
หน้าท่ี 1

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั : 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

รหสั : 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 14

รหสั : 04

รหสั : 05-0000

รหสั : 14-005 หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

4. งบอดุหนุน          141.9634         141.9634         141.9634           35.5480          35.5480          35.5480           35.4337          35.4337          35.4337           64.0728          64.0728          35.4337            6.9089            6.9089          35.5480 

อุดหนุนท ัว่ไป         141.9634         141.9634         141.9634           35.5480          35.5480          35.5480           35.4337          35.4337          35.4337           64.0728          64.0728          35.4337            6.9089            6.9089          35.5480 

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร         141.9634         141.9634         141.9634           35.5480          35.5480          35.5480           35.4337          35.4337          35.4337           64.0728          64.0728          35.4337            6.9089            6.9089          35.5480 

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)          141.9634         141.9634         141.9634           35.5480          35.5480          35.5480           35.4337          35.4337          35.4337           64.0728          64.0728          35.4337            6.9089            6.9089          35.5480 

ผูร้ายงาน.............................................................................

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช)

ต าแหน่ง : รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่    พฤศจกิายน 2564 

ผูพ้มิพร์ายงาน : นางประภาพร อทุยัแพน

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิและส่งเสริมทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

ผลผลิต /โครงการ : รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี
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หน้าท่ี 2

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั : 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

รหสั : 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 32

รหสั : 04

รหสั : 00-0107

รหสั : 32-009 หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

4. งบอดุหนุน          921.0557         921.0557         921.0557          203.8060         203.8060         203.8060          278.3547         278.3547         278.3547          438.8950         438.8950         208.2300 -   -           230.6650 

อุดหนุนท ัว่ไป         921.0557         921.0557         921.0557         203.8060         203.8060         203.8060         278.3547         278.3547         278.3547         438.8950         438.8950         208.2300 -   -           230.6650 

เงนิอุดหนุนการศึกษาทนุนกัเรียน นกัศึกษาและครู 

เพือ่พฒันาใหเ้ป็นผูม้คีวามสามารถพเิศษดา้น

วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

        921.0557         921.0557         921.0557         203.8060         203.8060         203.8060         278.3547         278.3547         278.3547         438.8950         438.8950         208.2300 -   -           230.6650 

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)          921.0557         921.0557         921.0557          203.8060         203.8060         203.8060          278.3547         278.3547         278.3547          438.8950         438.8950         208.2300 -   -           230.6650 

ผูร้ายงาน.............................................................................

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช)

ต าแหน่ง : รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่      พฤศจกิายน 2564  

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นางประภาพร อทุยัแพน

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิและส่งเสริมทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

ผลผลิต /โครงการ : โครงการทนุสนับสนุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาและครู เพื่อพฒันาใหเ้ป็นผูมี้ความสามารถพเิศษดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ

เทคโนโลยีและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประเทศและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้
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หน้าท่ี 3

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั : 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

รหสั : 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 32

รหสั : 04

รหสั : 00-0109

รหสั : 32-011 หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

4. งบอดุหนุน           15.7580          15.7580          15.7580 -   -   -              5.6638            5.6638            5.6638            7.4284            7.4284            7.4284            2.6658            2.6658            2.6658 

อุดหนุนท ัว่ไป           15.7580          15.7580          15.7580 -   -   -              5.6638            5.6638            5.6638            7.4284            7.4284            7.4284            2.6658            2.6658            2.6658 

เงนิอุดหนุนโครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนดา้น

วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

          15.7580          15.7580          15.7580 -   -   -              5.6638            5.6638            5.6638            7.4284            7.4284            7.4284            2.6658            2.6658            2.6658 

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)           15.7580          15.7580          15.7580 -   -   -              5.6638            5.6638            5.6638            7.4284            7.4284            7.4284            2.6658            2.6658            2.6658 

ผูร้ายงาน.............................................................................

