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

รหัส
รหัส 0

1

1

4

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

2

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2
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
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

รวมทั้งสิ้น
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

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

1,855,758.00
392,000.00

783,289.18
197,254.29

500,000.00
98,000.00

455,483.18
100,272.29

500,000.00
98,000.00

327,806.00
96,982.00

500,000.00
98,000.00

355,758.00
98,000.00

22,700.00

22,700.00

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

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

38,900.00
45,400.00

15,299.00
-

- โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

60,000.00

19,048.00

- โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิ ทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.

100,000.00

18,374.00

- โครงการเสริ มสร้างศักยภาพบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสิ นธุ์

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

20,000.00

11,960.00

15,299.00

13,118.00

18,900.00

20,000.00

19,048.00

20,000.00

20,000.00

6,200.00

5,256.00

47,680.00

34,160.00

ประเภทรายจ่ าย
รายการ ่อการจัดทารู ปแบบและแนวทาง
- โครงการส่ งเสริ มเวทีและประชาคเพื
พัฒนาหลักสู ตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา

รวมทั้งสิ้น
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

60,000.00

30,508.00

- โครงการสร้างและส่ งเสริ มความเป็ นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบตั ิ

191,100.00

7,920.00

- โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการศึกษา

284,000.00

79,776.00

2,362.00

60,000.00
32,487,158.00

30,840.00
15,763,475.62

7,859,282.00

- โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่านมา
เงินนอกงบประมาณ

26,960.00

14,000.00

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

19,580.00

16,508.00

8,960.00

4,500.00

20,000.00

7,920.00

15,800.00

155,300.00

2,362.00

81,360.00

77,414.00

4,924.00
7,795,400.42

48,540.00
8,012,580.00

25,916.00
7,968,075.20

200,278.00
11,460.00
8,224,600.00

8,390,696.00

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

