
แบบ สงป. 301

งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

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

กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส          จัดท าแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา รหัส          รายงานผล ไตรมาสท่ี 2
หน่วย : บาท 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

บาท 7,000 7,000 7,000 7,000

ร้อยละ 100 100 100 100

ร้อยละ 90 100 90 100

                            ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของจ านวนแบบสอบถามท่ีจัดเก็บได้ ร้อยละ 100 100 100 100

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย :  -

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมิน

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด :

            1.1.1 ปริมาณ : ร้อยละของจ านวนแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามตาม
จ านวนท่ีก าหนด (๑๒๐ ฉบับ)

            1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละ ๙๐ ของแบบประเมิน มีค าตอบทุกประเด็นค าถามและมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน

            1.1.3 เวลา :  -

 โครงการท่ี 1 : จัดเก็บข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
ของผู้เรียนทุกช่วงช้ัน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผลผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

บาท 7,000 7,000 7,000 7,000

บาท 7,000 7,000 7,000 7,000

บาท 7,000 7,000 7,000 7,000

บาท 40,000 40,000 40,000 40,000

คน 15 15 15 15

ร้อยละ 80 100 80 100

คน 15 15 15 15

บาท 40,000 40,000 40,000 40,000

บาท 40,000 40,000 40,000 40,000

บาท 40,000 40,000 40,000 40,000

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

               1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: จัดงานพิธีมอบโล่รางวัลฯ

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

                2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: จัดงานพิธีมอบโล่รางวัลฯ

         2.3 เงินนอกงบประมาณ

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

โครงการท่ี 2 : จัดงานพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนท่ีน าช่ือเสียง
มาสู่ประเทศชาติของจังหวัดฉะเชิงเทรา.

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด :

              1.1.1 ปริมาณ :จ านวนของเด็กและเยาวชนดีเด่น/  น าช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติของ
จังหวัดฉะเชิงเทราท่ีได้รับโล่รางวัล

              1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนดีเด่น/  น าช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติของ
จังหวัดฉะเชิงเทราท่ีได้รับโล่รางวัล   มีความพึงพอใจ
            1.1.3 เวลา : -

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : -

         1.2 กิจกรรมหลัก

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินงบประมาณ

               2.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมิน

         2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา
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แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผลผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หน่วยนับ

รวมท้ังส้ิน  ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)  ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)  ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)  ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) 
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

บาท 309,020 309,020 309,020 309,020

คน 1,142 832 1,142 832

คน 714 402 714 402

ร้อยละ 100 100 100 100

คน 1,856 1,234 1,856 1,234

บาท 309,020 309,020 309,020 309,020

บาท 309,020 309,020 309,020 309,020

บาท 309,020 309,020 309,020 309,020

               1.1.2 คุณภาพ :  ร้อยละของโรงเรียน ครู และนักเรียนน าผลการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ศึกษานิเทศก์ ครูวัดผลสามารถน าไปใช้ในวิเคราะห์ผู้เรียน 
จัดการเรียนการสอน ได้ตรงตามตัวช้ีวัด

    2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)

         2.1 เงินนอกงบประมาณ

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2564

        2.2  เงินงบประมาณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปีท่ีผ่านมา

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน

            1.1.3 เวลา : -

            1.1.4 ค่าใช้จ่าย : -

         1.2 กิจกรรมหลัก

            1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 1: จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2564

               1.1.1 ปริมาณ :                                                                                   
                     1) วัดคุณภาพการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีความประสงค์เข้า
รับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                       2) วัดคุณภาพการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีความประสงค์เข้า
รับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนของโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการท่ี 3 :  ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) ระดับ                    
           ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

    1. แผนการปฏิบัติงาน

         1.1 ตัวช้ีวัด :
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