
 
 

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ         

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(แบบ สงป. 302) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

สาํนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
 



 

หนา 1 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 1 : โครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูการปฏิบัติ รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 349,690             349,690             -                   -                   117,350             -                   123,000             5,890                109,340             343,800             

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 349,690             349,690             -                   -                   117,350             -                   123,000             5,890                109,340             343,800             

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

         จัดทําแผน      

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี





 

หนา 2 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนและสรางเครือขายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 10,000               10,000               -                   -                   -                   -                   6,600                -                   3,400                10,000               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 10,000               10,000               -                   -                   -                   -                   6,600                -                   3,400                10,000               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)





 

หนา 3 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 3 : โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 62,000               57,580               -                   -                   -                   -                   21,070               -                   40,930               57,580               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 62,000               57,580               -                   -                   -                   -                   21,070               -                   40,930               57,580               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี





 

หนา 4 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

 โครงการที่ 4 : โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรของ ศธจ. รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 45,400               45,400               -                   -                   45,400               9,750                -                   3,800                -                   31,850               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 45,400               45,400               -                   -                   45,400               9,750                -                   3,800                -                   31,850               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)





 

หนา 5 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 5 : โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษา รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 252,845             171,284             -                   5,230                147,200             49,140               76,640               58,500               29,005               58,414               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 252,845             171,284             -                   5,230                147,200             49,140               76,640               58,500               29,005               58,414               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4





 

หนา 6 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 6 : โครงการสงเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทํารูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 61,600               28,865               -                   -                   4,100                3,800                50,100               8,640                7,400                16,425               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 61,600               28,865               -                   -                   4,100                3,800                50,100               8,640                7,400                16,425               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      





 

หนา 7 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 7 : โครงการขับเคลอนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 56,000               56,000               -                   -                   7,500                -                   45,000               7,600                3,500                48,400               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 56,000               56,000               -                   -                   7,500                -                   45,000               7,600                3,500                48,400               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)





 

หนา 8 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 8 : โครงการ ศธ. จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 10,000               10,000               10,000               10,000               -                   -                   -                   -                   -                   -                   

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 10,000               10,000               10,000               10,000               -                   -                   -                   -                   -                   -                   

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4





 

หนา 9 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

 โครงการที่ 9 : โครงการสงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 45,000               21,980               -                   -                   15,000               4,760                15,000               5,600                15,000               11,620               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 45,000               21,980               -                   -                   15,000               4,760                15,000               5,600                15,000               11,620               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      





 

หนา 10 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 10 : โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 30,000               15,000               -                   -                   -                   -                   30,000               10,000               -                   5,000                

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 30,000               15,000               -                   -                   -                   -                   30,000               10,000               -                   5,000                

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

         จัดทําแผน      





 

หนา 11 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

 โครงการที่ 11 : โครงการสงเสริมการจัดงานวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ป ยุวกาชาดไทย) รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 30,000               28,500               -                   -                   -                   21,725               -                   6,775                30,000               -                   

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 30,000               28,500               -                   -                   -                   21,725               -                   6,775                30,000               -                   

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4





 

หนา 12 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 12 : โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 10,000               9,969                -                   -                   10,000               3,354                -                   6,615                -                   -                   

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 10,000               9,969                -                   -                   10,000               3,354                -                   6,615                -                   -                   

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      





 

หนา 13 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

 โครงการที่ 13 : โครงการเปดโลกทัศนสรางเสริมและพัมนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเดนโลพระราชทานฯ ประจําป 2564 รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 115,600             74,405               -                   -                   69,899               -                   45,701               74,405               -                   -                   

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 115,600             74,405               -                   -                   69,899               -                   45,701               74,405               -                   -                   

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)





 

หนา 14 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 14 : โครงการคัดเลือกหมูยุวกาชาดตนแบบ รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 24,000               10,252               -                   -                   -                   -                   23,600               -                   400                   10,252               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 24,000               10,252               -                   -                   -                   -                   23,600               -                   400                   10,252               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)





 

หนา 15 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 15 : โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรูการวัดและประเมินผล รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 101,150             89,180               -                   -                   -                   -                   92,000               57,200               9,150                31,980               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 101,150             89,180               -                   -                   -                   -                   92,000               57,200               9,150                31,980               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)





