แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส

1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 4

2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
แผนงบประมาณ :
เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ :
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง :
- ตัวชี้วดั : ....................................................................................
เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน : ………................….…............................
- ตัวชี้วดั : ...................................................................................
ผลผลิตที่ 1:
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ............................................................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

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 : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1 : Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษา
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 284,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก

รวมทั้งสิ้น

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

1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสังเคราะห์ นวัตกรรม การ
บริ หารจัดการ การจัดการเรี ยนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการโรงเรี ยนกลุ่มเป้าหมายเพื่อ
สร้างการรับรู ้แนวดาเนินงานโครงการ
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และถอด
บทเรี ยนพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล โรงเรี ยน
กลุ่มเป้ าหมายดาเนิ นงานตามแนวทางของ
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเครื อข่ายทางวิชาการ ร้อย
แก่น สารสิ นธุ์ สรุ ปผลการประเมินผล ดาเนินงานตามโครงการ
1.2.6 กิจกรรมหลักที่ 6: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสรุ ปผลการ ประเมินผล
การดาเนิ นงานตามโครงการ
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการสังเคราะห์ นวัตกรรม
การบริ หารจัดการ การจัดการเรี ยนรู้ การนิเทศติดตามและประเมินผล
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการโรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมาย
เพื่อสร้างการรับรู ้แนวดาเนินงานโครงการ

12,900
62,100

72,525

12,900
62,100

72,525

ผล

ผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
ถอดบทเรี ยนพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ
2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล โรงเรี ยน
กลุ่มเป้ าหมายดาเนิ นงานตามแนวทางของ
2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการเครื อข่ายทางวิชาการ ร้อย
แก่น สารสิ นธุ์ สรุ ปผลการประเมินผล ดาเนินงานตามโครงการ
2.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการสรุ ปผลการ ประเมินผล
การดาเนิ นงานตามโครงการ
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

100,000

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

89,491

100,000

ผล

ผล

89,491

63,000

63,000

63,000

30,500

30,500

30,500

6,500

26,122

100,000

119,622

15,500

28,484

4,000

2,362

5,000

284,000

284,000

4,000

2,362

80,000

72,525

100,000

89,491

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0610302111

สาหรับสานักงบประมาณ
ความเห็นหรื อข้ อสั งเกต

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

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

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส 0 1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 4

2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
แผนงบประมาณ :
เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ :
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง :
- ตัวชี้วดั : ....................................................................................
เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน : ………................….…............................
- ตัวชี้วดั : ...................................................................................
ผลผลิตที่ 1:
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ............................................................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

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 : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

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

รวมทั้งสิ้น

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

โครงการที่ 1 : ส่ งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารูปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสู ตรต่ อเนื่องเชื่ อมโยงการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 61,600 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อ
วางแผนการดาเนินงานตามโครงการ
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลของโครงการ
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดพิธีมอบโล่สาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่ วม
โครงการมอบเกียรติบตั รให้แก่คณะกรรมการดาเนินงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อ
วางแผนการดาเนินงานตามโครงการ

18,000

18,000

18,000

2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลของ
โครงการ

26,880

26,880

8,960

2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สร้างความรู ้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

14,000

4,000
8,960

9,652

8,960

9,180

8,048

10,620
10,620

10,620

10,620

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดพิธีมอบโล่สาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่ วม
โครงการมอบเกียรติบตั รให้แก่คณะกรรมการดาเนินงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนโครงการและลงนามความร่ วมมืองานวิชาการ (MOU)
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

6,100

6,100

61,600

61,600

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

26,960

ผล

14,000

19,580

ผล

9,652

8,960

ผล

9,180

ผล

6,100

6,100

6,100

28,768

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0610302111

สาหรับสานักงบประมาณ
ความเห็นหรื อข้ อสั งเกต

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

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

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส 0 1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 4

