
หน้าท่ี 1

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 31

รหสั 04

รหสั 00-0111

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 31-013  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน            219.2930            219.2930               -                 -         119.1020       119.1020         89.6601         89.6601         10.5309         10.5309 

อดุหนุนท ัว่ไป            219.2930            219.2930               -                 -         119.1020       119.1020         89.6601         89.6601         10.5309         10.5309 

เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยคุใหมส่ าหรบั

การเรียนรูศ้ตวรรษที ่21

           219.2930            219.2930               -                 -         119.1020       119.1020         89.6601         89.6601         10.5309         10.5309 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            219.2930            219.2930               -                 -         119.1020       119.1020         89.6601         89.6601         10.5309         10.5309 

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นางสาวนวลวรรณ  สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :ผูช่้วยผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563 

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563

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

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการพฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

และสง่เสริมทกัษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการเพิ่มศกัยภาพครูใหมี้สมรรถนะของครูยคุใหม่ ส าหรบัการเรียนรูศ้ตวรรษที่ 21



หน้าท่ี 2

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 34

รหสั 04

รหสั 00-0109

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 34-011  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน              47.5420              47.5420         10.0000         10.0000          9.9625          9.9625         19.7620         19.7620          7.8175          7.8175 

อดุหนุนท ัว่ไป              47.5420              47.5420         10.0000         10.0000          9.9625          9.9625         19.7620         19.7620          7.8175          7.8175 

เงนิอดุหนุนโครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนดา้นวทิยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

             47.5420              47.5420         10.0000         10.0000          9.9625          9.9625         19.7620         19.7620          7.8175          7.8175 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              47.5420              47.5420         10.0000         10.0000          9.9625          9.9625         19.7620         19.7620          7.8175          7.8175 

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นางสาวนวลวรรณ  สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :ผูช่้วยผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563 

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

และสง่เสริมทกัษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการยกระดบัคณุภาพโรงเรียนระดบัอ าเภอดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

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



หน้าท่ี 3

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 34

รหสั 04

รหสั 00-0110

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 34-012  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน            127.8951            127.8951         50.0000         50.0000         13.9475         13.9475         53.4267         53.4267         10.5209         10.5209 

อดุหนุนท ัว่ไป            127.8951            127.8951         50.0000         50.0000         13.9475         13.9475         53.4267         53.4267         10.5209         10.5209 

เงนิอดุหนุนโครงการปรบัการเรียนเปลีย่นการสอนของครูวทิยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์เทคโนโลยแีละสะเตม็ศึกษาตามแนวทาง สสวท.

           127.8951            127.8951         50.0000         50.0000         13.9475         13.9475         53.4267         53.4267         10.5209         10.5209 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            127.8951            127.8951         50.0000         50.0000         13.9475         13.9475         53.4267         53.4267         10.5209         10.5209 

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นางสาวนวลวรรณ  สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :ผูช่้วยผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563 

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563

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

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

และสง่เสริมทกัษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการการปรบัการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และสะเตม็ศึกษา

ตามแนวทาง สสวท.



หน้าท่ี 4

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 34

รหสั 04

รหสั 00-0112

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 34-014  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน              20.0000              20.0000               -                 -            2.1027          2.1027         13.3703         13.3703          4.5270          4.5270 

อดุหนุนท ัว่ไป              20.0000              20.0000               -                 -            2.1027          2.1027         13.3703         13.3703          4.5270          4.5270 

เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพือ่การเรียนรู ้              20.0000              20.0000               -                 -            2.1027          2.1027         13.3703         13.3703          4.5270          4.5270 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              20.0000              20.0000               -                 -            2.1027          2.1027         13.3703         13.3703          4.5270          4.5270 

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นางสาวนวลวรรณ  สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :ผูช่้วยผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563 

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

และสง่เสริมทกัษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัเพื่อการเรียนรู ้

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



หน้าท่ี 5

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 34

รหสั 04

รหสั 00-0113

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 34-015  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน              50.0000              50.0000               -                 -           10.1386         10.1386         24.4084         24.4084         15.4530         15.4530 

อดุหนุนท ัว่ไป              50.0000              50.0000               -                 -           10.1386         10.1386         24.4084         24.4084         15.4530         15.4530 

เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพวิเตอร ์(Coding)              50.0000              50.0000               -                 -           10.1386         10.1386         24.4084         24.4084         15.4530         15.4530 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              50.0000              50.0000               -                 -           10.1386         10.1386         24.4084         24.4084         15.4530         15.4530 

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นางสาวนวลวรรณ  สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :ผูช่้วยผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563 

