แบบ สงป. 301
แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
งบส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส

ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สํ านักงานศึ กษาธิการจังหวัดลําปาง

รหัส

จัดทําแผน



รายงานผล ไตรมาสที 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการจัดการศึกษาเพือความมันคง
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนได้ รับการศึกษาทีมีคุณภาพทีสอดคล้องเหมาะสมกับ
การเสริมสร้ างความมันคง

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง :ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้ กบั ผู้เรียน
- ตัวชีวัด : จํานวนผู้ได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน : ส่ งเสริ มและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้ กบั ผู้เรียน
- ตัวชีวัด : จํานวนผู้ได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ผลผลิตที 1: ผู้ได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการที 1 :โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการส่ งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดลําปาง และศู นย์เสมารักษ์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลําปาง
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1. การประชุมคณะกรรมการเครื อข่าย จํานวน 2 ครัง
2. จํานวนพนักงานเจ้าหน้าทีส่ งเสริ มความประพฤตินกั เรี ยนและ
นักศึกษา ทีเข้าร่ วมการประชุมอบรมให้ความรู ้ 50 คน
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: ประชุมคณะกรรมการเครื อข่าย

ครัง

2

2

1

1

1

1

คน

50

50

50

50

50

50

บาท

30,000

30,000

15,000

20,200

15,000

9,800

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: ประชุมคณะกรรมการเครื อข่าย
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที 2 : โครงการส่ งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ :การเฝ้าระวังปั ญหาและสถานการณ์ความประพฤติของนักเรี ยนและ
นักศึกษา จํานวน 12 ครัง
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1:เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินกั เรี ยนและ
นักศึกษา
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินกั เรี ยนและ
นักศึกษา
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

บาท

30,000

30,000

15,000

20,200

15,000

9,800

ครัง

12

5

4

2

4

3

4

บาท

55,000

51,679

20,000

3,560

20,000

11,160

15,000

36,959

บาท

55,000

51,679

20,000

3,560

20,000

11,160

15,000

36,959

แบบ สงป. 301
หน้ า 3
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการจัดการศึกษาเพือความมันคง
แผนงบประมาณ : แผนงานพืนฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ : นโยบายและแผนด้ านการศึ กษา
โครงการที 3 : งานวันเด็กแห่ งชาติ ประจําปี 2562
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ :จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมงานการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562
ในจังหวัดลําปาง ไม่นอ้ ยกว่า 500 คน
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: งานวันเด็กแห่ งชาติ ประจําปี 2562
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

คน

500

550

500

550

บาท

35,000

35,000

35,000

35,000

บาท

35,000

35,000

35,000

35,000

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการจัดการศึกษาเพือความมันคง
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้ างภูมิค้ มุ กันและป้องกันยาเสพติด
โครงการที 4 : โครงการขับเคลือนนโยบายสู่ การปฏิบัติในพืนที เพือการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) จํานวนคณะกรรมการศูนย์อาํ นวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในสถานศึกษา เข้าร่ วมประชุม
2) จํานวนโรงเรี ยนทีเข้าร่ วมกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความตระหนัก
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถนุ ายน)
3) ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่ วมประชุมถอดบทเรี ยน
ขับเคลือนการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพือขับเคลือนการป้ องกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดผลเป็ นรู ปธรรม
ผูบ้ ริ หารหน่วยงานการศึกษา เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานด้านยาเสพติดมีความรู ้ความเข้าใจ
ในแนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 50 คน
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

คน

30

30

30

30

โรงเรี ยน

5

8

5

8

จํานวน

50

50

ผล

50

50

แบบ สงป. 301
หน้ า 5
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: ประชุมคณะกรรมการศูนย์อาํ นวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา และจัดทํากิจกรรมขับเคลือนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิใน
พืนที เพือการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: ประชุมคณะกรรมการศูนย์อาํ นวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา และจัดทํากิจกรรมขับเคลือนนโยบายสู่ การปฏิบตั ิใน
พืนที เพือการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

บาท

19,000

19,000

3,000

3,300

16,000

15,700

บาท

19,000

19,000

3,000

3,300

16,000

15,700

100

100

100

100

2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการจัดการศึกษาเพือความมันคง
แผนงบประมาณ : ผลผลิต/โครงการ : โครงการที 5 : โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที 10 ประมุขคณะลูกเสื อแห่ งชาติวันที 28 กรกฎาคม 2562
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) ร้อยละของจํานวนลูกเสือ เนตรนารี ทีเข้าร่ วมกิจกรรม ได้แสดง
ความจงรักภักดีและสํานึกใน พระมหากรุ ณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า-เจ้าอยูห่ วั ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

ร้อยละ

แบบ สงป. 301
หน้ า 6
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1:จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคําปฏิญาณตนของ
ลูกเสื อ เนตรนารี ผูก้ าํ กับลูกเสือ ในวันที 28 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรี ยนบุญวาทย์
วิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคําปฏิญาณตนของ
ลูกเสื อ เนตรนารี ผูก้ าํ กับลูกเสือ ในวันที 28 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรี ยนบุญวาทย์
วิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

บาท

50,000

49,276

50,000

49,276

บาท

50,000

49,276

50,000

49,276

คน

40

40

40

40

2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการจัดการศึกษาเพือความมันคง
แผนงบประมาณ : แผนงานพืนฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้ได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โครงการที 6 : โครงการสนับสนุนการเข้ าร่ วมงานชุ มนุมยุวกาชาดทัวประเทศ เฉลิมพระ
เกียรติเนืองในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : จํานวนผูบ้ งั คับบัญชายุวกาชาด บุคลากรและเจ้าหน้าที ทีเข้าร่ วม
กิจกรรม
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

แบบ สงป. 301
หน้ า 7
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: เข้าร่ วมงานชุมนุ มยุวกาชาดทัวประเทศเฉลิมพระเกียรติเนือง
ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: เข้าร่ วมงานชุมนุ มยุวกาชาดทัวประเทศเฉลิมพระเกียรติเนือง
ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

บาท

60,400

60,400

60,400

60,400

บาท

60,400

60,400

60,400

60,400

คน

385

360

385

360

ร้อยละ

100

100

100

100

2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการจัดการศึกษาเพือความมันคง
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการศึกษาเพือความยังยืนประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 ของสํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกษาทียังยืน
โครงการที 7 : โครงการสั มมนาทางวิชาการ “การน้ อมนําพระราโชบายด้ านการศึ กษา ของ
พระบาทสมเด็จพระวชิ รเกล้าเจ้ าอยู่หัว สู่ การปฏิบัต”ิ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) จํานวนผูบ้ ริ หารหน่วยงานทางการศึกษา และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องร่ วมกิจกรรม
1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนา มีความรู ้ ความเข้าใจใน
พระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั สามารถนําไปพัฒนา
ตนเองและนําไปสู่การปฏิบตั ิในสถานศึกษาเป็ นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

แบบ สงป. 301
หน้ า 8
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การน้อมนําพระราโชบาย
ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั สู่ การปฏิบตั ”ิ
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การน้อมนําพระราโชบาย
ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั สู่ การปฏิบตั ”ิ

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

บาท

100,000

182,309

100,000

82,309.01

บาท

100,000

182,309

100,000

82,309.01

100

100

100

100

2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการจัดการศึกษาเพือความมันคง
แผนงบประมาณ : ผลผลิต/โครงการ : โครงการที 8 : โครงการชุมนุมลูกเสื อสํ ารองแห่ งชาติ ครังที 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสื อ
สํ ารองแห่ งประเทศไทย) จังหวัดลําปาง
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) ร้อยละของผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสื อสํารอง จากโรงเรี ยน
ทุกสังกัด, คณะกรรมการดําเนินงานและเจ้าหน้าที เข้าร่ วมกิจกรรม
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

ร้อยละ

แบบ สงป. 301
หน้ า 9
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: ดําเนินการจัดกิจกรรมงานชุมนุมฯ เป็ นกิจกรรมค่าย
หลักสู ตร 2 วัน 1 คืน โดยวิธีการบรรยายสาธิตและปฏิบตั ิจริ ง ระหว่างวันที 5 - 6 สิ งหาคม
2562
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: ดําเนินการจัดกิจกรรมงานชุมนุมฯ เป็ นกิจกรรมค่าย
หลักสู ตร 2 วัน 1 คืน โดยวิธีการบรรยายสาธิตและปฏิบตั ิจริ ง ระหว่างวันที 5 - 6 สิ งหาคม
2562
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

บาท

900,000

899,991

900,000

899,991

บาท

900,000

899,991

900,000

899,991

แบบ สงป. 301
หน้ า 10
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการจัดการศึกษาเพือความมันคง
แผนงบประมาณ : แผนงานพืนฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ผลผลิต/โครงการ : ผู้ได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โครงการที 9 : โครงการส่ งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสั นติวิธี
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดอบรมให้ความรู ้เกียวกับการลดระดับความรุ นแรง เมือ
เผชิญกับสถานการณ์และปั ญหาความมันคงรู ปแบบต่าง ๆ ระหว่างวันที 9 - 11 กันยายน
2562 ณ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพนั ธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดอบรมให้ความรู ้เกียวกับการลดระดับความรุ นแรง เมือ
เผชิญกับสถานการณ์และปั ญหาความมันคงรู ปแบบต่าง ๆ ระหว่างวันที ๙ - ๑๑ กันยายน
2562 ณ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพนั ธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ อําเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลําปาง
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิ น

คน

100

101

100

101

บาท

290,000

286,050

290,000

286,050

บาท

290,000

286,050

290,000

286,050

1,539,400

1,513,705

0

0

70,000

58,760

23,000

14,460

1,446,400 1,440,485.01

แบบ สงป. 301
หน้ า 11

สํ าหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คําชีแจงเพิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผูร้ ายงาน : สุ ดารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุดารัตน์ ชุมขวัญ)
ตําแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 9 ตุลาคม 2562 โทร : 089 8556722

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง :
……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

สํ าหรับสํ านักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้ อสังเกต

ผู้พจิ ารณา : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง : ……………………………………………………………………………......
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

ผู้ให้ ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

แบบ สงป. 301

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
งบส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส

ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สํ านักงานศึ กษาธิการจังหวัดลําปาง

รหัส

จัดทําแผน



รายงานผล ไตรมาสที 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาสมรรถนะและความสามารถในการแข่ งขันทีสนองความ
ต้ องการของตลาดแรงงานและประเทศ
แผนงบประมาณ : แผนงานพืนฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ผลผลิต/โครงการ : ผู้ได้ รับการส่ งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โครงการที 1 : โครงการส่ งเสริมการใช้ สือออนไลน์ และเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ อย่ าง
สร้ างสรรค์ (สร้ างรายได้ จาก Social Media)
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริ มการใช้สือออนไลน์และ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริ มการใช้สือออนไลน์และ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิ น

คน

140

105

140

105

บาท

49,200

40,062

49,200

40,062

บาท

49,200

40,062

49,200

40,062

49,200

40,062

49,200

40,062

0

0

0

แบบ สงป. 301
หน้ า 2

สํ าหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คําชีแจงเพิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผูร้ ายงาน : สุ ดารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุดารัตน์ ชุมขวัญ)
ตําแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 9 ตุลาคม 2562 โทร : 089 8556722

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง :
……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

สํ าหรับสํ านักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้ อสังเกต

ผู้พจิ ารณา : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง : ……………………………………………………………………………......
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

ผู้ให้ ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

แบบ สงป. 301
แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
งบส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส

ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สํ านักงานศึ กษาธิการจังหวัดลําปาง

รหัส

จัดทําแผน



รายงานผล ไตรมาสที 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพคนให้ มีคุณภาพ
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ
เท่ าเทียมและทัวถึง
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนได้ รับการศึกษาทีมีคุณภาพและมีทักษะของผู้เรี ยนใน
ศตวรรษที 21
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ เพือสร้ างคุณลักษณะ
และทักษะทีจําเป็ นในศตวรรษที 21
- ตัวชีวัด : ร้ อยละของนักเรียนทีมีคะแนนเฉลียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขันพืนฐาน (O - NET) มากกว่ าร้ อยละ 50 ในแต่ ละวิชาเพิมขึน (ร้ อยละ 5)
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน : ผู้เรียนทุกช่ วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะตามมาตรฐานการศึ กษาและมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะทีจําเป็ นในศตวรรษที 21
- ตัวชีวัด :ร้ อยละทีเพิมขึนของคะแนนเฉลียผลสั มฤทธิทางการเรี ยนวิชาหลักระดับ
การศึกษาขันพืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ
แนวทางที 1พัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ เพือสร้ างคุณลักษณะและทักษะทีจําเป็ นใน
ศตวรรษที 21
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรม : กิจกรรมการส่ งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

โครงการที 1 : โครงการ TFE ( Teams for Education )
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) รู ปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรี ยนทีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐานแต่ละวิชาตํากว่าเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 เพิมขึน ระดับ
จังหวัด อย่างน้อย 1 แนวทาง
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: การพัฒนารู ปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ใน
ระดับจังหวัด
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: การพัฒนารู ปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ใน
ระดับจังหวัด
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที 2 : โครงการ Coaching Teams เพือยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริ หารจัด
การศึกษาขันพืนฐานในระดับจังหวัด มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริ บทของเขตพืนที
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: พัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

แนวทาง

1

1

1

บาท

630,000

628,896

110,000

320,000

175,335

200,000

453,561

บาท

630,000

628,896

110,000

320,000

175,335

200,000

453,561

1

1

1

1

407,200

406,145

100,000

297,430

แนวทาง

บาท

150,000

76,800

157,200

31,915

แบบ สงป. 301
หน้ า 3
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: พัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
ตัวชีวัด : ร้ อยละของนักเรี ยนปฐมวัยมีคุณภาพตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
โครงการที 3 : โครงการขับเคลือนและพัฒนาการศึ กษาเด็กปฐมวัยจังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ 2562
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยมีความครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั จากทุกหน่วยงาน
2) มีแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดลําปาง มีขอ้ มูลครบถ้วน
สมบูรณ์และสามารถนําสู่ การปฏิบตั ิได้ จํานวน 1 แผน
3) จํานวนบุคลากรทีได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนปฐมวัย
4) เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาทุกสังกัดได้รับการพัฒนาครบทัง 4 ด้าน
แบบองค์รวม
5) จํานวนนวัตกรรมการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยทีมีคุณภาพสามารถ
เป็ นแบบอย่างได้
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

บาท

ผล

407,200

406,145

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

150,000

ผล

76,800

ผล

157,200

31,915

100,000

ผล

297,430

ร้อยละ

100

100

100

จํานวน

1

1

1

คน

100

100

100

ร้อยละ

80

80

55

จํานวน

3

3

3

แบบ สงป. 301
หน้ า 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิ น

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

บาท

320,000

319,993.15

50,000

15,250

220,000

26,225

50,000

278,518

บาท

320,000

319,993.15

50,000

15,250

220,000

26,225

50,000

278,518

310,000

92,050

697,200

233,475

1,357,200 1,355,034.15

0

0

350,000 1,029,509.15

แบบ สงป. 301
หน้ า 5

สํ าหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คําชีแจงเพิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผูร้ ายงาน : สุ ดารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุดารัตน์ ชุมขวัญ)
ตําแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 9 กรกฎาคม 2562 โทร : 089 8556722