2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
แผนงบประมาณ :
เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ :
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง :
- ตัวชี้วดั : ....................................................................................
เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน : ………................….…............................
- ตัวชี้วดั : ...................................................................................
ผลผลิตที่ 1:
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ............................................................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

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 : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1 : เสริมสร้ างศักยภาพข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ ประจาปี พ.ศ.2564
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : มกราคม - กันยายน 2564
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 45,400 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมปฏิบตั ิการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท
ภารกิจ อานาจหน้าที่ ขององค์กรและต้นสังกัด ตลอดจนส่งเสริ มให้บุคลากรมี
ทักษะ
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ระชุมปฏิบตั ิการสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับบทบาท
ภารกิจ อานาจหน้าที่ ขององค์กรและต้นสังกัด ตลอดจนส่งเสริ มให้บุคลากรมี
ทักษะ
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

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

45,400

45,400

22,700

-

22,700

45,400

45,400

45,400

22,700

-

22,700

45,400

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0610302111

สาหรับสานักงบประมาณ
ความเห็นหรื อข้ อสั งเกต

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

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

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส 0 1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 4

2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
แผนงบประมาณ :
เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ :
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง :
- ตัวชี้วดั : ....................................................................................
เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน : ………................….…............................
- ตัวชี้วดั : ...................................................................................
ผลผลิตที่ 1:
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ............................................................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

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 : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

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

รวมทั้งสิ้น

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

โครงการที่ 1 : จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ (พ.ศ.2563-2565)
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 38,900 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดทาสารสนเทศประกอบการตัดสิ นใจในการ
วางแผน
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565)
1.23 กิจกรรมหลักที่ 3: การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบปราณ
พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุ งตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดทาสารสนเทศประกอบการตัดสิ นใจในการ
วางแผน
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565)
2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุ งตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

2,700

5,000

2,700

5000

32,240

29,940

32,240

10,299

3,960

3,960

38,900

38,900

34,940

15,299

19,641
3,960

3,960

3,960

23,601

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0610302111

สาหรับสานักงบประมาณ
ความเห็นหรื อข้ อสั งเกต

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

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

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส 0 1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 4

2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
แผนงบประมาณ :
เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ :
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง :
- ตัวชี้วดั : ....................................................................................
เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน : ………................….…............................
- ตัวชี้วดั : ...................................................................................
ผลผลิตที่ 1:
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ............................................................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

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

หน้ า 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1 : ตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

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

1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : ธันวาคม 2563 - ตุลาคม 2564
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 80,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: เตรี ยมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: นิเทศ ติดตามและเตรี ยมความพร้อมก่อนรับการ
ตรวจราชการ
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: สนับสนุนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: สรุ ปและสะท้อนผลการดาเนินงานตามโครงการ
(AAR)
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: เตรี ยมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: นิเทศ ติดตามและเตรี ยมความพร้อมก่อนรับการ
ตรวจราชการ
2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: สนับสนุนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: สรุ ปและสะท้อนผลการดาเนินงานตามโครงการ
(AAR)
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

20,000
20,000
15,000

19,048

10,000
10,000

19,048

15,000

40619

25,000

80,000

40619

25,000

80,000

20,000

19,048

40,000

40,619

10,000

10,000

10,000

10,333

20,000

20,333

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0610302111

สาหรับสานักงบประมาณ
ความเห็นหรื อข้ อสั งเกต

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

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

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส 0 1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 4

2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
แผนงบประมาณ :
เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ :
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง :
- ตัวชี้วดั : ....................................................................................
เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน : ………................….…............................
- ตัวชี้วดั : ...................................................................................
ผลผลิตที่ 1:
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ............................................................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

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 : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1 : ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิ ทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ โดยผ่ านกลไก กศจ.
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 100,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดทากรอบตัวชี้วดั ร่ วม
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรี ยนรู้ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้

