แบบ สงป. 301
แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
งบส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สํ านักงานศึ กษาธิการจังหวัดลําปาง

รหัส
รหัส

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพือความมันคง
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ ทจํี าเป็ น
ในศตวรรษที 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้ างความมันคงในแต่ ละบริบท
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด


รวมทังสิ น

หน่ วยนับ

จัดทําแผน
รายงานผล ไตรมาสที 4

หน่วย : 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

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ร้อยละ

80

80

80

80

โรงเรี ยน

2

2

2

2

ร้อยละ

100

100

100

100

บาท

80,000

68,550

45,000

47,700

ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้ างภูมิค้ มุ กันและป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม : กิจกรรมการสร้ างภูมิค้ มุ กันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการที 1 : โครงการการจัดการศึกษาเพือความมันคงของเยาวชนจังหวัดลําปาง
กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดลําปาง
มีการดําเนินงานป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางโครงการ
สถานศึกษาสี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2) จํานวนสถานศึกษาต้นแบบการดําเนินงานโครงการสี ขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
3) ร้อยละของสถานศึกษามีขอ้ มูลสารสนเทศและรายงานสารสนเทศ
เกียวกับยาเสพติด (NISPA และ CATAS) ครบทุกแห่ง
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: ดําเนินงานป้องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแนวทางโครงการสถานศึกษา สี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

10,000

6,750

15,000

10,700

10,000

3,400

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: ดําเนินงานป้องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตามแนวทางโครงการสถานศึกษา สี ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ

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

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

80,000

68,550

10,000

6,750

15,000

10,700

10,000

3,400

45,000

47,700

แบบ สงป. 301
หน้ า 3
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพือความมันคง
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ ทจํี าเป็ น
ในศตวรรษที 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้ างความมันคงในแต่ ละบริบท

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

ครัง

2

1

ร้อยละ

80

80

บาท

30,000

23,350

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

ผล

1

1

1

0

80

80

11,000

16,400

ผล

ผล

แผนงบประมาณ : แผนงานพืนฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้ได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
โครงการที 2 : โครงการส่ งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการส่ งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดลําปาง
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : จํานวนครังในการประชุม/อบรม พนักงานเจ้าหน้าทีส่ งเสริ มความ
ประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษา เจ้าหน้าทีศูนย์เสมารักษ์สาํ นักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
บุคคลทีเกียวข้อง ภายในจังหวัดลําปาง
1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของพนักงานเจ้าหน้าทีส่ งเสริ ม
ความ
ประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษา
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: ประชุมวางแผน อบรมทบทวนบทบาทหน้าทีการปฏิบตั ิงาน
พนักงานเจ้าหน้าทีส่ งเสริ มความประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษา ภายในจังหวัดลําปาง
เจ้าหน้าทีศูนย์เสมารักษ์สาํ นักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคคลทีเกียวข้อง และสรุ ปโครงการ

19,000

6,950

แบบ สงป. 301
หน้ า 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
หน่ วยนับ
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
บาท
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: ประชุมวางแผน อบรมทบทวนบทบาทหน้าทีการปฏิบตั ิงาน
พนักงานเจ้าหน้าทีส่ งเสริ มความประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษา ภายในจังหวัดลําปาง
เจ้าหน้าทีศูนย์เสมารักษ์สาํ นักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคคลทีเกียวข้อง และสรุ ปโครงการ
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทังสิ น
แผน

ผล

30,000

23,350

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

ผล

19,000

6,950

11,000

16,400

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 5
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพือความมันคง
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ ทจํี าเป็ น
ในศตวรรษที 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้ างความมันคงในแต่ ละบริบท

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

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ครัง/ปี

≥15

17

3

2

4

5

4

2

4

8

บาท

45,000

23,473

12,000

9,600

33,000

13,873

บาท

45,000

23,473

12,000

9,600

33,000

13,873

155,000

115,373

22,000

13,000

89,000

77,973

แผนงบประมาณ : แผนงานพืนฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้ได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
โครงการที 3 : โครงการส่ งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : จํานวนครังในการออกตรวจติดตามความประพฤตินกั เรี ยนและ
นักศึกษา
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: พนักงานเจ้าหน้าทีส่ งเสริ มความประพฤตินกั เรี ยนปฏิบตั ิ
หน้าทีตามตารางการออกปฏิบตั ิหน้าทีเฝ้าระวังปั ญหาความประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษา
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.12.1.1
เงินงบประมาณ
กิจกรรมหลักที 1: พนักงานเจ้าหน้าทีส่ งเสริ มความประพฤตินกั เรี ยนออก
ปฏิบตั ิหน้าทีตามตารางการออกปฏิบตั ิหน้าทีเฝ้าระวังฯ
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิ น

