
 
 

แบบสรุปจัดทําแผน/รายงานผลการปฏบัิติงานและการใชจายงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(แบบ สงป. 301) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

สาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 



แบบ สงป. 301

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส          จัดทําแผน

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  :สํานกังานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร : 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

    โครงการที่ 1 : โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดาน

การศึกษาสูการปฏิบตัิ

แผนงาน : ยทุธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย

โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศกึษาที่ย่ังยืน

กิจกรรม : การขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : รอยละ 100 ของผูเขารวมโครงการมีความรักและเทิดทูนในสถาบัน

พระมหากษัตริยและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข ตามคุณลักษณะและทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21

            1.1.2 คุณภาพ : รอยละ 80 ของผูเรียนไดนําความรูความเขาใจไปประยกุตใชใน

ชีวิตประจําวัน ตามคุณลักษณะและทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21

            1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563  -  กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 488,292 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: อบรมพัฒนาวิทยากรแกนนําคายพลเมืองดีฯ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: จัดคายพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: "จิตอาสารักษบาน รักษถิ่น" 

            1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ประกวด/คัดเลือก“พลเมืองดีของสังคมฯ” 

            1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงและประเมินโรงเรียนที่

ขอรบัการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด

            1.2.6 กิจกรรมหลักที่ 6: นิเทศ ติดตามประเมินผลกิจกรรม

            1.2.7 กิจกรรมหลักที่ 7: สรุปรายงานโครงการ 





แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 349,690       349,690       117,350       123,000       5,890           109,340       343,800       

349,690      349,690      -            -            117,350      -            123,000      5,890         109,340      343,800      

หนา 2

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    2. กิจกรรม/แผนการใชจายงบประมาณ

         2.1 เงินงบประมาณ

            2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1-7

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 10,000         10,000         6,600           3,400           10,000         

บาท 10,000        10,000        -            -            -            -            6,600         -            3,400         10,000        

    โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนและสรางเครือขายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน

แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ผลผลิต : นโยบายและแผนดานการศึกษา

กิจกรรม : การดําเนินงานดานนโยบายและยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :
            1.1.1 ปริมาณ : สถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง สมัครเขารวมโครงการงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนริฯ ไมนอยกวา 10 แหง

            1.1.2 คุณภาพ : สถานศึกษาที่สมัครเขารวมโครงการ 10 แหง มีความรู ความเขาใจใน

การดําเนินงาน และจังหวัดพัทลุงมีเครือขายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีนใน

โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในระดับจังหวัด

            1.1.3 เวลา : มกราคม 2564 - กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 10,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

              1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมสรางความเขาใจการขับเคลื่อนการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชฯ

              1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: นิเทศ ติดตาม โรงเรียนการดําเนินงาน อพ.สธ. ระดับปาย

สนองพระราชดําริ

    2. กิจกรรม/แผนการใชจายงบประมาณ

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1-2

              2.1.2 กิจกรรมหลักที่ -

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

หนา 3

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

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

62,000         57,580         21,070         40,930         57,580         

บาท 62,000        57,580        -            -            -            -            21,070        -            40,930        57,580        

หนา 4

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 3 : โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

แผนงาน : บูรณาการปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

ผลผลิต : โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด

กิจกรรม : การสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : สถานศึกษาที่เขารวมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ

อบายมุข จํานวน 20 โรงเรียน

            1.1.2 คุณภาพ : ผูบริหารสถานศึกษา ครู มีความรูความเขาใจในการดําเนินงาน

โครงการสถานศึกษาสีขาว เพิ่มมากขึ้น นักเรียน นักศึกษา มีความรูความเขาใจ ถึงพิษภัยจากยา

เสพติดและอบายมุขเพิ่มมากขึ้น และมีพฤติกรรมที่ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด

            1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 62,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

              1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะนักเรียน นักศึกษาใน

สถานศึกษาพื้นที่จังหวัดพัทลุง

              1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: การแขงขันภาพยนตรสั้น ภายใตแนวคิด “การรณรงค

ปองกันยาเสพติด ในสถานศึกษา”

              1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: การประกวดนวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best

 Practice) ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

              1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2564-2566

              1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดพัทลุง

    2. กิจกรรม/แผนการใชจายงบประมาณ

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1-5

              2.1.2 กิจกรรมหลักที่ -

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

- -

บาท 45,400         45,400         45,400         9,750           3,800           31,850         

บาท 45,400        45,400        -            -            45,400        9,750         -            3,800         -            31,850        

หนา 5

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร : 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพ

โครงการท่ี 4 : โครงการเสริมสรางศักยภาพบคุลากรของ ศธจ.

