แบบ สงป. 302
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต /โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

งบกลาง รายการ.................................................................
แผนงบประมาณ : ...................................................................................... รหัส
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................
รหัส
ผลผลิต/โครงการ : จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาฯ
รหัส

รหัส
รหัส

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 ที่ดนิ
3.3 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ายอื่น
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง)........................................
รายการ...................................................................................
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปีทผี่ า่ นมา
เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้ สิ้น
แผน

38,900.00

38,900.00

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

ผล

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล

0.00

0.00

19,200.00

19,200.00

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

19,700.00

19,700.00

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผู้รายงาน :

ณัฏฐิมา ชูอินทร์
(นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์)
ตาแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
วัน/เดือน/ปี : เมษายน 2564 โทร : 08 1280 5543

แบบ สงป. 302
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต /โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

งบกลาง รายการ.................................................................
แผนงบประมาณ : ...................................................................................... รหัส
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................
รหัส
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดรหัส

รหัส
รหัส

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 ที่ดนิ
3.3 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ายอื่น
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง)........................................
รายการ...................................................................................
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปีทผี่ า่ นมา
เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้ สิ้น
แผน

ผล

45,400.00

45,400.00

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

0.00

0.00

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

45,400.00

45,400.00

0.00

0.00

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผู้รายงาน :

เมธินี จงรักษ์
(นางเมธินี จงรักษ์)
ตาแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี : เมษายน 2564 โทรศัพท์ 08 1280 5571

แบบ สงป. 302
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต /โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

งบกลาง รายการ.................................................................
แผนงบประมาณ : ...................................................................................... รหัส
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................
รหัส
ผลผลิต/โครงการ : ตรวจ ติดตาม ประเมินผลฯ
รหัส

รหัส
รหัส

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 ที่ดนิ
3.3 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ายอื่น
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง)........................................
รายการ...................................................................................
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปีทผี่ า่ นมา
เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้ สิ้น
แผน

ผล

80,000.00

80,000.00

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล

0.00

0.00

5,700.00

5,700.00

1,350.00

1,350.00

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

50,720.00

50,720.00

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

23,580.00

23,580.00

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผู้รายงาน :

อนุสรณ์ อุ้ยสิงห์
(นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ )
ตาแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์
วัน/เดือน/ปี : เมษายน 2564 โทร : 08 1886 3736

แบบ สงป. 302
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต /โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

งบกลาง รายการ.................................................................
แผนงบประมาณ : ...................................................................................... รหัส
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................
รหัส
ผลผลิต/โครงการ : ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ
รหัส

รหัส
รหัส

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 ที่ดนิ
3.3 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ายอื่น
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง)........................................
รายการ...................................................................................
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปีทผี่ า่ นมา
เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้ สิ้น
แผน

ผล

100,000.00

20,820.00

100,000.00

20,820.00

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

25,000.00

25,000.00

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล

20,820.00

20,820.00

0.00

0.00

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

0.00

0.00

34,700.00

34,700.00

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

40,300.00

40,300.00

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผู้รายงาน :

เมธินี จงรักษ์
(นางเมธินี จงรักษ์)
ตาแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
วัน/เดือน/ปี : เมษายน 2564 โทร : 08 1280 5571

แบบ สงป. 302
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต /โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

งบกลาง รายการ.................................................................
แผนงบประมาณ : ...................................................................................... รหัส
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................
รหัส
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ
รหัส

รหัส
รหัส

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 ที่ดนิ
3.3 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ายอื่น
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง)........................................
รายการ...................................................................................
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปีทผี่ า่ นมา
เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้ สิ้น
แผน

ผล

60,000.00

60,000.00

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล

0.00

0.00

8,600.00

8,600.00

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

0.00

0.00

36,400.00

36,400.00

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

15,000.00

15,000.00

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผู้รายงาน :

จาแรง นกเอี้ยง
(นางสาวจาแรง นกเอี้ยง)
ตาแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์
วัน/เดือน/ปี : เมษายน 2564 โทร : 09 5549 8799

แบบ สงป. 302
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต /โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

งบกลาง รายการ.................................................................
แผนงบประมาณ : ...................................................................................... รหัส
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................
รหัส
ผลผลิต/โครงการ : สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีฯ
รหัส

รหัส
รหัส

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 ที่ดนิ
3.3 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ายอื่น
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง)........................................
รายการ...................................................................................
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปีทผี่ า่ นมา
เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้ สิ้น
แผน

ผล

488,292.00

488,292.00

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล

0.00

0.00

44,400.00

44,400.00

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

0.00

0.00

410,300.00

410,300.00

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

33,592.00

33,592.00

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผู้รายงาน :

จาแรง นกเอี้ยง
(นางสาวจาแรง นกเอี้ยง)
ตาแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์
วัน/เดือน/ปี : เมษายน 2564 โทร : 09 5549 8799

แบบ สงป. 302
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต /โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย
งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

งบกลาง รายการ.................................................................
แผนงบประมาณ : ...................................................................................... รหัส
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………….........................................
รหัส
ผลผลิต/โครงการ : Innovation For Thai Education (IFTE)
รหัส

รหัส
รหัส

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย
รายการ
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 ที่ดนิ
3.3 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ายอื่น
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง)........................................
รายการ...................................................................................
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5)
เงินงบประมาณทีก่ นั ไว้เบิกเหลื่อมปีทผี่ า่ นมา
เงินนอกงบประมาณ

รวมทัง้ สิ้น
แผน

ผล

284,000.00

284,000.00

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

0.00

0.00

0.00

0.00

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล

0.00

0.00

5,700.00

5,700.00

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

0.00

0.00

214,900.00

214,900.00

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

63,400.00

63,400.00

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผู้รายงาน :

ณัฐชา สังข์ทอง
(นางสาวณัฐชา สังข์ทอง)
ตาแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์
วัน/เดือน/ปี : เมษายน 2564 โทร : 09 5340 2910