10,000

6,750

34,000

17,650

แบบ สงป. 301
หน้ า 6

สํ าหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คําชีแจงเพิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน :

สุ ดารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุ ดารัตน์ ชุมขวัญ)
ตําแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชํ านาญการ
วัน/เดือน/ปี : 5 ตุลาคม 2563 โทร : 089-8556722

หัวหน้ าส่ วนราชการ :
(นายบรรพ์ ใสแจ่ม)
ตําแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 054-821501-2

สํ าหรับสํ านักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้ อสั งเกต

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. 2563
งบส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สํ านักงานศึ กษาธิการจังหวัดลําปาง

รหัส
รหัส

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


รวมทังสิ น

หน่ วยนับ

จัดทําแผน
รายงานผล ไตรมาสที 4

หน่วย : 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

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ร้อยละ

100

100

100

100

คน

100

421

100

421

ผลงาน

≥ 2 ผลงาน

3

≥ 3 ผลงาน

3

ร้อยละ

≥ ร้อยละ 75

100

≥ ร้อยละ 75

100

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 3 : พัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคุณภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ ทจํี าเป็ นในศตวรรษที 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะทีส่ งผลต่ อการพัฒนาทักษะทีจําเป็ นของผู้เรียน
ในศตวรรษที 21
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรม : กิจกรรมการส่ งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โครงการที 1 : โครงการขับเคลือนและพัฒนาการศึ กษาเด็กปฐมวัยจังหวัดลําปาง ประจําปี
งบประมาณ 2563
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยมีความครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็ นปั จจุบนั จากทุกหน่วยงาน
2) ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อนในระดับปฐมวัย จากทุกหน่วยงาน จํานวน 100
คน มีความรู ้ ความเข้าใจในการนํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปใช้เป็ นแนว
3) จํานวนนวัตกรรมการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยทีผ่านการประเมิน
4) ร้อยละสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
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

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

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ผล

บาท

100,650

59,066

27,000

6,760

27,000

3,600

46,650

48,706

บาท

100,650

59,066

27,000

6,760

27,000

3,600

46,650

48,706

แบบ สงป. 301
หน้ า 3
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ 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

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ทีม

1

1

1

1

2) แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริ หารการจัด
การศึกษาขันพืนฐานในพืนทีรับผิดชอบ ทีสอดคล้องเหมาะสมตามบริ บทของพืนที

แนวทาง

1

1

1

1

3) จํานวนสถานศึกษาทีเป็ นเครื อข่ายในการพัฒนาของโรงเรี ยน

โรงเรี ยน

18

18

18

18

เล่ม

1

1

1

1

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 3 : พัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคุณภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ ทจํี าเป็ นในศตวรรษที 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะทีส่ งผลต่ อการพัฒนาทักษะทีจําเป็ นของผู้เรียน
ในศตวรรษที 21
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรม : กิจกรรมการส่ งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โครงการที 2 : โครงการ Coaching Teams เพือยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) มีเครื อข่าย Supervisor Teams ในการบูรณาการความร่ วมมือการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุนการบริ หารการจัดการศึกษา ในระดับจังหวัด

4) มีเอกสารรายงานผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศฯ การบริ หารจัด
การศึกษาขันพืนฐานในระดับจังหวัด ทีมีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริ บทของเขตพืนที
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