แผนงาน : ยทุธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย

โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศกึษาที่ย่ังยืน

กิจกรรม : การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในสวนภูมิภาค

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : รอยละ 70 ของบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เขารับ

การพัฒนาชุดโปรแกรมคอมพิวเตอรตามความตองการ

            1.1.2 คุณภาพ : บุคลากรในสังกัดสํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดพัทลุง ไดรับการพัฒนา

ความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล

            1.1.3 เวลา : กุมภาพันธ  -  มิถุนายน  2564

            1.1.4 คาใชจาย : 45,400 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

              1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: สํารวจความตองการหลักสูตรการฝกอบรมดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร

              1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีแจงความประสงค

    2. กิจกรรม/แผนการใชจายงบประมาณ

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 2

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หนา 6

รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

กิจกรรม : การขับเคลื่อนนโยบายดานการศึกษา

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : จังหวัดพัทลุงมีรูปแบบ/แนวทางนวัตกรรมดานการพัฒนานักเรยีน 

ดานการพัฒนาการจัดการเรียนรู  และดานการนิเทศนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  อยางนอย 

ดานละ 1 นวัตกรรม / รอยละของนักเรียนในสถานศึกษาท่ีรวมโครงการ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพิ่มขึ้น  รอยละ 100

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 5 : โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา

เพื่อการพัฒนาการศึกษา

แผนงาน : ยทุธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย

โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศกึษาที่ย่ังยืน

            1.1.2 คุณภาพ : จังหวัดพัทลุงสามารถนํารูปแบบ/แนวทาง/นวัตกรรมดานการพัฒนา

นักเรียน ดานการพัฒนาการจัดการเรียนรู  และดานการนิเทศนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ที่

สอดคลองกับสภาพบริบท และความตองการของจังหวัด ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ

            1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 252,845  บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: เขารวมประชุมเพื่อรับทราบชี้การแจงเก่ียวกับแนวทางการ

ดําเนินงาน ระดับประเทศ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมเชิงปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ Innovation For 

Thai Education ( IFTE )  ระดับจังหวัด

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โครงการ 

            1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: การแลกเปลี่ยนเรียนรูถอดบทเรียนคัดเลือกนวัตกรรมการ

ปฏิบัติที่ดี (Best practice) ดานการบริหารจัดการ ดานการจัดการเรียนรูและดานการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล ระดับจังหวัด

            1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: การคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best practice)

            1.2.6 กิจกรรมหลักที่ 6: ประชุมนําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู(Best practice)  

ระดับประเทศ

            1.2.7 กิจกรรมหลักที่ 7: จัดทําเอกสารรายงานเผยแพรผลการดําเนินงาน



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 252,845       171,284       5,230           147,200       49,140         76,640         58,500         29,005         58,414         

252,845      171,284      -            5,230         147,200      49,140        76,640        58,500        29,005        58,414        

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หนา 7

รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

            2.1.2 กิจกรรมหลักที่ -

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    2. กิจกรรม/แผนการใชจายงบประมาณ

         2.1 เงินงบประมาณ

            2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1-7



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 61,600         28,865         4,100           3,800           50,100         8,640           7,400           16,425         

61,600        28,865        -            -            4,100         3,800         50,100        8,640         7,400         16,425        

    โครงการที่ 6 : โครงการสงเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนา

หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

    1. แผนการปฏิบตังิาน

หนา 8

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : มีหลักสูตรตอเน่ืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา ในจังหวัดพัทลุง ไมนอยกวา 1 หลักสูตร 

            1.1.2 คุณภาพ : ผูเรียนตอสายอาชีพเพิ่มขึ้น

            1.1.3 เวลา :  ตุลาคม 2563 –  กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 61,600  บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมคณะทํางานฯ/วางแผน

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมสรางความเขาใจ/ทําMOU

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สรุปรายงาน/รูปเลม

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

            2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1-3

            2.1.2 กิจกรรมหลักที่ -

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

 ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 56,000         56,000         7,500           45,000         7,600           3,500           48,400         