 

หนา 16 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 16 : โครงการยกยองผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 9,600                3,740                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,740                

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 9,600                3,740                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,740                

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      





 

หนา 17 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 17 :  โครงการสงเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 50,800               8,010                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8,010                

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 50,800               8,010                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8,010                

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      





 

หนา 18 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 18 : โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 10,000               5,750                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,750                

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 10,000               5,750                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5,750                

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)





 

หนา 19 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 19 :  โครงการติดตามเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 9,600                9,600                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   9,600                

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 9,600                9,600                -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   9,600                

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)





 

หนา 20 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 20 :   โครงการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 11,500               10,620               -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,620               

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 11,500               10,620               -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,620               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      





 

หนา 21 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 21 : โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 38,900               25,520               -                   -                   -                   -                   19,900               2,635                19,000               22,885               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 38,900               25,520               -                   -                   -                   -                   19,900               2,635                19,000               22,885               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)





 

หนา 22 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 22 : โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 80,000               20,730               -                   -                   11,250               9,750                43,100               7,100                25,650               3,880                

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 80,000               20,730               -                   -                   11,250               9,750                43,100               7,100                25,650               3,880                

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)





 

หนา 23 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 23 : โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผานกลไกของ กศจ. รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 100,000             54,643               -                   -                   38,500               -                   30,950               -                   30,550               54,643               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 100,000             54,643               -                   -                   38,500               -                   30,950               -                   30,550               54,643               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      





 

หนา 24 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 24 : โครงการบริหารงานที่สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน 46,500               46,500               2,345                2,345                10,000               6,750                10,100               4,165                24,055               33,240               

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 46,500               46,500               2,345                2,345                10,000               6,750                10,100               4,165                24,055               33,240               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)





 

หนา 25 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 25 : โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 14,200               825                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   14,200               825                   

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 14,200               825                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   14,200               825                   

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

         จัดทําแผน      

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)





 

หนา 26 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 26 :  โครงการเสริมสรางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหมในการตดตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กระทรวงศึกษาธิการรหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 40,000               7,600                -                   -                   -                   -                   -                   -                   40,000               7,600                

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 40,000               7,600                -                   -                   -                   -                   -                   -                   40,000               7,600                

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4





 

หนา 27 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 27 : โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพัทลุง ผานกลไก ปส.กช.จังหวัดพัทลุง รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 10,000               10,000               -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,000               10,000               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 10,000               10,000               -                   -                   -                   -                   -                   -                   10,000               10,000               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)





 

หนา 28 แบบ สงป. 302

งบสวนราขการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ.................................................................

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหัส แผนงบประมาณ :  ......................................................................................รหัส

สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง รหัส เปาหมายการใหบริการกระทรวง : …………………………….........................................รหัส

โครงการที่ 28 : จัดทําฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายของสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนดานการศึกษา รหัส

ประเภทรายจาย

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1. งบบุคลากร                          

    1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา

    1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ

    1.3 คาจางช่ัวคราว

2. งบดําเนินงาน

    2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    2.2 คาสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน

    3.1 ครุภัณฑ

    3.2 ที่ดิน

    3.3 สิ่งกอสราง

4. งบเงินอุดหนุน 

    4.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

    4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง).........................................

          รายการ....................................................................................

5. งบรายจายอื่น 40,000               40,000               -                   -                   -                   -                   -                   -                   40,000               40,000               

          รายการ....(ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง)........................................

          รายการ...................................................................................

    รวมเงินงบประมาณ (1+2+3+4+5) 40,000               40,000               -                   -                   -                   -                   -                   -                   40,000               40,000               

   เงินงบประมาณที่กันไวเบิกเหลื่อมปที่ผานมา

    เงินนอกงบประมาณ

ผูรายงาน :        

                  ( นางกัญฐิกาญจน  ชายแกว  )

ตําแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

วัน/เดือน/ป  :  9 ตุลาคม 2564  โทร : 090 4879628

  รายงานผล ไตรมาสที่ 4

แบบจัดทําแผน/รายงานผลการใชจายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย

         จัดทําแผน      

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
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