แบบ สงป. 302
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จาแนกตามงบรายจ่ าย
งบส่ วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

งบกลาง รายการ.................................................................
แผนงบประมาณ : ...................................................................................... รหัส
เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง : …………………………….........................................
รหัส
ผลผลิต/โครงการ : ................................................................................... รหัส

รหัส
รหัส

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 4
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)

ประเภทรายจ่ าย
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชัว่ คราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุ ภณั ฑ์
3.2 ที่ดิน
3.3 สิ่ งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
รายการ....(ครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ ายอื่น
รายการ....(ครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง)........................................
รายการ โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
รายการ โครงการเสริ มสร้างศักยภาพบุคลากรของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
รายการ โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
รายการ โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิ ทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.

รวมทั้งสิ้น
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

28,600,000.00

28,344,286.60

6,800,000.00

6,628,410.00

6,800,000.00

6,628,410.00

7,500,000.00

7,543,733.30

7,500,000.00

7,543,733.30

1,629,000.00
392,000.00

1,954,227.05
458,669.97

462,000.00
98,000.00

307,978.25
120,703.78

516,000.00
98,000.00

378,426.10
99,645.15

310,500.00
98,000.00

857,348.00
122,255.10

340,500.00
98,000.00

410,474.70
116,065.94

38,900.00

38,900.00

30,000.00

31,100.00

20,000.00

21,000.00

100,000.00

100,000.00

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/3
38,900.000
45,400.000

38,900.000
45,400.000

45,400.000

45,400.00

80,000.000

80,000.000

30,000.000

27,900.00

100,000.000

100,000.000

ประเภทรายจ่ าย
รายการ
รายการ โครงการ TFE (Teams For Education) สานักงานศึกษาธิ การ
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการ โครงการการสร้างและส่ งเสริ มความเป็ นพลเมืองดี
ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบตั ิ
รายการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
รายการ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
จังหวัดกาฬสิ นธุ์
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่านมา
เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล
20,000.000
11,388.00

แผน
325,500.000

ผล
325,500.000

299,480.00

299,480.00

8,488.00

3,992.00

122,900.00
155,000.00

122,900.00
155,000.00

5,000.00
20,000.00

5,026.00
14,404.00

31,788,180.000

31,924,363.620

7,542,888.000

7,214,591.250

7,360,000.000

7,057,092.030

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

70,000.00

8,047,400.000

67,000.00

8,660,336.400

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล
305,500.000
314,112.00
150,000.00

228,488.00

117,900.00
120,596.00

117,874.00
140,596.00

8,752,496.000

8,992,343.940

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผูพ้ ิจารณา : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตาแหน่ง : ……………………………………………………………………………......
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