-              -              

-              -              

56,000        56,000        -            -            7,500         -            45,000        7,600         3,500         48,400        

หนา 9

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 7 : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : รอยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับ

ผานเกณฑขั้นตนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ

            1.1.2 คุณภาพ : เด็กปฐมวัย (อาย ุ3 – 6 ป) ทุกคนไดรับการดูแล พัฒนา จัด

ประสบการณเรียนรู และจัดการศึกษาใหมีพัฒนาการสมวัยในทุกดาน

            1.1.3 เวลา : มกราคม – กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 56,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ทบทวนเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สรางการรับรูใหผูบริหาร คร ูผูปกครอง ผูดูแลเด็ก 

ผูรับบริการและผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน

            1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: คัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติ ที่เปนเลิศ (Best Practices)

            1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการภาพรวม

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

            2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1-5

            2.1.3 กิจกรรมหลักที-่

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 10,000         10,000         10,000         10,000         

.

10,000        10,000        10,000        10,000        -            -            -            -            -            -            

หนา 10

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 8 : โครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : รอยละ 85 ของลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน 

นักศึกษาวิชาทหารและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  ไดรวมกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ

ประโยชนตามสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะประโยชน เพื่อนอมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร

            1.1.2 คุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรม มีจิตสํานึกที่ดี รูคุณคาของการแบงปนการ

ชวยเหลือผูอื่น และใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการมุงกระทําประโยชนตอสวนรวม และมี

ความรับผิดชอบตอสังคม

            1.1.3 เวลา : วันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2563

            1.1.4 คาใชจาย : 10,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมกําหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมฯ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: จัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชนฯ

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

            2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1,2

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 45,000         21,980         15,000         4,760           15,000         5,600           15,000         11,620         

45,000        21,980        -            -            15,000        4,760         15,000        5,600         15,000        11,620        

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หนา 11

รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

            1.1.1 ปริมาณ : จํานวนครั้งในการติดตามเฝาระวังปญหาและสถานการณความ

ประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 85 

            1.1.2 คุณภาพ : -

            1.1.3 เวลา : พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย :  45,000 บาท

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 9 : โครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินกัเรียนและ

นักศึกษา

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การออกตรวจติดตามเฝาระวังปญหาและสถานการณความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในจังหวัดพัทลุง

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: -

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การออกตรวจติดตามเฝาระวังปญหาและสถานการณความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในจังหวัดพัทลุง

              2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: -

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 30,000         15,000         30,000         10,000         5,000           

30,000        15,000        -            -            -            -            30,000        10,000        -            5,000         

หนา 12

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 10 : โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : รอยละของจํานวนผูเขารวมประชุม ไมนอยกวารอยละ 80

            1.1.2 คุณภาพ :คณะกรรมการฯ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีตอการ

ปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนงานการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาไดอยาง

เปนระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนและนักศึกษา

            1.1.3 เวลา : พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 30,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาจังหวัดพัทลุง และบุคลากรที่เก่ียวของ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมเจาหนาที่ศนูยเสมารักษจังหวัดพัทลุง และบุคลากรที่

เก่ียวของ

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1,2

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 30,000         28,500         21,725         6,775           30,000         

30,000        28,500        -            -            -            21,725        -            6,775         30,000        -            

หนา 13

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 11 : โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ป 

ยุวกาชาดไทย)

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : รอยละของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมฯ มีความพึงพอใจในกระบวนการ

และขั้นตอน  รอยละ 80

            1.1.2 คุณภาพ : ผูเขารวมกิจกรรมฯ ตระหนักและเห็นคุณคาความสําคัญของการเปน

สมาชิก ยวุกาชาด  มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู เขาใจในกระบวนการ

และขั้นตอนกิจกรรมปฏิญาณตนและสวนสนาม สํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบของการเปน

สมาชิกยวุกาชาด

            1.1.3 เวลา : มกราคม – สิงหาคม 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 30,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานท่ีเก่ียวของ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: จัดงานวันคลายวนัสถาปนายุวกาชาดไทย 

(99 ป ยุวกาชาดไทย)

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1,2

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 10,000         9,969           10,000         3,354           6,615           

10,000         9,969           -              -              10,000         3,354           -              6,615           -              -              

หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หนา 14

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

            1.1.1 ปริมาณ : จํานวนสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัด

พัทลุง จํานวน 9 แหง .