แบบ สงป. 301
หน้ า 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
หน่ วยนับ
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2 กิจกรรมหลัก
บาท
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: พัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริ หาร
การจัดการศึกษาขันพืนฐานในพืนทีรับผิดชอบ ทีสอดคล้องเหมาะสมตามบริ บทของพืนที และ
เพิมจํานวนสถานศึกษาทีเป็ นเครื อข่ายในการพัฒนาของโรงเรี ยนนําร่ อง เพือให้เพิมร้อยละ
ของนักเรี ยนทีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 เพิมขึนจากปี ทีผ่านมา
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: พัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริ หาร
การจัดการศึกษาขันพืนฐานในพืนทีรับผิดชอบ ทีสอดคล้องเหมาะสมตามบริ บทของพืนที และ
เพิมจํานวนสถานศึกษาทีเป็ นเครื อข่ายในการพัฒนาของโรงเรี ยนนําร่ อง เพือให้เพิมร้อยละ
ของนักเรี ยนทีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนพื
ั นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 เพิมขึนจากปี ทีผ่านมา
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

บาท

รวมทังสิ น

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

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

155,000

56,632

5,000

3,000

20,000

11,014

25,000

105,000

42,618

155,000

56,632

5,000

3,000

20,000

11,014

25,000

105,000

42,618

แบบ สงป. 301

หน้ า 5

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ 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

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

3

3

3

3

1

1

1

1

≥5

10

≥5

10

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 3 : พัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคุณภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ ทจํี าเป็ นในศตวรรษที 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะทีส่ งผลต่ อการพัฒนาทักษะทีจําเป็ นของผู้เรียน
ในศตวรรษที 21
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรม : กิจกรรมการส่ งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โครงการที 3 : โครงการ TFE (Teams for Education)
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) มีขอ้ มูลผลสัมฤทธิทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดลําปาง 3 ปี ย้อนหลัง

ปี

แนวทาง
2) แนวทางการพัฒนานักเรี ยนทีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนพื
ั นฐานแต่ละวิชาตํากว่าเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 เพิมขึน ระดับจังหวัด อย่างน้อย
1 แนวทาง
3) จํานวนโรงเรี ยนทีเข้าร่ วมโครงการ TFE (Teams For Education)
ของจังหวัดลําปาง
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

โรงเรี ยน

แบบ สงป. 301

หน้ า 6

หน่วย : บาท

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

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

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

ผล

บาท

327,750

240,898

30,000

17,734

67,000

22,150

230,750

201,014

บาท

327,750

240,898

30,000

17,734

67,000

22,150

230,750

201,014

แบบ สงป. 301

หน้ า 7

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
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

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 3 : พัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคุณภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ ทจํี าเป็ นในศตวรรษที 21
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรม : กิจกรรมการส่ งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โครงการที 4 : โครงการการจัดการศึกษาเพือความมันคงของเยาวชนจังหวัดลําปาง กิจกรรม
งานวันเด็กแห่ งชาติ ปี 2563
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมงานการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563
ในจังหวัดลําปาง
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: งานวันเด็กแห่ งชาติ ปี 2563
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

คน

>500

1,200

>500

1,200

บาท

40,000

40,000

40,000

40,000

บาท

40,000

40,000

40,000

40,000

ผล

ผล

แบบ สงป. 301

หน้ า 8

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3 : พัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคุณภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :

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

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

คน

>200

210

>200

210

1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: กิจกรรมถนนเด็กศิลป์ ในงาน “เดิน กิน ชิม เทียว” ฮิมนําวัง
จังหวัดลําปาง
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ

บาท

10,000

10,000

10,000

10,000

2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: กิจกรรมถนนเด็กศิลป์ ในงาน “เดิน กิน ชิม เทียว” ฮิมนําวัง
จังหวัดลําปาง
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

บาท

10,000

10,000

10,000

10,000

1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ ทจํี าเป็ นในศตวรรษที 21
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรม : กิจกรรมการส่ งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โครงการที 4 : การจัดการศึกษาเพือความมันคงของเยาวชนจังหวัดลําปาง กิจกรรมถนน
เด็กศิลป์ ในงาน “เดิน กิน ชิม เทียว” ฮิมนําวัง จังหวัดลําปาง
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก

ผล

ผล

ผล

แบบ สงป. 301

หน้ า 9

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ 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

