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 (ทศนิยม 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 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

24,900,000.00

12,064,360.00

6,200,000.00

6,117,820.00

6,200,000.00

5,946,540.00

6,200,000.00

6,300,000.00

2,000,000.00
392,000.00

752,387.03
210,122.36

500,000.00
98,000.00

469,856.23
134,161.96

500,000.00
98,000.00

282,530.80
75,960.40

500,000.00
98,000.00

500,000.00
98,000.00

11,960.000

2,000.000

25,960.000

27,540.000

50,000.000

40,900.000

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

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

30,300.000

16,340.000

- โครงการเสริ มสร้างศักยภาพบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสิ นธุ์

40,000.000

40,000.000

- โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

60,000.000

- โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิ ทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.

90,900.000

11,811.00

6,500.000

11,811.00

ประเภทรายจ่ าย
รายการ ่อการจัดทารู ปแบบและ
- โครงการส่ งเสริ มเวทีและประชาคมเพื
แนวทางพัฒนาหลักสู ตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

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

142,000.000

55,908.00

67,120.000

55,908.00

54,580.000

20,300.000

- โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษา

86,000.000

1,800.00

1,800.000

1,800.00

25,400.000

58,800.000

- โครงการสร้างและส่ งเสริ มความเป็ นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบตั ิ

160,000.000

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

70,000.000
27,971,200.000

2,704.00
6,377,254.200

5,400.000
6,971,300.000

27,900.000
7,075,440.000

160,000.000
2,704.00
13,099,092.390

6,798,000.000

6,721,838.190

36,700.000
7,126,460.000

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผูร้ ายงาน :
( นายเพิ่มพูน พงษ์ พวงเพชร )
ตาแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์
วัน/เดือน/ปี : 31 มีนาคม 2565 โทร : 0610302111