            1.1.2 คุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของเจาหนาท่ี ผูบังคับบัญชายวุกาชาดและ

ครูผูสอนที่เขารับการนิเทศไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ มีความรู ความเขาใจ ตลอดจน มี

ทัศนคติและทักษะที่ถูกตองในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด      รอยละ 90

            1.1.3 เวลา : พฤษภาคม – กันยายน 2564

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 12 : โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ

            1.1.4 คาใชจาย : 10,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมเตรียมความพรอม วางแผน จัดทําแผนนิเทศ สราง

เครื่องมือการนิเทศ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: นิเทศสถานศึกษา

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1,2

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 115,600       74,405         69,899         45,701         74,405         

บาท

บาท 115,600      74,405        -            -            69,899        -            45,701        74,405        -            -            

หนา 15

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 13 : โครงการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาภาคบงัคับ

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : ผูเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชนประเภทสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง จํานวน 1,602 คน  ไดรับการประเมินคุณภาพผูเรียน

ระดับการศึกษาภาคบังคับ  

ปการศึกษา  2563
            1.1.2 คุณภาพ :  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาจังหวัดพัทลุง รอยละ 95  

ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

            1.1.3 เวลา : ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 115,600 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ผูรับผิดชอบโครงการ เขารวมประชุมฯ ณ กทม.

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมคณะกรรมการระดับศูนยสอบ/ สนามสอบ

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ดําเนินการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 และตรวจเยี่ยมสนามสอบ

            1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพของผูเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ระดับศูนยสอบ/สนามสอบ

            1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: ดําเนินการประเมินคุณภาพของผูเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ปการศึกษา 2563 และตรวจเยี่ยมสนามสอบ

            1.2.6 กิจกรรมหลักที่ 6: ดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินความสามารถดาน

การอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และการประเมินคุณภาพของผูเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 3 ปการศึกษา 2563

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1-6

              2.1.2 กิจกรรมหลักที่ -

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

หนา 16

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 14 : โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ :  1.  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชนจังหวัดพัทลุง จํานวน 39 โรงเรียน  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

            2.  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง รอยละ 85 มีความรูความสามารถในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

            3.  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง 

รอยละ 85 รับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ในการประเมินรอบสี่

            1.1.2 คุณภาพ :  1)  การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

                    2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง มีความ รูความสามารถ และมีความมั่นใจ

ในการพัฒนาคุณภาพการใหไดมาตรฐานการศึกษาของชาติ

                    3) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด

พัทลุง รอยละ 85รับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ในการประเมินรอบสี่  มีผลการประเมินอยางนอยระดับ 

ดี 

            1.1.3 เวลา : เมษายน 2564 – กันยายน  2564

            1.1.4 คาใชจาย : 24,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมชี้แจงศึกษานิเทศกจัดทําแผนการประชุมโรงเรียนและ

แผนนิเทศฯ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเชื่อมโยง

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับการประเมินภายนอกของสาํนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.สูการเขียน SAR



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 24,000         10,252         23,600         400             10,252         

บาท 400             10,252         

บาท 24,000        10,252        -            -            -            -            23,600        -            800            20,504        

 ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หนา 17

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 39 โรงเรียน 2 ระยะ

            1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: จัดทําเอกสารรายงานเผยแพรผลการดําเนินงานโครงการ

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 - 4

              2.1.2 กิจกรรมหลักที่  -

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

หนวยนับ รวมทั้งสิ้น

         2.3 เงินนอกงบประมาณ



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 101,150       89,180         92,000         57,200         9,150           31,980         

101,150      89,180        -            -            -            -            92,000        57,200        9,150         31,980        

    โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล

หนา 18

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ

            1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : ผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา รอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมาย ไดรับการพัฒนาความรู ความเขาใจเรื่องหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การ

วัดและประเมินผล

            1.1.2 คุณภาพ :  โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในรูปแบบที่หลากหลาย

            1.1.4 คาใชจาย : 101,150 บาท

            1.1.3 เวลา : ตุลาคม  2563  - 30 กันยายน 2564

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1 - 4

              2.1.2 กิจกรรมหลักที่ -

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การอบรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราชการ 2560 สู

ฐานสมรรถนะเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ดวยระบบออนไลน Google Meet สําหรับครูผูสอน

โรงเรียนในสังกัดเอกชน จังหวัดพัทลุง

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการ

เรียนรู การวัดและประเมินผล สําหรับผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนสังกัดเอกชน จังหวัดพัทลุง

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: การประชุมออนไลน เรื่องการจัดทําเอกสารหลักฐานทาง

การศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

หนวยนับ  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 9,600           3,740           9,600           3,740           

9,600         3,740         -            -            -            -            -            -            9,600         3,740         

หนา 19

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 16 : ยกยองผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือกระทรวงศึกษาธิการ

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ :  มีผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสอืของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทผูบริหารสถานศึกษา  ประเภทครูผูสอน และ

ประเภทผูท่ีใหการสนับสนุนกิจการลูกเสือ ประเภทละ 1 คน เขารับรางวัลของ

กระทรวงศึกษาธิการ
            1.1.2 คุณภาพ :  ผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสอืของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกประเภท ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญและ

กําลังใจสําหรับผูมีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษและเปนแบบอยางที่ดีทางการลูกเสือ            1.1.3 เวลา : พฤษภาคม - กรกฎาคม  2564

            1.1.4 คาใชจาย : 9,600  บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การประชาสัมพันธโครงการฯ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: การแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ และดําเนินการคัดเลือกฯ

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: การสรุปผล รายงานผลฯ

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1,2,3

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 50,800         8,010           50,800         8,010           

บาท -              -              

50,800        8,010         -            -            -            -            -            -            50,800        8,010         

หนา 20

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 17 :  สงเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : สถานศึกษาสงทีมลูกเสือ เนตรนารี เขารวมแขงขันประกวดระเบียบ

แถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ทั้ง 7 กลุมการประกวด และไดรับการคัดเลือกเปนตัวแทน 

ระดับจังหวัด ที่ชนะเลิศ เขารวมการแขงขันการประกวด ฯ ในระดับประเทศตอไป

            1.1.2 คุณภาพ :  ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว

ลูกเสือ เนตรนารี ไมนอยกวารอยละ 85

            1.1.3 เวลา : พฤษภาคม – กรกฎาคม  2564

            1.1.4 คาใชจาย : 50,800 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชาสัมพันธโครงการฯ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมคณะกรรมการและผูเก่ียวของ

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ดําเนินการจัดการแขงขันแตละกลุมการประกวด ฯ

            1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: สรุป/รายงานผล

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1-4

              2.1.2 กิจกรรมหลักที่

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 10,000         5,750           10,000         5,750           

บาท -              -              

10,000        5,750         -            -            -            -            -            -            10,000        5,750         

หนา 21

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 18 : นิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : รอยละความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาลูกเสือหรือผูท่ีเก่ียวของกับ

การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ไมนอยกวารอยละ 85

            1.1.2 คุณภาพ :  สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือสอดคลองกับกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน

ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

            1.1.3 เวลา : มิถุนายน – กรกฎาคม  2564

            1.1.4 คาใชจาย : 10,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมคณะกรรมการนิเทศและผูเก่ียวของ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ดําเนินการจัดการนิเทศสถานศึกษา

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 2,3

              2.1.2 กิจกรรมหลักที่

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 9,600           9,600           9,600           9,600           

9,600         9,600         -            -            -            -            -            -            9,600         9,600         

หนา 22

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 19 : ติดตามเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : 1. รอยละของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ไดรับการติดตามเพื่อ

สงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา (คาเปาหมายรอยละ 100)  2. จํานวนโรงเรียนนอกระบบที่

ดําเนินการจัดทําขอมูลพื้นฐานตามระบบศูนยกลางบูรราการขอมูล (PEDC) (คาเปาหมายรอยละ 

100)

            1.1.2 คุณภาพ :  รอยละของความสมบูรณครบถวนของขอมูลการพัฒนาการจัด

การศึกษาของโรงเรียนอกระบบในจังหวัดพัทลุง (คาเปาหมายรอยละ 100)

            1.1.3 เวลา : กรกฎาคม - สิงหาคม 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 9,600 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมคณะกรรมการติดตาม

