แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการภาค2

รหัส
รหัส

(ปทุมธานี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
แผนงบประมาณ : แผนงานพืน้ ฐานด้ านการพัฒนาและ
เสริมสร้ างศักยภาพคน
เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : ………………………………
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง : …………………………
- ตัวชี้วดั : ..............................
เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน :
- ตัวชี้วดั : ...............................
ผลผลิตที่ 1: ผลผลิตนโยบายและแผนด้ านการศึกษา
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

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 3 (1 เมย.-30มิย.62)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

หน่ วยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน
10,074,810.000

ผล
8,177,029.580

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

แผน

แผน

แผน

77,730.540

ผล
77,730.540

169,224.100

ผล
169,224.100

8,159,999.050

ผล
7,930,074.940

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
1,897,780.420

ผล
-

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 1 :โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาสู่
การปฏิบัติของสานักงานศึกษาธิการภาค 2
1. แผนการปฏิบัติงาน

หน่ วยนับ

โครงการ

รวมทั้งสิ้น
แผน
160,000.000

ผล
29,671.050

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
3,410.000

แผน
25,061.050

แผน
130,328.950

ผล
-

-

-

-

-

-

ผล
3,410.000

ผล
26,261.050

ผล
-

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: โครงการส่งเสริ มการปฏิบตั ิ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: โครงการจัดทาคารับรองการ
ปฏิบตั ิราชการ
1.2.3 กิจกรรมหลักที่ 3: โครงการสนับสนุนการตรวจ
1) โครงการสนับสนุนการตรวจ โครงการ
ประเมินผลตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสานักงาน
ศึกษาธิ การจังหวัดประจาปี งบประมาณ 2562
2) โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการ
จัดทาคารับรองฯของ ศธจ. ปี งบประมาณ 2562
1.2.4 กิจกรรมหลักที่ 4: โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
1.2.5 กิจกรรมหลักที่ 5: โครงการศึกษาการ
ดาเนิ นงานโรงเรี ยนคุณภาพประจาตาบล
1.2.6 กิจกรรมหลักที่ 6: โครงการบริ หารงานบุคคล
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

10,000.000
10,000.000

4,740.000

20,000.000

3,410.000

3,410.000

-

-

-

-

130.000

1,330.000

10,000.000
5,260.000

13,300.000

13,300.000

-

-

-

-

13,300.000

13,300.000

-

-

6,700.000

6,700.000

-

-

-

-

6,700.000

6,700.000

-

-

-

-

-

-

80,000.000

-

20,000.000

1,705.000

20,000.000

3,226.050

-

-

-

-

-

-

80,000.000

1,705.000

1,705.000

18,295.000

3,226.050

3,226.050

16,773.950

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 2 :พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 1
1. แผนการปฏิบัติงาน

หน่ วยนับ

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

แผน

แผน

แผน
68,000.000

ผล
21,920.000

แผน
21,920.000

ผล
21,920.000

1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: อบรมหลักสูตร ปฏิบตั ิการระเบียบงาน
สารบรร และหลักการเขียนหนังสื อราชการที่ดี

34,000.000

21,920.000

21,920.000

21,920.000

1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2: อบรมหลักสูตร "ศธภ.1 รวม
พลัง ก้าวทัน Thailand 4.0"
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)

34,000.000

โครงการ

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

ผล

-

-

-

-

แผน
46,080.000

ผล

-

-

-

-

12,080.000

-

-

-

-

-

34,000.000

-

326,557.000

-

-

1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก

-

-

-

2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: .....................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ....................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 3 :โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การศึกษาสู่ การปฏิบัติระดับภาค
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :

โครงการ

843,200.000

516,643.000

37,276.000

37,276.000

157,843.100

157,843.100

326,557.000

321,523.900

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบตั ิระดับภาค
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:ติดตามประเมินผลการ
ดาเนิ นงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิ การ
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
โครงการที่ 4 : ส่ งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามพระ
ราโชบายด้ านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว วชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่ การปฏิบัติ และปลุกจิตสานึก
ความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์
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

หน่ วยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน
813,200.000
30,000.000

โครงการ

350,000.000

ผล
516,643.000
-

88,975.540

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

แผน

แผน

แผน

ผล

37,276.000
-

18,534.540

37,276.000
-

18,534.540

ผล

157,843.100

157,843.100

-

-

-

-

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

ผล

321,523.900
-

70,441.000

แผน

321,523.900
-

70,441.000

ผล

296,557.000

-

30,000.000

-

261,024.460

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล

หน่ วยนับ

รวมทั้งสิ้น

โครงการ

แผน
10,000.000

ผล
9,671.000

โครงการ

7,270,950.000

7,123,096.190

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

แผน

แผน
7,971.000

แผน
1,700.000

ผล
1,700.000

แผน
329.000

7,170,950.000

7,123,096.190

147,853.810

ผล
-

-

-

-

ผล
7,971.000

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

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
โครงการที่ 6 : ชุ มนุมลูกเสื อบาเพ็ยประโยชน์ เฉลิมพระเกีจ
รติฯ "ลูกเสื อจิตอาสาทาความดีเทอดไทองค์ ราชัน"
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

-

-

ผล
-

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ...................

หน่ วยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

ผล

แผน

ผล

2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ....................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 7 : โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสื อเนตร
นารีระดับจังหวัด

โครงการ

565,290.000

โครงการ

420,000.000

387,052.800

-

-

-

-

-

-

-

-

565,290.000

387,052.800

178,237.200

-

420,000.000

-

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
โครงการที่ 8 : โครงการจัดงานเทอดพระเกียรติพระบรม
วงศานุวงศ์ ฯ
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:

-

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)

หน่ วยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ...................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ....................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 9 : โครงการประชุ มเชิงปฏิบัติการจัดทาคา
บรรยายลักษณะงาน(job Description)กลุ่มตรวจราชการและ
ประเมิ
นผล ศธภ.1-18
และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
1. แผนการปฏิ
บัติงาน

โครงการ

363,300.000

324,657.000

-

-

-

โครงการ

16,070.000

14,960.000

-

-

-

324,657.000

324,657.000

38,643.000

-

14,960.000

14,960.000

1,110.000

-

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
โครงการที่ 10 : โครงการค่ าใช้ จ่ายจัดประชุ มปฏิบัติการ
ติดตามการวิเคราะห์ อานาจหน้ าทีข่ องสานักงานศึกษธิการ
ภาคและส
านักงานศึ
1. แผนการปฏิ
บัตกิงษาธิ
าน การจังหวัด(โครงการประชุ ม
1.1 ตัวชี้วดั :
1.1.1 ปริ มาณ :
1.1.2 คุณภาพ :
1.1.3 เวลา :

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :
1.2 กิจกรรมหลัก
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:
1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2:
2. แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ (2.1)

หน่ วยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ...................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ....................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 11 : ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินกิจกรรมที3่ การ
ประเมินศู นย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี
ยงด้ านการศึบกัตษาิงานประจาปี 2561 (โครงการปรเมิน
1. แผนการปฏิ

โครงการ

5,000.000

5,000.000

-

-

-

-

5,000.000

5,000.000

โครงการ

3,000.000

1,900.000

-

-

-

-

1,900.000

1,900.000

-

-

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
โครงการที่ 12 : ค่ าใช้ จ่ายในการเก็บข้ อมูลด้ านการศึกษษ
ในการดาเนินโครงการจัดทาดัชนีทางการศึกษา เพื่อตอบ
โจทย์
มรรถนะการศึ
ษาไทย (โครงการจัดทาดัชนีทางการ
1. สแผนการปฏิ
บัติงกาน
1.1 ตัวชี้วดั :

1,100.000

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้ าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง เป้ าหมายการให้ บริการหน่ วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
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)

หน่ วยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

2.1 เงินงบประมาณ
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ...................
2.1.2 กิจกรรมหลักที่ 2: ....................
2.2 เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่ านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
โครงการที่ 13 : ค่ าใช้ จ่ายในการจัดทาข้ อเสนอเชิ งนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลการจัดการศกึษาชองชาติ

โครงการ

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
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น (แผนพืน้ ฐานฯ)

10,074,810.000

8,523,546.580

77,730.540

77,730.540

169,224.100

169,224.100

8,506,516.050

8,276,591.940

1,551,263.420

-

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

หน่ วยนับ

รวมทั้งสิ้น
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)

แผน

แผน

แผน

ผล

ผล

หมายเหตุ โครงการที่ 6-12 ได้ รับจัดสรรงบประมาณเพิม่ เพื่อดาเนินการตามนโยบายฯ ในใตรมาสที่ 3 /โครงการที่ 13 สป.จัดสรรให้ ไตรมาส 4
ผู้รายงาน :

หัวหน้ าส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ………………………………..
( นางสาวศุภลักษ์ บุตรจันทร์ )

ตาแหน่ ง : นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี :
กรกฎาคม2562. โทร : 02 581 1391

( นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ )
ตาแหน่ ง :
วัน/เดือน/ปี :

ศึกษาธิ การภาค สานักงานศึกษาธิการภาค 2
กรกฎาคม 2562 โทร : 02 581 1391

สาหรับสานักงบประมาณ
ความเห็นหรื อข้ อสั งเกต

ผู้พจิ ารณา : …………………………………………
( ………………………………………………..... )

ผู้ให้ ความเห็นชอบ : …………………………………………………
( ………………………………………………..... )

ตาแหน่ ง : ……………………………………………………………………………......

ตาแหน่ ง : ……………………………………………………………

วัน/เดือน/ปี : ……………………………….. โทร : ………………….............

วัน/เดือน/ปี : ………………………………….. โทร : …………………..............

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

