
 แบบ สงป. 302

งบส่วนราขการ/รัฐวสิาหกจิ

งบกลาง รายการ.................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ...................................................................................... รหัส

ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกจิ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาฬสินธ์ุ รหัส เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

ผลผลติ/โครงการ :  ................................................................................... รหัส

ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคา่จา้งประจ า 29,400,000.00         14,581,167.15         7,200,000.00           7,189,941.95           7,200,000.00           7,391,225.20           7,500,000.00           7,500,000.00           

    1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ

    1.3 คา่จา้งชัว่คราว

2. งบด าเนินงาน

    2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,855,758.00           783,289.18              500,000.00              455,483.18              500,000.00              327,806.00              500,000.00              355,758.00              

    2.2 คา่สาธารณูปโภค 392,000.00              197,254.29              98,000.00                100,272.29              98,000.00                96,982.00                98,000.00                98,000.00                

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภณัฑ์

    3.2 ท่ีดิน

    3.3 ส่ิงก่อสร้าง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป

          รายการ....(ครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจ่ายอ่ืน

        -  โครงการจดัท าแผนพฒันาการศึกษาจงัหวดั 38,900.00                15,299.00                20,000.00                15,299.00                18,900.00                

       -   โครงการเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรของส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั
กาฬสินธ์ุ

45,400.00                -                           22,700.00                22,700.00                

      -     โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยทุธศาสตร์

60,000.00                19,048.00                20,000.00                19,048.00                20,000.00                20,000.00                

      -    โครงการขบัเคล่ือนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาจงัหวดัโดยผา่นกลไกของ กศจ.

100,000.00              18,374.00                11,960.00                13,118.00                6,200.00                  5,256.00                  47,680.00                34,160.00                

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

รวมทั้งส้ิน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง)

แบบจัดท าแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย

ไตรมาส 3 (เม.ย - ม.ิย.)

              รายงานผล ไตรมาสที ่2

                   จัดท าแผน      

0 1 1 4 2 



 ประเภทรายจ่าย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

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

          - โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคเพ่ือการจดัท ารูปแบบและแนวทาง
พฒันาหลกัสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบัอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา

60,000.00                30,508.00                26,960.00                14,000.00                19,580.00                16,508.00                8,960.00                  4,500.00                  

     - โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยคุลบาทดา้น
การศึกษาสู่การปฏิบติั

191,100.00              7,920.00                  20,000.00                7,920.00                  15,800.00                155,300.00              

     - โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวตักรรมการศึกษาเพ่ือ
พฒันาการศึกษา

284,000.00              79,776.00                2,362.00                  2,362.00                  81,360.00                77,414.00                200,278.00              

     - โครงการขบัเคล่ือนการพฒันาการจดัการศึกษาปฐมวยัในระดบัพ้ืนท่ี 60,000.00                30,840.00                4,924.00                  48,540.00                25,916.00                11,460.00                
    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 32,487,158.00         15,763,475.62         7,859,282.00           7,795,400.42           8,012,580.00           7,968,075.20           8,224,600.00           8,390,696.00           

   เงินงบประมาณทีก่นัไว้เบิกเหล่ือมปีทีผ่่านมา

    เงินนอกงบประมาณ

ผูพิ้จารณา : ……………………………………………………………………………..
          ( …………………………………………………………………….....  )
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………......
วนั/เดือน/ปี  : …………………………………………………………..  โทร : ………………….........................

ส านกังบประมาณ   ส านกันายกรัฐมนตรี



 



 