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ดําเนินการตรวจติดตามฯ

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1,2

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 11,500         10,620         11,500         10,620         

11,500        10,620        -            -            -            -            -            -            11,500        10,620        

หนา 23

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 20 : การคัดเลือกโรงเรียนดวีิถีลูกเสือ

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : โรงเรียนที่ผานการคัดเลือกตามประกาศ สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่องเกณฑการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  มีผล

ผานการประเมินคะแนนไมนอยกวารอยละ 80

            1.1.2 คุณภาพ :  โรงเรียนที่ผานการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ        จํานวน 1 โรง

            1.1.3 เวลา : กรกฎาคม - สิงหาคม  2564

            1.1.4 คาใชจาย : 11,500 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือและ

ผูเก่ียวของ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: สถานศึกษา นําเสนอผลงานและเอกสารประกอบ ตาม

หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกฯ

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สรุป/รายงานผลการดําเนินงาน

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1,2,3

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 38,900         25,520         19,900         2,635           19,000         22,885         

38,900        25,520        -            -            -            -            19,900        2,635         19,000        22,885        

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

หนา 24

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร : 5 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ

    โครงการที่ 21 : โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับ

ทบทวน พ.ศ. 2564) /มีแผนปฏิบัติการดานการศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 /มีขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัดพัทลุง ถูกตอง  ครบถวน เปนปจจุบัน /มี

รายงานผลการติดตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง

            1.1.2 คุณภาพ : รอยละของหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพัทลุงนําแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดพัทลุง

สูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ            1.1.3 เวลา : กุมภาพันธ  - กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 38,900 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 

2565 และแผนปฏิบัติการดานการศกึษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: จัดทําขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาจังหวัด

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: การติดตามแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 - 2565

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

            2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1-3

            2.1.2 กิจกรรมหลักที-่

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 80,000         20,730         11,250         9,750           43,100         7,100           25,650         3,880           

-              -              

80,000        20,730        -            -            11,250        9,750         43,100        7,100         25,650        3,880         

หนา 25

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 22 : โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : หหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพัทลุงไดรับการเตรียมความพรอม

การตรวจ ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ

            1.1.2 คุณภาพ : หนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดพัทลุง ไดรับการติดตามการ

            1.1.3 เวลา : ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย :  80,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมเตรียมความพรอมการตรวจ ติดตามผลการดําเนินงาน

ตามนโยบายการตรวจ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตรของ

หนวยงานการศกึษาในจังหวัด

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: รับการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

            1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ถอดบทเรยีนวิธีปฏิบัติที่ดี ตามนโยบายและยุทธศาสตรของ

หนวยงานการศกึษาในจังหวัด

            1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานติดตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรของหนวยงานการศึกษาในจังหวัด

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

            2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1-5

            2.1.2 กิจกรรมหลักที่ -

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 100,000       54,643         38,500         30,950         30,550         54,643         

100,000      54,643        -            -            38,500        -            30,950        -            30,550        54,643        

รวมทั้งสิ้น
ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ

หนวยนับ  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หนา 26

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

            1.1.1 ปริมาณ : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง มีแนวทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรยีนรูที่มีคุณภาพ  เทาเทียมและทั่วถึงตามบริบทที่กําหนดขึ้นอยางมีสวนรวม 

 โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดพัทลุง

            1.1.2 คุณภาพ : -

            1.1.3 เวลา : ตุลาคม  2563 -  กันยายน   2564.

            1.1.4 คาใชจาย : 100,000  บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 23 : โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ

การศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกของ กศจ.

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมคณะทํางานกลุมยอย

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารางแนวทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรยีนรูที่มีคุณภาพ

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: ประชุมรบัฟงความคิดเห็นรางแนวทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาฯและคูมือ ติดตามฯ 4 องคคณะ

            1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเครื่องมือ ติดตาม ประเมินผล 

การบริหารและการจัดการศึกษาของจังหวัดพัทลุง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

            2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1-7

            1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: ประชุมคณะทํางานจัดทํารางแนวทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรยีนรูที่มีคุณภาพ เพื่อรวมกันพิจารณารางแนวทาง