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

คน

130

130

130

130

ร้อยละ

85

86

85

86

บาท

10,000

9,661

10,000

9,661

บาท

10,000

9,661

10,000

9,661

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 3 : พัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคุณภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ ทจํี าเป็ นในศตวรรษที 21
3. หน่ วยงานและสถานศึกษามีกจิ กรรมส่ งเสริมคุณลักษณะทีพึงประสงค์และปรั บเปลียน
พฤติกรรมให้ เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้ อม
แผนงบประมาณ : แผนงานพืนฐานด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้ได้ รับการส่ งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสื อ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
โครงการที 5 : โครงการศึกษาธิการจังหวัดลําปางจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : จํานวนลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ และบุคลากร
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปางทีเข้าร่ วมกิจกรรม
1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: กิจกรรมจิตอาสาเพือสังคม
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: กิจกรรมจิตอาสาเพือสังคม
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

ผล

ผล

ผล

แบบ สงป. 301

หน้ า 10

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ 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

ร้อยละ
ร้อยละ

100
80

100
80

100
80

100
80

บาท

30,000

29,935

30,000

29,935

บาท

30,000

29,935

30,000

29,935

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 3 : พัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคุณภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ ทจํี าเป็ นในศตวรรษที 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะทีส่ งผลต่ อการพัฒนาทักษะทีจําเป็ นของผู้เรียน
ในศตวรรษที 21
3. หน่ วยงานและสถานศึกษามีกจิ กรรมส่ งเสริมคุณลักษณะทีพึงประสงค์และปรั บเปลียน
พฤติกรรมให้ เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้ อม
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรม : กิจกรรมการส่ งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้
โครงการที 6 : โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจําปี 2563
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: กิจกรรมทบทวนคํากล่าวปฏิญาณตน การเดินสวนสนาม และ
กิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: กิจกรรมทบทวนคํากล่าวปฏิญาณตน การเดินสวนสนาม และ
กิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

ผล

ผล

แบบ สงป. 301

หน้ า 11

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ 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

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

100

เล่ม

1

1

1

1

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 3 : พัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคุณภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ ทจํี าเป็ นในศตวรรษที 21
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะทีส่ งผลต่ อการพัฒนาทักษะทีจําเป็ นของผู้เรียน
3. หน่ วยงานและสถานศึกษามีกจิ กรรมส่ งเสริมคุณลักษณะทีพึงประสงค์และปรั บเปลียน
พฤติกรรมให้ เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้ อม
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ เพือสนับสนุนด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ :
กิจกรรม : กิจกรรมการส่ งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาเอกชน
โครงการที 7 : โครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) ร้อยละของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ของโรงเรี ยนเอกชนใน
จังหวัดลําปางทีเปิ ดสอนระดับประถมศึกษาเข้ารับการประเมินความสามารถพืนฐานของ
ผูเ้ รี ยนระดับชาติ ในปี การศึกษา 2562 ได้รับการประเมินด้านภาษาไทยและความสามารถด้าน
คณิ ตศาสตร์
2) ร้อยละของจํานวนนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ของโรงเรี ยน
เอกชนในจังหวัดลําปางทีเปิ ดสอนระดับประถมศึกษา เข้ารับการประเมินการอ่านในปี
การศึกษา 2562 ได้รับการประเมินการอ่าน
3) รายงานผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2562 (สรุ ปผล
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย)
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

แบบ สงป. 301

หน้ า 12

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: การประเมินความสามารถพืนฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ
(National Test : NT) และการประเมินการอ่านนักเรี ยนชัน ป.1
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: การประเมินความสามารถพืนฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ
(National Test : NT) และการประเมินการอ่านนักเรี ยนชัน ป.1 (Reading Test : RT)
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิ น

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

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

บาท

183,040

110,593

65,837

170,000

7,956

13,040

36,800

บาท

183,040

110,593

65,837

170,000

7,956

13,040

36,800

856,440

546,785

171,280

289,000

33,706

395,440

329,138

15,000

ผล

12,661

147,000

แบบ สงป. 301

หน้ า 13

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 3 : พัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคุณภาพ

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

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ร้อยละ

90

98

90

98

คะแนน

≥80

97.21

≥80

97.21

บาท

20,000

9,222

5,000

2,022

15,000

7,200

บาท

20,000

9,222

5,000

2,022

15,000

7,200

876,440

566,007

294,000

35,728

410,440

336,338

เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
3. หน่ วยงานและสถานศึกษามีกจิ กรรมส่ งเสริมคุณลักษณะทีพึงประสงค์และปรั บเปลียน
พฤติกรรมให้ เป็ นมิตรกับสิ งแวดล้ อม
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ เพือสนับสนุนด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกษาทียังยืน
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาในส่ วนภูมิภาค
โครงการที 8 : โครงการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย และรักษาความสะอาดในสถานทีทํางาน
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : ร้อยละของจํานวนผูบ้ ริ หาร บุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลําปางทีเข้าร่ วมโครงการทุกกิจกรรม
1.1.2 คุณภาพ : คะแนนเฉลียผลการประเมินกิจกรรม 5ส ของทุกลุ่มงาน
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: การลด คัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรม 5ส และกิจกรรม Big
Cleanningday
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: การลด คัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรม 5ส และกิจกรรม Big
Cleanningday
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิ น

25,000

22,661

147,000

171,280

แบบ สงป. 301
หน้ า 14

สํ าหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คําชีแจงเพิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน :

สุ ดารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุ ดารัตน์ ชุมขวัญ)
ตําแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชํ านาญการ
วัน/เดือน/ปี : 5 ตุลาคม 2563 โทร : 089-8556722

หัวหน้ าส่ วนราชการ :
(นายบรรพ์ ใสแจ่ม)
ตําแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 054-821501-2

สํ าหรับสํ านักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้ อสั งเกต

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. 2563
งบส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สํ านักงานศึ กษาธิการจังหวัดลําปาง

รหัส
รหัส



ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 4 : สร้ างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึ กษา
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนได้ รับโอกาสทางการศึกษาทีมีคุณภาพ
ทัวถึงและเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้
กิจกรรม : กิจกรรมการส่ งเสริมการสร้ างอาชีพ
โครงการที 1 : โครงการส่ งเสริมเวทีและประชาคมเพือการจัดทํารู ปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสู ตรต่ อเนืองเชื อมโยงการศึ กษาขันพืนฐานกับอาชีวศึกษา
อุดมศึกษาจังหวัดลําปางปี พ.ศ. 2563

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

หลักสู ตร

3

2

บาท

100,000

92,374

จัดทําแผน
รายงานผล ไตรมาสที 4

หน่วย : 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

3

2

90,000

87,874

ผล

ผล

ผล

อย่าง

และ

1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) มีหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานทีมีความเชือมโยงการจัดการเรี ยนรู ้
ในระดับการศึกษาขันพืนฐานกับอาชีวศึกษาทีสอดคล้องกับบริ บทของพืนทีในระดับจังหวัด
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: การส่ งเสริ มเวทีและประชาคมเพือการจัดทํารู ปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสู ตรต่อเนืองเชือมโยงการศึกษาขันพืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
จังหวัดลําปาง

10,000

4,500

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: การส่ งเสริ มเวทีและประชาคมเพือการจัดทํารู ปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสู ตรต่อเนืองเชือมโยงการศึกษาขันพืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
จังหวัดลําปาง
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิ น

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ

บาท

แผน

ผล

100,000

92,374

100,000

92,374

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

ผล

แผน

ผล

10,000

4,500

90,000

87,874

10,000

4,500

90,000

87,874

0

ผล

0

0

ผล

0

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สํ าหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คําชีแจงเพิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน :

สุ ดารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุ ดารัตน์ ชุมขวัญ)
ตําแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชํ านาญการ
วัน/เดือน/ปี : 5 ตุลาคม 2563 โทร : 089-8556722

หัวหน้ าส่ วนราชการ :
(นายบรรพ์ ใสแจ่ม)
ตําแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 054-821501-2

สํ าหรับสํ านักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้ อสั งเกต

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. 2563
งบส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สํ านักงานศึ กษาธิการจังหวัดลําปาง

รหัส
รหัส

จัดทําแผน



รายงานผล ไตรมาสที 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่ วยงานมีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่ างสะดวก รวดเร็วโปร่ งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ เพือสนับสนุนด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกษาทียังยืน
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาในส่ วนภูมิภาค
โครงการที 1 : โครงการวางแผนพัฒนาการศึกษาของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด, แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
พ.ศ. 2563 ,แผนบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็กของจังหวัดลําปาง และข้อมูลสารสนเทศ
2) มีรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ 2562
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

