็นศูนยก์ลางการบูรณาการดา้นการนิเทศ 
             2. มีรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเชิงพ้ืนท่ี
            3. สถานศึกษาไดรั้บการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางท่ีพฒันาข้ึน มีร้อยละของนกัเรียน
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :    50,000       บาท

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :
              1.1.1 ปริมาณ : 1. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจดัการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา

              2.  มีเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และสนบัสนุนการบริหารการจดั
              3.  ปริมาณ : รายงานผลการด าเนินโครงการ Coaching  Teams เพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวดัแพร่

        - ตวัช้ีวดั :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา

โครงกำรที่ 1 :   โครงกำร Coaching  Teams เพ่ือยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำน



คร้ัง 3,000
เล่ม 27,000

บำท 155,000 152,027 10,000 8,685 80,000 84,395 65,000 58,947

บำท 327,750 327,750 14,048 14,048 101,666 101,666 212,036 212,036

 
แห่ง

รูปแบบ
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

คน
คน
คร้ัง

คร้ัง

คร้ัง 5,000 4,048

คร้ัง 10,000 10,000

คร้ัง 101,666 70,000
คร้ัง 31,666

คร้ัง 212,036 212,036             2.1.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5:  การจดังานแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียน รูปแบบ/แนวทางการ
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         2.1 เงนิงบประมำณ

              2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  ประชุมช้ีแจงการขบัเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ TFE (Teams For 
              2.1.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   วิเคราะห์ขอ้มูลและจดัท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET)

              2.1.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:   การสร้างการรับรู้ในการพฒันารูปแบบ/แนวทางการพฒันาการจดัการ
             2.1.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:   นิเทศ ติดตามและประเมินผลการน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้พฒันา

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  อบรมหลกัสูตรพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน นกัศึกษา
            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:   ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดบัจงัหวดั ระดบัภาค และ

            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:   ลูกเสือจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ร. 10
            1.2.5 กิจกรรมหลกัท่ี 5:   ยกยอ่งผูมี้ผลงานดีเด่นต่อการพฒันากิจกรรมลูกเสือ
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

              3. สถานศึกษามีร้อยละของนกัเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ ขั้นพ้ืนฐานแต่
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :   301,390    บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:  เชิดชูเกียรติบุคลากรศูนยเ์สมารักษ ์ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั

              1.1.1 ปริมาณ : 1. เพ่ือเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลผลสมัฤทท์างการศึกษาพฒันากระบวนการจดัการการ
              2. เพ่ือพฒันรูปแบบการพฒันาการจดัการเรียนรู้ และถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบัการพฒันานกัเรียน
              3. เพ่ือให้สถานศึกษามีรูปแบบในการพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีส่งผลให้มีร้อยละของนกัเรียนท่ี
              1.2.1 คุณภาพ : 1.  มีศูนยก์ลางขอ้มูลผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา ระดบัจงัหวดัเพ่ือส่งเสริมการจดัการ
               2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาเกิดการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้และถ่ายทอด

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 2 :  TFE (Teams For Education) เพ่ือพฒันำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

            1.2.7 กิจกรรมหลกัท่ี 7: ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
            1.2.8 กิจกรรมหลกัท่ี 8: จดัท าเอกสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานในระดบัจงัหวดั
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ



บำท 327,750 327,750 14,048 14,048 101,666 101,666 212,036 212,036

บำท 77,800 77,800 11,235 11,235 34,900 34,900 31,665 31,665

 
แห่ง
เล่ม
คน
แห่ง

บาท

คน
คน
แห่ง
แห่ง

เล่ม 11,235 11,235

คน 34,900 34,900

แห่ง 20,000 20,000
คร้ัง 11,665 11,665

บำท 77,800 77,800 11,235 11,235 34,900 34,900 31,665 31,665

บำท 1,829,800 1,001,360 966,100 68,585 68,585 34,900 34,900 276,216 543,257

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง : ผู้เรียนมีทักษะและคุณลกัษณะพืน้ฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและ

       - ตวัช้ีวดั : 1. ส่งเสริม สนบัสนุนให้คนทุกช่วงวยัมีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และการพฒันาคุณภาพ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน
ประเด็นยทุธศำสตร์ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

 แผนงบประมำณ : งบพฒันำจังหวดัแพร่
เป้ำประสงค์เชิงยทุธศำสตร์ : กำรพฒันำศักยภำพคนทุกช่วงวยัและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้

            2.1.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: การขบัเคล่ือนการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศตามระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ
            2.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   การอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตร Executive Function และแนวคิด High  
            2.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:   การคดัเลือกแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ(Best Practices) ในการพฒันาเด็กปฐมวยั
            2.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:   การนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:   การอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตร Executive Function และแนวคิด High  
            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:   การคดัเลือกแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ(Best Practices) ในการพฒันาเด็กปฐมวยั
            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:   การนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา
    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

              3. ผูบ้ริหารและครูผูส้อนปฐมวยัในจงัหวดัแพร่มีแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)  ในการพฒันา
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :     77,800          บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: การขบัเคล่ือนการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศตามระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศ

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :
              1.1.1 ปริมาณ :  ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ผูดู้แลเด็ก ผูรั้ลบริการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเดก้ปฐมวยั ใน

