
แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..
    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ
              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................
              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................
         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….
            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….
            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………
            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..
         1.2 กิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................
     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ
 แผนงบประมาณ : ………………………………………………………………………………………………………….
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............
   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ทางการศึกษา จ านวน ๑,05๐ คน

ของพระราชวงศ์จักรี  มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐาน
ชีวิตท่ีม่ันคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีงานท า ได้เรียนรู้ถึงน
วัตวิถีของท้องถ่ินและชุมชน มีจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถ่ินชุมชน          ของตนเอง 
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ

1) กิจกรรมใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์
2) กิจกรรมนวัตวิถีของท้องถ่ินและชุมชน
3) กิจกรรมจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถ่ินและชุมชน

4) กิจกรรมอาชีพสร้างรายได้

     2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

        2.1 งบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประชุมคณะกรรมการ/บุคลากร/สถานศึกษา/วิทยากร 4,400 0 4400 0 0 0 0 0 0 0

186700 0 0 0 0 0 186700 0 0 0
1) กิจกรรมใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์

2) กิจกรรมนวัตวิถีของท้องถ่ินและชุมชน

3) กิจกรรมจิตส านึกรักและภูมิใจในท้องถ่ินและชุมชน

4) กิจกรรมอาชีพสร้างรายได้

191100 4400 186700

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

            1.1.3 เวลา : พฤศจิกายน 2563- กันยายน 2564
            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 191,100 (หน่ึงแสนเก้าหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)
         1.2 กิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประชุมคณะกรรมการ/บุคลากร/สถานศึกษา/วิทยากร
            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ด าเนินการโครงการสร้างและส่งเสริมฯ จ านวน 5 แห่ง

                                                                                                                        
    2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ด าเนินการโครงการสร้างและส่งเสริมฯ จ านวน 5 แห่ง

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 1 : สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด : ………………………………………………………………………………………..
            1.1.1 ปริมาณ : นักเรียน อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี วิทยากรและครู บุคลากรทางการศึกษา 

            1.1.2 คุณภาพ :  ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระ

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยทุธศาสตร์ :2 การผลติและพฒันาก าลงัคน การวจิัย และนวตักรรม เพ่ือสร้างขีด

 แผนงบประมาณ : ………………………………………………………………………………………………………….
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......
       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................
    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................
        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................
     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….
            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….
            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….
            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………
            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..
         1.2 กิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………
            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..
    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ
              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................
              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................
         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
284,000.00 3,314.00 10,000.00 0.00 29,200.00 0.00 136,000.00 0.00 108,800.00 0.00

บาท

10,000.00 3,314.00 10,000.00 3,314.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,200.00 0.00 0.00 0.00 29,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

111,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,000.00 0.00 0.00 0.00
25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
93,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 0.00
7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,000.00 0.00
8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

บาท 284,000.00 3,314.00 10,000.00 3,314.00 29,200.00 0.00 136,000.00 0.00 179,000.00 0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 1 : Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด :   
            1.1.1 ปริมาณ : 1) มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อย 1 เครือข่าย
                               2)จังหวัดแพร่มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรม และการวิจัยทาง
                               3)จังหวัดแพร่มีนวัตกรรมด้านการการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และ
                               4)มีงานวิจัยทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีการเผยแพร่นวัตกรรมการ
                               5)จังหวัดแพร่มีวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ด้านการการบริหารจัดการ 
                               6)สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนท่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา

            1.1.2 คุณภาพ : 1)จังหวัดแพร่มีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                               2)มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับจังหวัดท่ีมีความ
                               3)มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม และ 
                               4)มีงานวิจัยทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีการเผยแพร่นวัตกรรมการ
                               5)ผู้เรียนในสถานศึกษาเป้าหมายมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

            1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :  284,000.-(สองแสนแปดหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)
         1.2 กิจกรรมหลัก
              1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

              1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: จัดท าศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัย
              1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: สร้างการรับรู้เก่ียวกับการด าเนินงานโครงการ “การอบรมเชิง
              1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4: การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน
              1.2.5 กิจกรรมหลักท่ี 5: แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหาร
              1.2.6 กิจกรรมหลักท่ี 6: การสังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการ
              1.2.7 กิจกรรมหลักท่ี 7: สรุปรายงานผล และจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ
              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: จัดท าศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัย
              2.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: สร้างการรับรู้เก่ียวกับการด าเนินงานโครงการ “การอบรมเชิง
              2.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 4: การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน
              2.1.5 กิจกรรมหลักท่ี 5: แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดบทเรียน คัดเลือกนวัตกรรม การบริหาร
              2.1.6 กิจกรรมหลักท่ี 6: การสังเคราะห์ วิจัย นวัตกรรม การบริหารจัดการ การจัดการ
              2.1.7 กิจกรรมหลักท่ี 7: สรุปรายงานผล และจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ :ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงบประมาณ :ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ
       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................
    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................
        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................
     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….
            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….
            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….
            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………
            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..
         1.2 กิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………
            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..
    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ
              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................
              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................
         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