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

แผน

ผล

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

แผน

4

4

4

4

เล่ม

1

1

1

1

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลําปาง และดําเนินการสรุ ป
รายงานโครงการในรอบปี พ.ศ. 2562 พร้อมจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปี
พ.ศ.
2563 จัดทําแผนบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็ก และข้อมูลสารสนเทศ
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลําปาง และดําเนินการสรุ ป
รายงานโครงการในรอบปี พ.ศ. 2562 พร้อมจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปี พ.ศ. 2563
จัดทําแผนบริ หารจัดการโรงเรี ยนขนาดเล็ก และข้อมูลสารสนเทศ
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

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

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

แผน

ผล

บาท

65,900

60,457

40,000

36,588

15,000

13,054

5,900

5,660

5,000

5,155

บาท

65,900

60,457

40,000

36,588

15,000

13,054

5,900

5,660

5,000

5,155

แบบ สงป. 301
หน้ า 3
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่ วยงานมีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่ างสะดวก รวดเร็วโปร่ งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ เพือสนับสนุนด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

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

ผล

แผน

ผล

ผล

ผล

ร้อยละ

80

95.56

80

95.56

ร้อยละ

80

100

80

100

ร้อยละ

80

100

80

100

1.1.2 คุณภาพ : 1) ร้อยละของบุคลากรสามารถจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
เพือ
พัฒนางาน
2) ร้อยละของบุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจด้านกฎหมาย คุณธรรม
จริ ยธรรม

ร้อยละ

80

100

80

100

ร้อยละ

80

83.33

80

83.33

3) ร้อยละของบุคลากรผ่านการประเมินผลการพัฒนาด้านสมรรถนะ

ร้อยละ

80

83.33

80

83.33

บาท

45,400

45,400

ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกษาทียังยืน
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาในส่ วนภูมิภาค
โครงการที 2 : โครงการพัฒนาศั กยภาพบุคลากรเพือเพิมประสิ ทธิผลในการปฏิบัติงาน
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) ร้อยละของบุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทํา
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
2) ร้อยละของบุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรมการอบรมด้านกฎหมาย
3) ร้อยละของบุคลากรเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ

1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: ดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือเพิมประสิ ทธิผล ใน
การปฏิบตั ิงาน

45,400

32,230

10,725

2,445

แบบ สงป. 301
หน้ า 4
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: ดําเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือเพิมประสิ ทธิผล ใน
การปฏิบตั ิงาน
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทังสิ น

หน่ วยนับ

บาท

แผน

ผล

45,400

45,400

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

45,400

32,230

ผล

ผล

10,725

ผล

2,445

แบบ สงป. 301
หน้ า 5
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่ วยงานมีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่ างสะดวก รวดเร็วโปร่ งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ เพือสนับสนุนด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกษาทียังยืน
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาในส่ วนภูมิภาค
โครงการที 3 : โครงการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจราชการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดลําปาง มีการดําเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: ตรวจ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: ตรวจ ติดตาม การดําเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

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

แผน

แผน

ผล

100

100

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ร้อยละ

100

100

บาท

80,000

48,120

30,000

16,778

20,000

8,650

20,000

992

10,000

21,700

บาท

80,000

48,120

30,000

16,778

20,000

8,650

20,000

992

10,000

21,700

แบบ สงป. 301
หน้ า 6
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่ วยงานมีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่ างสะดวก รวดเร็วโปร่ งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ เพือสนับสนุนด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ :
กิจกรรม : กิจกรรมส่ งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สถานศึกษาเอกชน
โครงการที 4 : โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้ มี
ความเข้ มแข็งเพือรองรับการประเมินภายนอก
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) ร้อยละของโรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
ลําปางได้รับการพัฒนาด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
2) ร้อยละของโรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
ลําปางทุกแห่งมีการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ได้อย่างถูกต้อง
3) ร้อยละของโรงเรี ยนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด
ลําปางทุกแห่งได้รับการนิเทศในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

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

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

ร้อยละ

100

100

100

100

ร้อยละ

80

96.29

80

96.29

ร้อยละ

100

100

100

100

แบบ สงป. 301
หน้ า 7
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

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

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

ผล

ผล

ผล

บาท

105,600

87,856

60,000

45,600

87,856

บาท

105,600

87,856

60,000

45,600

87,856

2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: กิจกรรมส่ งเสริ มและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งเพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

