
หน้าท่ี 1

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 01

รหสั 00-0105

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 32-007  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน              67.7132               4.5340          4.5340          4.5340         60.8152               -            1.9532               -            0.4108               -   

อดุหนุนท ัว่ไป              67.7132               4.5340          4.5340          4.5340         60.8152               -            1.9532               -            0.4108               -   

เงนิอดุหนุนโครงการปรบัการเรียนเปลีย่นวธิกีารสอนของครูวทิยาศาสตร ์

คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตามแนวทางสะเตม็ศึกษา

             67.7132               4.5340          4.5340          4.5340         60.8152               -            1.9532               -            0.4108               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              67.7132               4.5340          4.5340          4.5340         60.8152               -            1.9532               -            0.4108               -   

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายพรชยั  อนิทรฉ์าย) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หมี้คณุภาพ เทา่เทยีมและทัว่ถงึ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คณุภาพสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประเทศ

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการปรบัการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนของครูวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ตามแนวทางสะ

เตม็ศึกษาในทกุจงัหวดั และทกุเขตพื้นที่การศึกษาทกุสงักดั

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 2

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 01

รหสั 00-0106

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 32-008  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน              60.1819               4.7458          4.7458          4.7458         33.8544               -           21.5817               -                 -                 -   

อดุหนุนท ัว่ไป              60.1819               4.7458          4.7458          4.7458         33.8544               -           21.5817               -                 -                 -   

เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาเดก็ปฐมวยั (3-5 ปี) อยา่งมคุีณภาพ ดว้ยการ

จดัประสบการณ์เรียนรูว้ทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยแีละสะเตม็

ศึกษาในระดบัปฐมวยั

             60.1819               4.7458          4.7458          4.7458         33.8544               -           21.5817               -                 -                 -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              60.1819               4.7458          4.7458          4.7458         33.8544               -           21.5817               -                 -                 -   

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายพรชยั  อนิทรฉ์าย) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

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. 2562

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูใ้หมี้คณุภาพ เทา่เทยีมและทัว่ถงึ

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คณุภาพสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประเทศ

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการพฒันาเด็กปฐมวยั (3-5 ปี) อย่างมีคณุภาพดว้ยการจดัประสบการณ์เรียนรูวิ้ทยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และสะเตม็ศึกษาในระดบัปฐมวยั



หน้าท่ี 3

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 33

รหสั 01

รหสั 00-0107

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 33-009  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน            519.5919            279.0447       421.2009       279.0447         30.4579               -           67.9331               -                 -                 -   

อดุหนุนท ัว่ไป            519.5919            279.0447       421.2009       279.0447         30.4579               -           67.9331               -                 -                 -   

เงนิอดุหนุนการศึกษาทนุนกัเรียน นกัศึกษาและครู เพือ่พฒันาใหเ้ป็นผูม้ี

ความสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

           519.5919            279.0447       421.2009       279.0447         30.4579               -           67.9331               -                 -                 -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            519.5919            279.0447       421.2009       279.0447         30.4579               -           67.9331               -                 -                 -   

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายพรชยั  อนิทรฉ์าย) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความยัง่ยืน

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คณุภาพสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประเทศ

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 4

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 33

รหสั 01

รหสั 00-0109

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 33-011  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน              24.7580               0.2500          0.2500          0.2500         12.1500               -            9.3580               -            3.0000               -   

อดุหนุนท ัว่ไป              24.7580               0.2500          0.2500          0.2500         12.1500               -            9.3580               -            3.0000               -   

เพือ่สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพโรงเรียนดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

และเทคโนโลยี

             24.7580               0.2500          0.2500          0.2500         12.1500               -            9.3580               -            3.0000               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              24.7580               0.2500          0.2500          0.2500         12.1500               -            9.3580               -            3.0000               -   

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายพรชยั  อนิทรฉ์าย) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

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. 2562

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาการศึกษาเพื่อความยัง่ยืน

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คณุภาพสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประเทศ

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการยกระดบัคณุภาพโรงเรียนระดบัอ าเภอดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



หน้าท่ี 5

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 38

รหสั 01

รหสั 05-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 38-005  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน            147.7211              36.9300         36.9300         36.9300         36.9300               -           36.9300               -           36.9311               -   

อดุหนุนท ัว่ไป            147.7211              36.9300         36.9300         36.9300         36.9300               -           36.9300               -           36.9311               -   

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร            147.7211              36.9300         36.9300         36.9300         36.9300               -           36.9300               -           36.9311               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            147.7211              36.9300         36.9300         36.9300         36.9300               -           36.9300               -           36.9311               -   

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายพรชยั  อนิทรฉ์าย) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน)

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คณุภาพสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประเทศ

ผลผลติ /โครงการ  : รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต

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 6

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 39

รหสั 01

รหสั 03-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 39-003  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน            157.1454              27.9037         27.9037         27.9037         43.3043               -           43.0068               -           42.9306               -   

อดุหนุนท ัว่ไป            157.1454              27.9037         27.9037         27.9037         43.3043               -           43.0068               -           42.9306               -   

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน               6.5279               1.6317          1.6317          1.6317          1.6317               -            1.6317               -            1.6328               -   

เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน            150.6175              26.2720         26.2720         26.2720         41.6726               -           41.3751               -           41.2978               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            157.1454              27.9037         27.9037         27.9037         43.3043               -           43.0068               -           42.9306               -   

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายพรชยั  อนิทรฉ์าย) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

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. 2562

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คณุภาพสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประเทศ

ผลผลติ /โครงการ  : หลกัสูตร สื่อ นวตักรรมและกระบวนการเรียนรูท้ี่ไดร้บัการวิจยัและพฒันา
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แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 39

รหสั 01

รหสั 01-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 39-001  

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน            352.8376            135.7804       250.5657       135.7804         28.7550               -           38.5110               -           35.0059               -   

อดุหนุนท ัว่ไป            352.8376            135.7804       250.5657       135.7804         28.7550               -           38.5110               -           35.0059               -   

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน            123.2669              20.9950         20.9950         20.9950         28.7550               -           38.5110               -           35.0059               -   

เงนิอดุหนุนมลูนิธส่ิงเสริมโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐาน

วทิยาศาสตรศึ์กษาในพระอปุถมัภส์มเดจ็พระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิ

วฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร(์สอวน.)

           229.5707            114.7854       229.5707       114.7854               -                 -                 -                 -                 -                 -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)            352.8376            135.7804       250.5657       135.7804         28.7550               -           38.5110               -           35.0059               -   

ผูร้ายงาน ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายพรชยั  อนิทรฉ์าย) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 15 มกราคม 2562  

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ประชาชนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คณุภาพสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประเทศ

ผลผลติ /โครงการ  : ผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไดร้บัการพฒันาและสง่เสริม

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.)