17,140     17,140         

13,060     13,060         

30,200 30,200
ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
    โครงการท่ี 1 :โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางพัฒนา
หลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2564
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด : ………………………………………………………………………………………..
            1.1.1 ปริมาณ : 1. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแพร่
            1.1.2 คุณภาพ : สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา

            1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 -กันยายน 2564
            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : งบประมาณ 30,200บาท
         1.2 กิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประชุมแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ

            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: การน าเสนอการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง จ านวน 5 โรง
    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ
            2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ประชุมแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
            2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: การน าเสนอการพัฒนาหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง จ านวน 5 โรง

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
บาท 60,000 0 0 0 26,000 0 25,000 0 9,000 0

4,000 0 0 0 2,000 0 0 0 2,000 0
3,000 0 0 0 2,000 0 0 0 1,000 0

20,000 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0
20,000 0 0 0 0 0 20,000 0 0 0
13,000 0 0 0 2,000 0 5,000 0 6,000 0

บาท 60,000 0 0 0 26,000 0 25,000 0 9,000 0
ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 2 :ขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด : ………………………………………………………………………………………..
            1.1.1 ปริมาณ : ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเด็ก
            1.1.2 คุณภาพ : 1)  มีข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
            1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน)
         1.2 กิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษา
            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: การขับเคล่ือนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล
            1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบ
            1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 4: การคัดเลือกแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนา
            1.2.5 กิจกรรมหลักท่ี 5: การนิเทศ ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
         2.1 เงินงบประมาณ
            2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาการจัดการศึกษา
            2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: การขับเคล่ือนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล
            2.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 3: การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบ
            2.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 4: การคัดเลือกแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ(Best Practices) ในการพัฒนา
            2.1.5 กิจกรรมหลักท่ี 5: การนิเทศ ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

45,400 0

45,400 0

45,400 0

45400 0
ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….
            1.1.1 ปริมาณ : บุคลากร 34 คน
            1.1.2 คุณภาพ : บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างมีความรู้ความสามารถพัฒนางานอย่างมี
            1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
         1.2 กิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: อบรมพัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ
              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: อบรมพัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หน่วยนับ
รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
 แผนงบประมาณ : ………………………………………………………………………………………………………….
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : …………………………………..................…….….............
   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......

       - ตัวช้ีวัด : ....................................................................................

    เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................

        - ตัวช้ีวัด : ...................................................................................
     ผลผลิตท่ี 1: …………………………………….................................................……….
    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด : ……………………………………………………………………………………….
            1.1.1 ปริมาณ : ………………………………………………………………………………….
            1.1.2 คุณภาพ : ………………………………………………………………………………….
            1.1.3 เวลา : ………………………………………………………………………………………
            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ………………………………………………………………………………..
         1.2 กิจกรรมหลัก
            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: ………………………………………………………………………
            1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ……………………………………………………………………..
    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ
              2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: .............................................................
              2.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 2: ............................................................
         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี



หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

38,900.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ จดัท าโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามท่ีส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการก าหนด
2. หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 24 หน่วยงาน 

ร่วมก าหนดโครงการ/กิจกรรมของแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัแพร่
3 หน่วยงานทางการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 24 หน่วยงาน  ร่วมให้ขอ้มูล

ทางการศึกษาเพ่ือจดัท า เป็นสารสนเทศทางการศึกษาของจงัหวดัแพร่

1.ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดัแพร่ 
และแผนปฏิบติัราชการ สอดคลอ้งกบัปัญหา และความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั  กบัแผนพฒันาการศึกษาของชาติ ยทุธศาสตร์

2. ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัแพร่ มีสารสนเทศทางการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2564  มีความสมบูรณ์ ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั
สามารถน ามาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ ทางการศึกษาและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน

จงัหวดัแพร่

จงัหวดัแพร่

พ.ศ.2564 และจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ฉบบัจดัท าค  าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จดัท ารูปเล่มเอกสารแผนฯ และ
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ

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

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

    โครงการที่ 1 :จัดท าแผนพฒันาการศึกษาจังหวดัแพร่ 

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวดั : เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ

            1.1.1 เชิงปริมาณ :

            1.1.2 เชิงคุณภาพ :

กระทรวงศึกษาธิการ และใชเ้ป็นกรอบ ทิศทางในการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามเป้าหมาย

            1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
            1.1.4 ค่าใชจ่้าย : 38,900 บาท (สามหม่ืนแปดพนัเกา้ร้อยบาทถว้น)
         1.2 กจิกรรมหลกั

            1.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:ประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวนแผนพฒันาการศึกษา

            1.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าสารสนเทศทางการศึกษา

            1.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ

            1.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:ประชุมจดัสรรงบประมาณและงานตามนโยบายต่าง ๆ



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
ของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

19,600.00
จงัหวดัแพร่

9,000.00

จงัหวดัแพร่
7,500.00

พ.ศ.2564 และจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ฉบบัจดัท าค  าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) จดัท ารูปเล่มเอกสารแผนฯ และ
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ

2,800.00 1,300.00

ของส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ

38,900.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงนิงบประมาณ

            2.2.1 กิจกรรมหลกัท่ี 1:ประชุมเชิงปฏิบติัการทบทวนแผนพฒันาการศึกษา

            2.2.2 กิจกรรมหลกัท่ี 2:ประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท าสารสนเทศทางการศึกษา

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

            2.2.3 กิจกรรมหลกัท่ี 3:จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ

            2.2.4 กิจกรรมหลกัท่ี 4:ประชุมจดัสรรงบประมาณและงานตามนโยบายต่าง ๆ

         2.2  เงนิงบประมาณที่กนัไว้เบิกเหล่ือมปีที่ผ่านมา

         2.3 เงนินอกงบประมาณ

รวมเงนิงบประมาณทั้งส้ิน

ประเด็นยทุธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ
รวมทั้งส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

ผลผลติ/ โครงการ กจิกรรม

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



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
บาท 100,000       0 0 0 0 0 0 0 0 0

เชิงปริมาณ

1. หน่วยงานท่ีจัดการศึกษาในจังหวัดแพร่ ร้อยละ ๕๐ ข้ึนไป เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการ
พัฒนา การนิเทศเพ่ือขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดแพร่

2. ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป ได้รับการ
สร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาโดยใช้
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา

๓. สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐ ข้ึนไปได้รับการนิเทศ  ติดตามเก่ียวกับการ
น ากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาไปใช้
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารและครูผู้สอนของสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน ากระบวนการนิเทศภายในไปสู่การขับเคล่ือนการจัดการศึกษาได้อย่าง

8,200          0 0 0
67,380         0 0 0

              2.1.3 นิเทศ  ติดตาม คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ 22,420         0 0 0
              2.1.4 สรุปผล  และจัดท ารายงานผลโครงการฯ 2,000          0 0 0

100,000       0 0 0
ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

 ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการท่ี 2 : โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด : ………………………………………………………………………………………..

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ
              2.1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
              2.1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพ

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
บาท 80,000         12000 12000

เชิงปริมาณ
       1. หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  ได้รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณละ  2 คร้ัง
       2. สถานศึกษาสังกัดเอกชนในจังหวัดแพร่  จ านวน  20 แห่ง  ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัด    
การศึกษา และการด าเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษาละ  2  คร้ัง
เชิงคุณภาพ
       1. หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด มีความพร้อมรับ
การตรวจ ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ
      2. สถานศึกษาสังกัดเอกชนในจังหวัดแพร่ จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   และมีการด าเนินการ                      
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

5,000          5000 5000
35,000         

              2.1.3 การนิเทศ ติดตาม และการตรวจราชการ 30,000         7000 7000
              2.1.4 ปฏิบัติงานนอกเวลา 10,000         

80,000         0 12000 12000

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ

หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
    โครงการท่ี 3 : โครงการ ตรวจ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

              2.1.1 ประชุมช้ีแจงนโยบาย และการตรวจราชการ
              2.1.2 รับการตรวจราชการ

    1. แผนการปฏิบัติงาน
         1.1 ตัวช้ีวัด : ………………………………………………………………………………………..

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ



ค าช้ีแจงเพ่ิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : นายอกุล  เทพกอม
            ( นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ )                                          ( นายอดุล  เทพกอม )
ต าแหน่ง : ผิอ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ต าแหน่ง :     ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
วัน/เดือน/ปี  : 7 พฤษภาคม  2564 โทร :  054 598271 วัน/เดือน/ปี  : 7   พฤษภาคม  2564 โทร : 054598271

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส าหรับส านักงบประมาณ 

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......

ส านักงบประมาณ   ส านักนายกรัฐมนตรี

ส าหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผู้รายงาน : นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ