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง :
……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

สํ าหรับสํ านักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้ อสังเกต

ผู้พจิ ารณา : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง : ……………………………………………………………………………......
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

ผู้ให้ ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

แบบ สงป. 301
แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
งบส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส

ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สํ านักงานศึ กษาธิการจังหวัดลําปาง

รหัส

จัดทําแผน



รายงานผล ไตรมาสที 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ กษา
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ
เท่ าเทียมและทัวถึง
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนได้ รับโอกาสทางการศึกษาอย่ างทัวถึง และเสมอภาค
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง : ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีมี
คุณภาพให้ เท่ าเทียมและทัวถึง
- ตัวชีวัด : อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขันพืนฐานลดลง
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน : ผู้เรียนทุกคนได้ รับโอกาสและความเสมอภาคในการ
เข้าถึงการศึกษาทีมีคุณภาพ
- ตัวชีวัด : อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขันพืนฐานลดลง
ผลผลิต/ โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิกรรม : กิจกรรมการส่ งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
แนวทางที 5 ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีมีคุณภาพให้ เท่ าเทียมและ
ทัวถึง

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
หน่ วยนับ
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที 1 : โครงการเพิมโอกาสเข้ าถึงการศึ กษาของเด็กด้ อยโอกาสเด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่นในรู ปแบบทีเหมาะสม

รวมทังสิ น
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
ร้อยละ

60

60

93.81

2) ร้อยละของหน่ วยงานทางการศึกษาในจังหวัดทีเข้าร่ วมประชุม เพือ
นําเสนอข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และแด็กตกหล่น

ร้อยละ

80

80

80

1.1.2 คุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการจัดเก็บข้อมูลของเด็กด้อยโอกาสเด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่นในระดับจังหวัด
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก

ระดับ

5

5

5

บาท

240,000

234,762

29,200

6,000

197,600

147,725

13,200

81,037

บาท

240,000

234,762

29,200

6,000

197,600

147,725

13,200

81,037

240,000

234,762

29,200

6,000

197,600

147,725

13,200

81,037

1.1.1 ปริ มาณ : 1) เด็กออกกลางคันและเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาตามศักยภาพ

1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: เพิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่นในรู ปแบบทีเหมาะสม
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: เพิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่นในรู ปแบบทีเหมาะสม
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิ น

0

0

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สํ าหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คําชีแจงเพิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผูร้ ายงาน : สุ ดารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุ ดารัตน์ ชุมขวัญ)
ตําแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 9 กรกฎาคม 2562 โทร : 089 8556722

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง :
……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

สํ าหรับสํ านักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้ อสังเกต

ผู้พจิ ารณา : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง : ……………………………………………………………………………......
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

ผู้ให้ ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

แบบ สงป. 301
แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
งบส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส

ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สํ านักงานศึ กษาธิการจังหวัดลําปาง

รหัส

จัดทําแผน



รายงานผล ไตรมาสที 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : คุณภาพชี วิตทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้ อม
แผนงบประมาณ : แผนงานพืนฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผลผลิต/ โครงการ : ผู้ได้ รับการส่ งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม : ลูกเสื อ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โครงการที 1 : โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสื อ-เนตรนารี ระดับจังหวัดลําปาง
ประจําปี 2562
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : จํานวนบุคลากรทีได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอนปฐมวัย
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: ประกวดระเบียบแถวลูกเสื อ-เนตรนารี
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: ประกวดระเบียบแถวลูกเสื อ-เนตรนารี
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

คน

300

300

300

300

บาท

43,180

40,808

43,180

40,808

บาท

43,180

40,808

43,180

40,808

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที 2 : โครงการยุวกาชาดจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1.1.2 คุณภาพ : ผูบ้ งั คับบัญชายุวกากาชาดและสมาชิกยุวกาชาด ได้แสดงความ
จงรักภักดีแด่ รัชกาลที 10 และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณ มีความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมยุวกาชาดและทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

คน

280

280

280

280

ร้อยละ

80

80

80

80

บาท

40,000

12,335

40,000

12,335

บาท

40,000

12,335

40,000

12,335

83,180

53,143

40,000

12,335

1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดกิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระ
เกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดกิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสา บําเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระ
เกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิ น

0

0

0

0

43,180

40,808

แบบ สงป. 301
หน้ า 3
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
แผนงบประมาณ : แผนงานพืนฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ผลผลิต/โครงการ : นโยบายและแผนด้ านการศึ กษา
กิจกรรม : กิจกรรมการดําเนินงานด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์
โครงการที 3 : โครงการขับเคลือนงานด้ านสถานศึ กษาพอเพียง จังหวัดลําปาง ประจําปี
2562
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) จํานวนสถานศึกษาทีเข้าร่ วมกิจกรรม
2) จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ จํานวน 401 คน
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: การจัดบูธแสดงผลงานของสถานศึกษาทีมีการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: การจัดบูธแสดงผลงานของสถานศึกษาทีมีการจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิ น

แห่ง

3

3

3

3

คน

401

360

401

360

บาท

20,000

19,205

20,000

19,205

บาท

20,000

19,205

20,000

19,205

103,180

72,348

60,000

31,540

0

0

0

0

43,180

40,808

แบบ สงป. 301
หน้ า 4

สํ าหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คําชีแจงเพิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผูร้ ายงาน : สุ ดารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุดารัตน์ ชุมขวัญ)
ตําแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 9 กรกฎาคม 2562 โทร : 089 8556722

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง :
……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

สํ าหรับสํ านักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้ อสังเกต

ผู้พจิ ารณา : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง : ……………………………………………………………………………......
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

ผู้ให้ ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

แบบ สงป. 301
แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
งบส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส

ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สํ านักงานศึ กษาธิการจังหวัดลําปาง

รหัส

จัดทําแผน



รายงานผล ไตรมาสที 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ
แผนงบประมาณ : แผนงานพืนฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่ วยงานทังในส่ วนกลางและภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ
ทีมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิผล

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ
- ตัวชีวัด : ผลการประเมินส่ วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน : การพัฒนาประสิ ทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
- ตัวชีวัด : ผลการประเมินส่ วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผลผลิต/โครงการ : นโยบายและแผนด้ านการศึ กษา
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาในส่ วนภูมิภาค
โครงการที 1 : โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1.1.2 คุณภาพ : มียทุ ธศาสตร์ การกําหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลําปาง
ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง ประจําปี งบประมาณพ.ศ. 2562
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: วางแผนพัฒนาการศึกษา

คน
ยุทธศาสตร์

บาท

60
มี

60,000

60

60

มี

34,995

มี

10,000

40,000

10,000

60
มี

34,995

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: วางแผนพัฒนาการศึกษา
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที 2 : โครงการเสริ มสร้ างศักยภาพบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที 3 : โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการตรวจราชการตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 90 ขึนไป
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

บาท

ผล

60,000

34,995

100

บาท

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

40,000

ผล

ผล

10,000

34,995

93.33

100

93.33

54,800

54,519

54,800

54,519

บาท

54,800

54,519

54,800

54,519

ระดับ

5

4

5

4

ร้อยละ

10,000

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 3
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาได้รับการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 90 ขึนไป
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: ตรวจติดตามวิธีดาํ เนิ นงานตามนโยบายหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที 4 : โครงการจัดงานเผยแพร่ ผลการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดนิทรรศการเผยแพร่ ผลการกระทรวงศึกษาธิการ
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดนิทรรศการเผยแพร่ ผลการกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

