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 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

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

29,400,000.00

29,033,817.39

7,200,000.00

7,189,941.95

7,200,000.00

7,391,225.20

7,500,000.00

7,281,933.23

7,500,000.00

7,170,717.01

1,855,758.00
392,000.00

1,430,808.26
409,322.72

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

335,474.20
121,781.35

355,758.00
98,000.00

312,044.88
90,287.08

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

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

- โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาการศึกษา

284,000.00

284,000.00

4,000.00

2,362.00

80,000.00

72,525.00

100,000.00

89,491.00

100,000.00

119,622.00

- โครงการส่ งเสริ มเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทารู ปแบบและแนวทาง
พัฒนาหลักสู ตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึ- กโครงการเสริ
ษา
มสร้างศักยภาพบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด

61,600.00

61,600.00

26,960.00

14,000.00

19,580.00

9,652.00

8,960.00

9,180.00

6,100.00

28,768.00

45,400.00

45,000.00

22,700.00

45,400.00

38,900.00

38,900.00

22,700.00

กาฬสิ นธุ์
- โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด

20,000.00

15,299.00

18,900.00

23,601

ประเภทรายจ่ าย
รายการ
- โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
- โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิ ทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่านมา
เงินนอกงบประมาณ

รวมทั้งสิ้น
แผน

ผล

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

80,000.00

80,000.00

100,000.00

100,000.00

11,960.00

32,257,658.00

31,483,448.37

7,860,920.00

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

20,000.00

19,048.00

40,000.00

40,619.00

20,000.00

20,333.00

13,118.00

6,200.00

5,256.00

47,680.00

9,766.00

34,160.00

71,860.00

7,790,476.42

7,942,680.00

7,922,494.20

8,317,340.00

7,888,244.78

8,136,718.00

7,882,632.97

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผูพ้ ิจารณา : ……………………………………………………………………………..
( นายเพิ่มพูน พงษ์ พวงเพชร)
ตาแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 30 กันยายน 2564 โทร : 0610302111

