แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส

จัดทาแผน
0

1

1

4

รายงานผล ไตรมาสที่ 2

2

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
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 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

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

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

โครงการที่ 1 : จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ระยะห้ าปี (พ.ศ.
2566-2570)
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 30,300 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดทาโครงการ/ขอความเห็นชอบโครงการ
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:แต่งตั้งคณะทางาน
1.23 กิจกรรมหลักที่ 3: ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 :จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ระยะ
ห้าปี พ.ศ.2566-2570
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5 : จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2566
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมปฏิบตั ิการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: จัดทาแผนปฏิบตั ิรากชารประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2566 (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ) ฉบับสมบูรณ์
2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 1: สรุ ปผลและรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผน
2.2 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

1,340
26,960

1,340
15,000

11,960

500

500

1,500

1,500

30,300

16,340

11,960

2,000

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 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/รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส

0

1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2

2

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
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 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1 : เสริมสร้ างศักยภาพข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ ประจาปี พ.ศ.2565
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : มกราคม - กันยายน 2565
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 40,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:เสนอโครงการ
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3 : ประชุมคณะกรรมการฯ

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 : ดาเนิ นการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทลั
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5 :สรุ ปผลการประเมินและจัดทารายงานผล
การดาเนิ นงานตามโครงการ
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการ
ดาเนิ นการพัฒนา
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ดาเนิ นการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทลั
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ประจาปี พ.ศ. 2565
2.2 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

40,000

40,000

40,000

40,000

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 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/รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส

0

1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2

2

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
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 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1 : ตรวจติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : ธันวาคม 2564 - กันยายน 2565
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 60,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: เตรี ยมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: นิ เทศ ติดตามและเตรี ยมความพร้อมก่อนรับการ
ตรวจราชการ
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: สนับสนุนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: สรุ ปและสะท้อนผลการดาเนิ นงานตามโครงการ
(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: นิ เทศ ติดตามและเตรี ยมความพร้อมก่อนรับการ
ตรวจราชการ
2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: สนับสนุนการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: สรุ ปและสะท้อนผลการดาเนิ นงานตามโครงการ
(AAR)
2.2 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

10,000.00

5,000.00

5,000.00

17,920.00

8,960.00

8,960.00

12,000.00

12,100.00

30,600.00

11,811.00

6,500.00

11,811.00

1,480.00

60,000.00

1,480.00

11,811.00

6,500.00

11,811.00

25,960.00

27,540.00

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 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/รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส

0

1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2

2

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
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 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1 : ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์
ประจาปี งบปราณ พ.ศ.2565
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 90,900 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดทาโครงการ/ขอความเห็นชอบโครงการ

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: คัดเลือกกิจกรรมสาคัญ เพื่อขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลงสู่ การปฏิบตั ิ โดยผ่านกลไกกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ติดตาม ประเมินผลการดาเนิ นงาน ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดทาสรุ ปและรายงาน สป. กศจ.ทราบ
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: เผยแพร่ และรายงานต่อสาธารณชนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: คัดเลือกกิจกรรมสาคัญ เพื่อขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดลงสู่ การปฏิบตั ิ โดยผ่านกลไกกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ติดตาม ประเมินผลการดาเนิ นงาน ภาคเรี ยนละ 1
ครั้ง
2.2 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

50,000

50,000

40,900

90,900

40,900

50,000

40,900

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 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/รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส

0

1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2

2

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
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 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