แบบ สงป. 301
หน้ า 8
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่ วยงานมีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่ างสะดวก รวดเร็วโปร่ งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการต่ อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเครือข่ ายต่อต้ านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรม : กิจกรรมการสร้ างกลไกป้องกันการทุจริตให้ เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
โครงการที 5 : โครงการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
(ITA) ของสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : 1) ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายเข้ารับการอบรมการปรับฐาน
ความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก ค่านิยมการต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริ ต
2) ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายเข้ารับการอบรมการเสริ มสร้าง
คุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.1.2 คุณภาพ : ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: การปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก ค่านิยมการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริ ต, การเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง (สถานศึกษาปลอดทุจริ ต) และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

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

แผน

ผล

แผน

ผล

≥80

97.44

10,000

5,965

แผน

ผล

ผล

ผล

ร้อยละ

≥90

94

≥90

94

ร้อยละ

≥90

98

≥90

98

ร้อยละ

≥80

97.44

บาท

40,000

38,723

30,000

32,758

แบบ สงป. 301
หน้ า 9
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
หน่ วยนับ
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
บาท
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: การปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึก ค่านิยมการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริ ต, การเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
เอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง (สถานศึกษาปลอดทุจริ ต) และการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทังสิ น
แผน

ผล

40,000

38,723

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

ผล

แผน

ผล

30,000

32,758

10,000

5,965

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 10
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่ วยงานมีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่ างสะดวก รวดเร็วโปร่ งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ เพือสนับสนุนด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกษาทียังยืน
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาในส่ วนภูมิภาค
โครงการที 6 : โครงการขับเคลือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
เพือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

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

แผน

แผน

ผล

แผน

ผล

ร้อยละ

80

100

80

100

ร้อยละ

80

92.92

80

92.92

1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการและสรุ ปผลการดําเนินโครงการ

บาท

100,000

73,347

4,000

96,000

73,347

2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการและสรุ ปผลการดําเนินโครงการ

บาท

100,000

73,347

4,000

96,000

73,347

2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

ผล

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 11
หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ มีประสิ ทธิภาพ
เป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่ วยงานมีระบบการบริหารจัดการทีมีประสิ ทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่ างสะดวก รวดเร็วโปร่ งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ เพือสนับสนุนด้ านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลือนการพัฒนาการศึกษาทียังยืน
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลือนการปฏิรูปการศึกษาในส่ วนภูมิภาค
โครงการที 7 : โครงการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 สํ าหรับหน่ วยงานทางการศึกษา ในพืนทีจังหวัดลําปาง
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชีวัด :
1.1.1 ปริ มาณ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้ าหมายเข้ารับการอบรม

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

ผล

แผน

ผล

119,900

50,135

166,600

196,468

แผน

ผล

ร้อยละ

85

98.33

85

98.33

ระดับ

มาก

มาก

มาก

มาก

1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที 1: การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

บาท

28,400

27,226

28,400

27,226

2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที 1: การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

บาท

28,400

27,226

28,400

27,226

465,300

381,129

108,800

81,160

1.1.2 คุณภาพ : ค่าเฉลียระดับความคิดเห็นของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเกียวกับความ
เหมาะสมของกระบวนการการฝึ กอบรมในภาพรวม อยูใ่ นระดับไม่ตากว่
ํ า มาก

2.2 เงินงบประมาณทีกันไว้ เบิกเหลือมปี ทีผ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทังสิ น

70,000

ผล

53,366

แบบ สงป. 301
หน้ า 12

สํ าหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คําชีแจงเพิมเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน :

สุ ดารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุ ดารัตน์ ชุมขวัญ)
ตําแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชํ านาญการ
วัน/เดือน/ปี : 5 ตุลาคม 2563 โทร : 089-8556722

หัวหน้ าส่ วนราชการ :
(นายบรรพ์ ใสแจ่ม)
ตําแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 054-821501-2

สําหรับสํ านักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้ อสั งเกต

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

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