บาท

130,000

81,989.99

32,500

5,000

32,500

36,023.99

32,500

8,400

32,500

32,566

บาท

130,000

81,989.99

32,500

5,000

32,500

36,023.99

32,500

8,400

32,500

32,566

ระดับมากทีสุ ด

บาท

มากทีสุ ด

50,000

มากทีสุ ด

34,100

มากทีสุ ด

มากทีสุ ด

50,000

22,800

11,300

22,800

11,300

.
บาท

50,000

34,100

50,000

แบบ สงป. 301
หน้ า 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ร้อยละ
ระดับ

90
ไม่ตากว่
ํ า
ปานกลาง

95.6
ระดับมาก

90
ไม่ตากว่
ํ า
ปานกลาง

95.60
ระดับมาก

ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ

2

22.29

2

22.29

บาท

132,950

103,318

132,950

103,318

บาท

132,950

103,318

132,950

103,318

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการต่ อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเครือข่ ายต่อต้ านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม : สร้ างกลไกป้องกันการทุจริตให้ เข้ มแข็งและมีประสิทธิภาพ
โครงการที 5 : โครงการอบรมเพือเสริ มสร้ างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
หน่ วยงานการศึกษา สถาบันการศึกษาและสถานศึ กษา “ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ” ในจังหวัดลําปาง
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
1.1.2 คุณภาพ : ค่าเฉลียระดับความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกียวกับ ความ
เหมาะสมของกระบวนการฝึ กอบรมในภาพรวม
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่ายตํากว่างบประมาณทีได้รับจัดสรร
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดอบรมและรายงานผล
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดอบรมและรายงานผล
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 5
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการต่ อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเครือข่ ายต่อต้ านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม : สร้ างกลไกป้องกันการทุจริตให้ เข้ มแข็งและมีประสิทธิภาพ
โครงการที 6 : โครงการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม บุคลากรสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลําปาง สู่ การพัฒนาค่านิยมพืนฐาน 12 ประการ (ตามแนวทางมูลนิธิยุวพัฒน์ )
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) ร้อยละของบุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจแนวทางดําเนินงาน
สํานักงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยวุ พัฒน์
2) ร้อยละของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทีส่ งเสริ ม สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ในรู ปแบบต่างๆ อย่างต่อเนืองและเป็ นรู ปธรรม

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ร้อยละ

90

90

90

90

ร้อยละ

100

100

100

100

1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดอบรมและรายงานผล
บาท
29,632
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดอบรมและรายงานผล
บาท
29,632
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
หมายเหตุ ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการอบรมเพือเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในหน่วยงานการศึกษา สถาบันการศึกษาและสถานศึกษา “ป้ องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ” ในจังหวัดลําปาง จํานวน 29,632 บาท

29,632

29,632

แบบ สงป. 301
หน้ า 6
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาการจัดการศึกษาเพือความมันคง
แผนงบประมาณ : แผนงานพืนฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ผลผลิต/โครงการ : ผู้ได้ รับการส่ งเสริ มและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
โครงการที 7 : โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาระบบฐานข้ อมูลด้านลูกเสื อ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) จํานวนเจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบและผูท้ ีเกียวข้อง ด้านข้อมูลด้าน
ลูกเสื อและยุ
1.1.2วคุกาชาด
ณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือใน
วันที 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ
ในวันที 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิ น

คน

20

20

20

20

บาท

6,000

5,992

6,000

5,992

บาท

6,000

5,992

6,000

5,992

433,750

344,546

103,300

157,704

32,500

5,000

225,450

58,824

72,500

123,018

แบบ สงป. 301
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สํ าหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คําชีแจงเพิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผูร้ ายงาน : สุ ดารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุ ดารัตน์ ชุมขวัญ)
ตําแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 9 กรกฎาคม 2562 โทร : 089 8556722

\
หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง :
……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

สํ าหรับสํ านักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้ อสั งเกต

ผู้พจิ ารณา : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง : ……………………………………………………………………………......
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

ผู้ให้ ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตําแหน่ ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