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

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

โครงการที่ 1 : ส่ งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารู ปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสู ตรต่ อเนื่องเชื่ อมโยงการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 142,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ออกแบบกิจกรรม
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: จัดกิจกรรม CLC Open house
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมปฏิบตั ิการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ การ
พัฒนาหลักสู ตร/สารวจความต้องการ เชิญชวนสถาบันคู่พฒั นาทบทวน MOU
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4 : จัดกิจกรรมการพัฒนา (อบรมเชิงปฏิบตั ิการ)
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5 :นิ เทศ กากับ ติดตามและประเมินผลของโครงการ
1.2.6 กิจกรรมหลักที่ 6 : การวิจยั เพื่อพัฒนา CLC ส่ งเสริ มให้มีการทาวิจยั
เกี่ ยวกับการพัฒนา CLC หน่วยงานละเรื่ อง 4 หน่วยงาน
1.2.7 กิจกรรมหลักที่ 7 : การประชุมเสวนาวิชาการ
1.2.8 กิจกรรมหลักที่ 8 : จัดพิธีมอบโล่ สาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ
1.2.9 กิจกรรมหลักที่ 9 : ประชุม สรุ ปผลการดาเนิ นโครงการและเผยแพร่
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ออกแบบกิจกรรม
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: จัดกิจกรรม CLC Open house
2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมปฏิบตั ิการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ การ
พัฒนาหลักสู ตร/สารวจความต้องการ เชิญชวนสถาบันคู่พฒั นาทบทวน MOU
2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดกิจกรรมการพัฒนา (อบรมเชิงปฏิบตั ิการ)

3,120
26,200

3,120
26,200
55,908

10,800
27,000

55,908
10,800
27,000

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: นิ เทศ กากับ ติดตามและประเมินผลของโครงการ
2.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6 :การวิจยั เพื่อพัฒนา CLC ส่ งเสริ มให้มีการทาวิจยั
เกี่ ยวกับการพัฒนา CLC หน่วยงานละเรื่ อง 4 หน่วยงาน
2.1.7 กิจกรรมหลักที่ 7 : การประชุมเสวนาวิชาการ
2.1.8 กิจกรรมหลักที่ 8 : จัดพิธีมอบโล่ สาหรับสถานศึกษาที่เข้าร่ วมโครงการ
2.1.9 กิจกรรมหลักที่ 9 : ประชุม สรุ ปผลการดาเนิ นโครงการและเผยแพร่
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

14,580

14,580

40,000
10,000

40,000
10,000

7,500
2,800
142,000

7,500
2,800
55,908

67,120

55,908

54,580

20,300

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม
ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 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/รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส

0

1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2

2

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
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 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

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

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

โครงการที่ 1 : "Innovation For Thai Education" (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษาในพืน้ ที่จงั หวัดกาฬสิ นธุ์ ปี งบประมาณ พ.ศ.2565
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :96,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการโรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายเพื่อ
สร้างการรับรู ้แนวดาเนิ นงานโครงการ IFTE 2565 โรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายผ่านระบบ
google Meet
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2 : นิ เทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล โรงเรี ยน
กลุ่มเป้ าหมายดาเนิ นงานตามแนวทางของโครงการ
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการตัดสิ นผลงานนวัตกรรม
การศึกษาตามโครงการ IFTE
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้และถอด
บทเรี ยนพัฒนานวัตกรรมตามโครงการและมอบโล่รางวัล
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเครื อข่ายทางวิชาการ ร้อยแก่น
สารสิ นธุ์ สรุ ปผลการประเมินผล ดาเนิ นงานตามโครงการ
1.2.6 กิจกรรมหลักที่ 6: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสรุ ปผลการ ประเมินผลการ
ดาเนิ นงานตามโครงการ
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการโรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายเพื่อ
สร้างการรับรู ้แนวดาเนิ นงานโครงการ IFTE 2565 โรงเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายผ่านระบบ
google Meet

1,800

1800

1,800

1,800

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: นิ เทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล โรงเรี ยน
กลุ่มเป้ าหมายดาเนิ นงานตามแนวทางของโครงการ
2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการตัดสิ นผลงานนวัตกรรม
การศึกษาตามโครงการ IFTE
2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้และถอด
บทเรี ยนพัฒนานวัตกรรมตามโครงการและมอบโล่รางวัล
2.1.5 กิจกรรมหลักที่ 5: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการเครื อข่ายทางวิชาการ ร้อย
แก่น สารสิ นธุ์ สรุ ปผลการประเมินผล ดาเนิ นงานตามโครงการ
2.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6: ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสรุ ปผลการ ประเมินผลการ
ดาเนิ นงานตามโครงการ
2.2 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

16,200

16,200

9,200

9,200

30,500

30,500

22,200

22,200

6,100

6,100

86,000

1,800

1,800

1,800

25,400

58,800

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม
ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 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/รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส

0

1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2

2

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
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 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1 : สร้ างและส่ งเสริมความเป็ นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่ การปฏิบัติ
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : มกราคม - กันยายน 2565
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 160,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชาสัมพันธ์โครงการ/ประชุมชี้ แจง
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: อบรมตามหลักสู ตร
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประเมินโครงการ สรุ ปรายงานผล
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชาสัมพันธ์โครงการ/ประชุมชี้ แจง
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: อบรมตามหลักสู ตร
2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประเมินโครงการ สรุ ปรายงานผล
2.2 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

22,100
137,900

22,100
137,900

160,000

160,000

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 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/รายงานผลการปฏิบตั ิงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์

รหัส
รหัส

0

1

1

4

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2

2

หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
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 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

แบบ สงป. 301
หน้ า 2
หน่ วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1 : ขับเคลื่ อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา : พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 70,000 บาท
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมชี้ แจง แนวทางการดาเนิ นโครงการและการ
เก็บข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จงั หวัดกาฬสิ นธุ์ ประจาปี งบประมาณ
2565
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประสานความร่ วมมือกากับ ติดตามผลการประเมิน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยจังหวัดกาฬสิ นธุ์
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ครู ช้ นั อนุบาล
3 ด้านคณิ ตศาสตร์ สามารถสังเกต จาแนกและเปรี ยบเทียบจานวน มิติสัมพันธ์
(พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: นิ เทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
ครู ช้ นั อนุบาลปี ที่ 3 ด้านคณิ ตศาสตร์ การสังเกต จาแนกและเปรี ยบเทียบจานวน มิติ
สัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best
Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย
1.2.6 กิจกรรมหลักที่ 6 : แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best
Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัยและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
1.2.7 กิจกรรมหลักที่ 7 : สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นโครงการ
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงินงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

หน่ วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แผน

แผน

ผล

ผล

2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมชี้ แจง แนวทางการดาเนิ นโครงการและการ
เก็บข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่จงั หวัดกาฬสิ นธุ์ ประจาปี งบประมาณ
2565
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประสานความร่ วมมือกากับ ติดตามผลการ
ประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่ งชาติของสถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสิ นธุ์
2.1.3 กิจกรรมหลักที่ 3:พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ครู ช้ นั อนุบาล
3 ด้านคณิ ตศาสตร์ สามารถสังเกต จาแนกและเปรี ยบเทียบจานวน มิติสัมพันธ์
(พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย
2.1.4 กิจกรรมหลักที่ 4: นิ เทศ ติดตาม การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของ
ครู ช้ นั อนุบาลปี ที่ 3 ด้านคณิ ตศาสตร์ การสังเกต จาแนกและเปรี ยบเทียบจานวน มิติ
สัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลาได้สมวัย
2.15 กิจกรรมหลักที่ 5: ประกวด/คัดเลือกวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best
Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย
2.1.6 กิจกรรมหลักที่ 6 : แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best
Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัยและนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้
2.1.7 กิจกรรมหลักที่ 7 : สรุ ปรายงานผลการดาเนิ นโครงการ
2.2 เงินงบประมาณที่กนั ไว้ เบิกเหลื่ อมปี ที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

5,700

2704

31,000

5,700

2,704

31,000

5,400

5,400

7,200

7,200

20,700

20,700

70,000

2704

36,700

2,704

5,400

27,900

แบบ สงป. 301
หน้ า 3

สาหรับส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ปั ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข *

ผู้รายงาน : ……………………………………………………………………………...
( นางนัยนา รัตนแสง )
ตาแหน่ ง : นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 โทร : 0979318622

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
( นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)
ตาแหน่ ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 โทร : 0610302111

สาหรับสานักงบประมาณ
ความเห็นหรื อข้ อสั งเกต

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

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