              1.2.1 คุณภาพ : 1.  มีขอ้มูลสารสนเทศตามระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศการพฒันาเด็กปฐมวยัตาม
               2. ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู พ่อ แม่และผูป้กครองเด็กปฐมวยัมีความรู้ ความเขา้ใจและเห็น

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 3 :  ขับเคล่ือนกำรพฒันำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวยัในระดบัพืน้ที่



บำท 1,602,000

 
คน
คน
แห่ง
แห่ง

คน
คน
คน 480,000
คน 72,500

คน 432,800 282,800
คน 616,700 312,700
คน 480,000 300,000
คน 72,500         28,060

บำท 1,602,000 923,560 1,529,500 895,500    72,500 28,060

บำท 150,000

คน
คน

            1.1.1 ปริมาณ :  พนกังานเจา้หนท่ี้ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา 8 อ าเภอ ในจงัหวดั
            1.1.2 คุณภาพ : 1. ร้อยละ 100 ของผูเ้ขา้รับการอบรมทบทวนเพ่ิมเติมความรู้ไดรั้บความรู้และทกัษะ

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

โครงกำรที่ 1 :  สร้ำงเครือข่ำยกำรตรวจ เฝ้ำระวงัติดตำมควำมประพฤติ  นักเรียนและนักศึกษำใน
    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั : มีแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจดัการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท่ี

              กิจกรรมหลกัท่ี 1: อบรม สมัมนา บุคลากร ครู ผูรั้บผิดชอบทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาการ

              กิจกรรมหลกัท่ี 2:    อบรมนกัเรียนเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการอนุรักษพ์นัธุกรรม
              กิจกรรมหลกัท่ี 3: สนบัสนุนการจดัท าทะเบียนพรรณไมง้านสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเพ่ือขยาย

            กิจกรรมหลกัท่ี 4:  นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียน 16 แห่ง
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2  อบรมนกัเรียนเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการอนุรักษ์
            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:  สนบัสนุนการจดัท าทะเบียนพรรณไมง้านสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเพ่ือ

            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:  นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมำณ

                                    3. ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ ให้การส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา สถานศึกษาเป็น
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2562 - 30 กนัยายน 2563
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย :    1,602,000   บาท
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: อบรม สมัมนา บุคลากร ครู ผูรั้บผิดชอบทางการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา

    1. แผนกำรปฏิบัติงำน

         1.1 ตวัช้ีวดั :

              1.1.1 ปริมาณ :  หน่วยงานทางการศึกษาในจงัหวดัแพร่ จ  านวน  9 แห่ง
             1.1.2 คุณภาพ : 1.นกัเรียน นกัศึกษา มีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้กบัเยาวชนใน
                                    2. ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ ให้การส่งเสริม สนบัสนุน พฒันา สถานศึกษาเป็น

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน : หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวดัแพร่

        - ตวัช้ีวดั :  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษา

โครงกำรที่ 1 :   โครงกำรพฒันำศูนย์กำรเรียนรู้อนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ



คน

บาท

คร้ัง

คร้ัง

บาท 57,350 57,350 57,350
คร้ัง 79,200 79,200 79,230
บาท 13,450 13,450

บำท 150,000 57,350 57,350 92,650 79,230

แบบ สงป. 301

ค ำช้ีแจงเพิม่เติม

                   (ไม่มี)

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข

                  (ไม่มี)

         2.3 เงนินอกงบประมำณ

รวมเงนิงบประมำณทั้งส้ิน

หน้ำ 3

ส ำหรับส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ

         2.1 เงนิงบประมำณ

              กิจกรรมหลกัท่ี 1: อบรมเชิงปฏิบติัการพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและ
             กิจกรรมหลกัท่ี 2:  การปฏิบติัการออกตรวจเฝ้าระวงัความประพฤตินกัเรียนนกัศึกษาทั้ง 8 อ าเภอ
             กิจกรรมหลกัท่ี 3:  ประชุมสรุปผลการด าเนินงานของเครือข่ายพนกังานส่งเสริมความประพฤติ
         2.2  เงนิงบประมำณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่ำนมำ

         1.2 กจิกรรมหลกั            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1: อบรมเชิงปฏิบติัการพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและ
นกัศึกษาจงัหวดัแพร่ จ  านวน 110 คน

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:  การปฏิบติัการออกตรวจเฝ้าระวงัความประพฤตินกัเรียนนกัศึกษาทั้ง 8 อ าเภอ

            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:  ประชุมสรุปผลการด าเนินงานของเครือข่ายพนกังานส่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียนและนกัศึกษาในทุกอ าเภอในจงัหวดัแพร่    2. แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (2.1)

             2.ร้อยละ 100 ของผูเ้ขา้รับการอบรมเพ่ิมเติมความรู้เป็นเครือข่ายพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความ
            1.1.3 เวลา :  1 ตุลาคม 2561 - 30 กนัยายน 2562
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : 405,200.- บาท



หัวหน้ำส่วนรำชกำร/รัฐวสิำหกจิ :             อดุล  เทพกอม

                 (นำงสำวจิรำภรณ์  ชัยวงั)                                                        ( นำยอดุล  เทพกอม )

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

ผู้รำยงำน :          จิรำภรณ์