            1.2.6 กิจกรรมหลักที่ 6: ประชุมจัดทํารูปเลมแนวทางและคูมือการขับเคลื่อนโครงการ 

และรูปเลมสรุปผลโครงการฯ

            1.2.7 กิจกรรมหลักที่ 7: จัดทําเอกสารและรูปเลมแนวทางและคูมือการขับเคลื่อน

โครงการ

            2.1.2 กิจกรรมหลักที่ -

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 46,500         46,500         2,345           2,345           10,000         6,750           10,100         4,165           24,055         33,240         

46,500        46,500        2,345         2,345         10,000        6,750         10,100        4,165         24,055        33,240        

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

หนา 27

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

โครงการท่ี 24 : โครงการบริหารงานที่สงเสริมสนบัสนนุการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

            1.1.1 ปริมาณ : รอยละของโรงเรียนเอกชนที่เบิกจายเงินและการใชจายเงินอุดหนุน

เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงค (รอยละ 90) /รอยละของโรงเรียนเอกชนใน

ระบบและนอกระบบที่ไดรับการตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง และการเลิกกิจการ (รอยละ 

100)

            1.1.2 คุณภาพ : รอยละของโรงเรียนเอกชนที่พรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงาน

ภายนอก (คาเปาหมายรอยละ 85)

            1.1.3 เวลา : ตุลาคม 2563  - กันยายน  2564

            1.1.4 คาใชจาย : 46,500  บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ตรวจติดตามการใชจายเงินอุดหนุน

ทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ตรวจติดตามสถานะการขอจัดตั้ง และ

การเลิกกิจการของโรงเรียนเอกชน (ในระบบ และนอกระบบ)

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: สรรหาคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศกึษาเอกชน

จังหวัดพัทลุง

            1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: การประชุมผูบริหารโรงเรียนเอกชน

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

            2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1-4

            2.1.2 กิจกรรมหลักที่ -

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 14,200         825             14,200         825             

14,200        825            -            -            -            -            -            -            14,200        825            

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

หนา 28

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 25 : โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานลูกเสือ ยุวกาชาดและ

กิจการนักเรียน

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ

            1.1.1 ปริมาณ : 1. รอยละ 80 ของผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู ความเขาใจใน

การจัดเก็บขอมูล การบันทึกขอมูลและรายงานผลทางโปรแกรมท่ีสํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการกําหนด  2. รอยละ 80 ของผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถนําความรูไปขยายผล

ใหแกบุคลากรที่เก่ียวของในหนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาไดอยางถูกตอง 

            1.1.2 คุณภาพ :  เจาหนาที่ บุคลากร และผูที่เก่ียวของ มีความรู ความเขาใจในการ

เขาประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู ความเขาใจในการจัดเก็บขอมูล การบันทึกขอมูลและรายงาน

ผลทางโปรแกรมที่สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกําหนด รวมทั้งสามารถนําความรูไปขยาย

ผลใหแกบุคลากรที่เก่ียวของในหนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษาไดอยางถูกตอง

            1.1.3 เวลา :  สิงหาคม - กันยายน  2564

            1.1.4 คาใชจาย : 14,200

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผานระบบออนไลน Google meet

 และการประชุมคณะทํางานเพื่อชี้แจงจัดทําขอมูล

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: การสรุปผลและรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1,2

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 40,000         7,600           40,000         7,600           

40,000        7,600         -            -            -            -            -            -            40,000        7,600         

หนา 29

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 

เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 26 : เสริมสรางวินัยขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหมใน

การตดตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.1.1 ปริมาณ : ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม ผานการอบรมไม

นอยกวารอยละ 80

            1.1.2 คุณภาพ :  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูผานการอบรม มีความ

ตระหนักในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตตามหลัก          ธรรมาภิบาล 

โปรงใส ตรวจสอบได

            1.1.3 เวลา :  พฤษภาคม - กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 40,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: อบรมขาราชการครูบรรจุใหมฯ

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ประเมินผลและสรุปรายงาน

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1,2

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 10,000         10,000         10,000         10,000         

10,000        10,000        -            -            -            -            -            -            10,000        10,000        

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

หนา 30

รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) 

            1.1.1 ปริมาณ : รอยละของผูเขารวมโครงการฯ ไดรวมกําหนดและทราบทิศทางการ

จัดการศึกษาเอกชนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน 

และนโยบายการจัดการศึกษา (คาเปาหมายรอยละ 85)