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563

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

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

และสง่เสริมทกัษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการสง่เสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร ์(Coding)



หน้าท่ี 6

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 34

รหสั 05

รหสั 00-0108

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 34-010  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน            569.7911            569.7911       259.7959       259.7959       188.9252       188.9252       121.0700       121.0700               -                 -   

อดุหนุนท ัว่ไป            569.7911            569.7911       259.7959       259.7959       188.9252       188.9252       121.0700       121.0700               -                 -   

เงนิอดุหนุนการศึกษาทนุนกัเรียน นกัศึกษาและครู เพือ่พฒันาใหเ้ป็นผูม้ี

ความสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

           569.7911            569.7911       259.7959       259.7959       188.9252       188.9252       121.0700       121.0700               -                 -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            569.7911            569.7911       259.7959       259.7959       188.9252       188.9252       121.0700       121.0700               -                 -   

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นางสาวนวลวรรณ  สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :ผูช่้วยผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563 

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรเ์พื่อสนับสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ก าลงัคนไดร้บัการพฒันาใหมี้ศกัยภาพตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศตามเป้าหมาย

ยทุธศาสตรช์าติ

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการทนุสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพฒันาใหเ้ป็นผูมี้ความสามารถพิเศษดา้น

วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

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



หน้าท่ี 7

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 35

รหสั 04

รหสั 01-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 35-001  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน            339.1683            339.1683       138.4853       138.4853       154.2716       154.2716         35.7812         35.7812         10.6302         10.6302 

อดุหนุนท ัว่ไป            339.1683            339.1683       138.4853       138.4853       154.2716       154.2716         35.7812         35.7812         10.6302         10.6302 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน            108.0449            108.0449         23.7000         23.7000         37.9335         37.9335         35.7812         35.7812         10.6302         10.6302 

เงนิอดุหนุนมลูนิธส่ิงเสริมโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐาน

วทิยาศาสตรศึ์กษาในพระอปุถมัภส์มเดจ็พระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิ

วฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร(์สอวน.)

           231.1234            231.1234       114.7853       114.7853       116.3381       116.3381               -                 -                 -                 -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            339.1683            339.1683       138.4853       138.4853       154.2716       154.2716         35.7812         35.7812         10.6302         10.6302 

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นางสาวนวลวรรณ  สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :ผูช่้วยผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563 

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563

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

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ

และสง่เสริมทกัษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21

ผลผลติ /โครงการ  : ผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไดร้บัการพฒันาและสง่เสริม



หน้าท่ี 8

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 35

รหสั 07

รหสั 03-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 35-003  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน              79.8232              79.8232         63.2639         63.2639         15.3088         15.3088          1.2505          1.2505               -                 -   

อดุหนุนท ัว่ไป              79.8232              79.8232         63.2639         63.2639         15.3088         15.3088          1.2505          1.2505               -                 -   

เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน              79.8232              79.8232         63.2639         63.2639         15.3088         15.3088          1.2505          1.2505               -                 -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              79.8232              79.8232         63.2639         63.2639         15.3088         15.3088          1.2505          1.2505               -                 -   

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นางสาวนวลวรรณ  สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :ผูช่้วยผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563 

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผลงานวิจยั นวตักรรม เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ ์มีคณุภาพน าไปใชป้ระโยชน์ เพื่อการ

พฒันาการศึกษา

ผลผลติ /โครงการ  : หลกัสูตร สื่อ นวตักรรมและกระบวนการเรียนรูท้ี่ไดร้บัการวิจยัและพฒันา

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



หน้าท่ี 9

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 14

รหสั 05

รหสั 05-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 14-005  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน            142.1926            142.1926         55.3954         55.3954         55.3954         55.3954         31.4018         31.4018               -                 -   

อดุหนุนท ัว่ไป            142.1926            142.1926         55.3954         55.3954         55.3954         55.3954         31.4018         31.4018               -                 -   

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร            142.1926            142.1926         55.3954         55.3954         55.3954         55.3954         31.4018         31.4018               -                 -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            142.1926            142.1926         55.3954         55.3954         55.3954         55.3954         31.4018         31.4018               -                 -   

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นางสาวนวลวรรณ  สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :ผูช่้วยผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563 

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 2 พฤศจกิายน 2563

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

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบคุลากรภาครฐั

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ก าลงัคนไดร้บัการพฒันาใหมี้ศกัยภาพตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศตามเป้าหมาย

ยทุธศาสตรช์าติ

ผลผลติ /โครงการ  : รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต


