แบบ สงป. 302
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จาแนกตามงบรายจ่ าย
 งบส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

กระทรวง : ศึกษาธิการ

รหัส

ส่ วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการภาค 17

รหัส 2

งบกลาง รายการ.................................................................
แผนงบประมาณ : ...................................................................................... รหัส
0

0

0

จัดทาแผน

เป้ าหมายการให้ บริการกระทรวง : …………………………….........................................
รหัส

2



รายงานผล ไตรมาสที่ 2

ผลผลิต/โครงการ : ................................................................................... รหัส
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง)
รวมทั้งสิ้น

ประเภทรายจ่ าย
รายการ

แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ผล

แผน

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)

ผล

แผน

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชัว่ คราว
2. งบดาเนินงาน

1,276.000

570.320

382.846

187.474

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุ ภณั ฑ์

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

3.2 ที่ดิน

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

3.3 สิ่ งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

4.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
รายการ....(ครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง).........................................

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

รายการ....................................................................................
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ ายอื่น

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2
1,038.000

214.27

85.480

128.789
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/3
118.892

รายการ....(ครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง)........................................
รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

540.000

145.972

27.080

68.000

58.400

58.400

-

100.000

9.897

-

9.897

สู่การปฏิบตั ิระดับภาค
รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงาน
รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการ TFE (Teams For Education)

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

รวมทั้งสิ้น

ประเภทรายจ่ าย
รายการ
รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่
รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส่ งเสริ มความเป็ นผลเมืองดี ตามรอย

แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ผล

แผน

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)

ผล

แผน

50.000

-

-

-

40.000

-

-

-

140.000

-

-

-

50.000

-

-

-

50.000

-

-

-

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

พระยุคลบาทด้วนการศึกษาสู่การปฏิบตั ิ สานักงานศึกษาธิการภาค
รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค
รายการ ค่าใช้จ่ายโครงการส่ งเสริ ม สนับสนุนแนวทางการพัฒนา
การดาเนินการทางวินยั การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสานักงานศึกษาธิการภาค
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปี ทีผ่ ่านมา
เงินนอกงบประมาณ
สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผูพ้ ิจารณา : ……………………………………………………………..
(นายนรา เหล่าวิชยา)
รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิ การภาค 17
วัน/เดือน/ปี : 17 เมษายน 2563 โทร : 0 5532 2662 ต่อ 101