            1.1.2 คุณภาพ :  รอยละของโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการฯ ประจําป 2564 –

 2565 มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง (คาเปาหมายรอยละ 90)

            1.1.3 เวลา :  สิงหาคม  - กันยายน   2564

            1.1.4 คาใชจาย : 10,000  บาท

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 27 : สงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดพัทลุง   ผานกลไก

คณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพัทลุง

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การประชุมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษา

เอกชน จังหวัดพัทลุง

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: การประชุมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษา

เอกชนนอกระบบ จังหวัดพัทลุง

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1,2

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น



แบบ สงป. 301

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 40,000         40,000         40,000         40,000         

40,000        40,000        -            -            -            -            -            -            40,000        40,000        

หนา 31

ประเด็นยุทธศาสตร แผนงบประมาณ
หนวยนับ รวมทั้งสิ้น  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - ม.ิย.)

            1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: จัดทําแผนขับเคลื่อน Roadmap เพื่อการดําเนินการ

ขับเคลื่อนเปาหมายท่ียั่งยืน SDG4

 ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

    โครงการที่ 28 : จัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนนุ

การขับเคลื่อนเปาหมายของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ย่ังยืนดานการศึกษา SDG4 

จังหวัดพัทลุง

    1. แผนการปฏิบตังิาน

         1.1 ตัวชี้วัด :

            1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: จัดทํารายงานโครงการจัดทําฐานขอมูลและ

ระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายของสหประชาชาติวา

ดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศกึษา

    2. แผนการใชจายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

              2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1,2,3

         2.2  เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

            1.1.1 ปริมาณ : 1) มีแผนขับเคลื่อน Roadmap เพื่อการดําเนินการขับเคลื่อน

เปาหมายที่ยั่งยนื เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยาครอบคลุม

และเทาเทียม และสนับสนุนในการเรยีนรูตลอดชีวิต (SDG4 Roadmap) 2) มีแผนงานหรือ

โครงการเพื่อดําเนินการตาม SDG4 Roadmap

3) มีแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อน

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน เปาหมายที่ 4

            1.1.2 คุณภาพ :  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงมีเครอืขายและแนวทางการ

ขับเคลื่อนเปาหมายท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอยา

ครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนในการเรียนรูตลอดชีวิต

            1.1.3 เวลา :  กันยายน 2564

            1.1.4 คาใชจาย : 40,000 บาท

         1.2 กิจกรรมหลัก

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

            1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: จัดทําแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลและระบบติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน SDG4



แบบ สงป. 301

คําชี้แจงเพ่ิมเติม

           สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 

โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ/กิจกรรมตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชน จัดการประชุม/อบรม ผานระบบออนไลน  จึงทําใหมีงบประมาณคงเหลือจากการดําเนินงาน

และไดดําเนินการสงคืนงบประมาณคงเหลือดังกลาวกลับไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรียบรอยแลว

ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข

        2. บางโครงการมีการโอนงบประมาณมากอนโดยไมมีหนังสือแจงการจัดสรรงบประมาณ ทําใหไมทราบรายละเอียดของโครงการท่ีตองดําเนินการ จึงควรมีการแจงจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดําเนินงานโครงการ

ใหทราบกอนมีการโอนงบประมาณ

หัวหนาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : 

                    ( นางกัญฐิกาญจน  ชายแกว )

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ตําแหนง :                                 รองศึกษาธกิารจังหวัดพัทลุง รักษาการในตําแหนง

วัน/เดือน/ป  : 9 ตุลาคม 2564 โทร : 090 4879628 วัน/เดือน/ป  : 9  ตุลาคม  2564

ความเห็นหรือขอสังเกต

ผูใหความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..

          ( …………………………………………………………………….....  )                         ( …………………………………………………………………….....  )

ตําแหนง : ……………………………………………………………………………....................

วัน/เดือน/ป  : …………………………………………………………..  โทร : …………………......................... วัน/เดือน/ป  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

หนา 32

สําหรับสํานักงบประมาณ 

ผูพิจารณา : ……………………………………………………………………………..

ตําแหนง : ……………………………………………………………………………......

สําหรับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ผูรายงาน :           

(นายสมพงศ  พละไชย)

ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

        1. สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถดําเนินการไดเต็มรูปแบบ จึงตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามสถานการณ
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