รวมทั้งสิ้น

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

1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: คัดเลือกวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices)
ปฐมวัยและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
1.2.6 กิจกรรมหลักที่ 6: สรุ ปและสะท้อนผลการดาเนินงานตามโครงการ
(AAR)
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดทากรอบตัวชี้วดั ร่ วม
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรี ยนรู้ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: นิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรี ยนรู้
2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: คัดเลือกวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices)
ปฐมวัยและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

18,160

18,374

19,600
28,080
9,960

19,600
27,866
9,960

20,000

20,000

11,960

13,118

6,200

5,256
19,600
28,080

9,960

19,600
18,100
9,960

20,000

20,000

9,766

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
2.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: สรุ ปและสะท้อนผลการดาเนินงานตาม
โครงการ (AAR)
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ผล
4,200

4,200

100,000

100,000

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

11,960

ผล

13,118

ผล

6,200

5,256

47,680

ผล

9,766

ผล
4,200

4,200

34,160

71,860

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0610302111

สาหรับสานักงบประมาณ
ความเห็นหรื อข้ อสั งเกต

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

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

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส 0 1

จัดทาแผน
1

4

รายงานผล ไตรมาสที่ 4

2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
แผนงบประมาณ :
เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ :
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง :
- ตัวชี้วดั : ....................................................................................
เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน : ………................….…............................
- ตัวชี้วดั : ...................................................................................
ผลผลิตที่ 1:
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ............................................................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

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 : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1 : สร้ างและส่ งเสริมความเป็ นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้ านการศึกษาสู่ การปฏิบัติ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 191,100 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการ
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: กิจกรรมสาธารณประโยชน์ "จิตอาสารักษ์บา้ น
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: อบรมบุคลากร ณ สานักงานศึกษาธิ การ ภาค 12
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: การอบรมโครงการน้อมนาพระราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั สู่การปฏิบตั ิ รุ่ นที่ 2
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการ
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: กิจกรรมสาธารณประโยชน์ "จิตอาสารักษ์บา้ น
2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: อบรมบุคลากร ณ สานักงานศึกษาธิการ ภาค 12
2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: การอบรมโครงการน้อมนาพระราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั สู่การปฏิบตั ิ รุ่ นที่ 2
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ผล

4,000
11,800
5,100

4,000
11,800
5,100

170,200

170,200

191,100

191,100

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

4,000
11,800

11,800

ผล

500
5,100

3500
5060
5,100

170,200

170,200

175,300

175,300

6,740

6,740

4,000

500

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0610302111

สาหรับสานักงบประมาณ
ความเห็นหรื อข้ อสั งเกต

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

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

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส 0 1

จัดทาแผน
1

4

รายงานผล ไตรมาสที่ 4

2

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
แผนงบประมาณ :
เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ :
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง :
- ตัวชี้วดั : ....................................................................................
เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน : ………................….…............................
- ตัวชี้วดั : ...................................................................................
ผลผลิตที่ 1:
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: .............................................................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ............................................................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

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
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1 : ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 60,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานปฐมวัยของจังหวัดกาฬสิ นธุ์
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาทักษะ EF
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการพัฒนาทักษะ
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: สรุ ปลและรายงานผล
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานปฐมวัยของจังหวัดกาฬสิ นธุ์
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมเชิ งปฏิบตั ิการการประเมินสถานศึกษา
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3:ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนาทักษะ EF
2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการประเมิน
สถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการพัฒนาทักษะ
2.15 กิจกรรมหลักที่ 5: สรุ ปลและรายงานผล
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

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

5,700

5,700

5,700

4,924

776

28,600
14,240
7,300

28,600
14,240
7,300

28,600
14,240

25,916
14,240

2684

4,160

4,160

4,160

1,248

60,000

60,000

52,700

46,328

7,300

-

-

7,300
2,912

7,300

13,672

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0610302111

สาหรับสานักงบประมาณ
ความเห็นหรื อข้ อสั งเกต

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

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