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช)

ต าแหน่ง : รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่      พฤศจกิายน 2564  

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นางประภาพร อทุยัแพน

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิและส่งเสริมทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

ผลผลิต /โครงการ : โครงการยกระดบัคณุภาพโรงเรียนระดบัอ าเภอดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ
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หน้าท่ี 4

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั : 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

รหสั : 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 32

รหสั : 04

รหสั : 00-0110

รหสั : 32-012 หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

4. งบอดุหนุน           43.1950          43.1950          43.1950 -   -   -              5.9089            5.9089            5.9089           19.1575          19.1575          17.5000           18.1286          18.1286          19.7861 

อุดหนุนท ัว่ไป           43.1950          43.1950          43.1950 -   -   -              5.9089            5.9089            5.9089           19.1575          19.1575          17.5000           18.1286          18.1286          19.7861 

เงนิอุดหนุนโครงการปรบัการเรียนเปลีย่นการสอน

ของครูวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยแีละสะ

เตม็ศึกษาตามแนวทาง สสวท.

          43.1950          43.1950          43.1950 -   -   -              5.9089            5.9089            5.9089           19.1575          19.1575          17.5000           18.1286          18.1286          19.7861 

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)           43.1950          43.1950          43.1950 -   -   -              5.9089            5.9089            5.9089           19.1575          19.1575          17.5000           18.1286          18.1286          19.7861 

ผูร้ายงาน.............................................................................

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช)

ต าแหน่ง : รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่     พฤศจกิายน 2564  

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นางประภาพร อทุยัแพน

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิและส่งเสริมทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

ผลผลิต /โครงการ : โครงการการปรบัการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และสะเตม็ศึกษาตามแนวทาง สสวท .

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ
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หน้าท่ี 5

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั : 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

รหสั : 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 32

รหสั : 04

รหสั : 00-0111

รหสั : 32-013 หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

4. งบอดุหนุน           43.2116          43.2116          43.2116 -   -   -             40.7611          40.7611          40.7611            2.4505            2.4505            2.4505 -   -   -   

อุดหนุนท ัว่ไป           43.2116          43.2116          43.2116 -   -   -             40.7611          40.7611          40.7611            2.4505            2.4505            2.4505 -   -   -   

เงนิอุดหนุนโครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะ

ของครูยุคใหม่ส าหรบัการเรียนรูศ้ตวรรษที ่21

          43.2116          43.2116          43.2116 -   -   -             40.7611          40.7611          40.7611            2.4505            2.4505            2.4505 -   -   -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)           43.2116          43.2116          43.2116 -   -   -             40.7611          40.7611          40.7611            2.4505            2.4505            2.4505 -   -   -   

ผูร้ายงาน.............................................................................

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช)

ต าแหน่ง : รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่     พฤศจกิายน 2564  

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นางประภาพร อทุยัแพน

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิและส่งเสริมทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพครูใหมี้สมรรถนะของครูยคุใหม่ ส าหรบัการเรียนรูศ้ตวรรษที่ 21

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

9



หน้าท่ี 6

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั : 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

รหสั : 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 32

รหสั : 04

รหสั : 00-0112

รหสั : 32-014 หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

4. งบอดุหนุน           10.0000          10.0000          10.0000 -   -   -              3.7372            3.7372            3.7372            3.2421            3.2421            3.2421            3.0207            3.0207            3.0207 

อุดหนุนท ัว่ไป           10.0000          10.0000          10.0000 -   -   -              3.7372            3.7372            3.7372            3.2421            3.2421            3.2421            3.0207            3.0207            3.0207 

เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพือ่การ

เรียนรู ้

          10.0000          10.0000          10.0000 -   -   -              3.7372            3.7372            3.7372            3.2421            3.2421            3.2421            3.0207            3.0207            3.0207 

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)           10.0000          10.0000          10.0000 -   -   -              3.7372            3.7372            3.7372            3.2421            3.2421            3.2421            3.0207            3.0207            3.0207 

ผูร้ายงาน.............................................................................

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช)

ต าแหน่ง : รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่     พฤศจกิายน 2564 

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นางประภาพร อทุยัแพน

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิและส่งเสริมทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัเพื่อการเรียนรู ้

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

9



หน้าท่ี 7

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั : 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

รหสั : 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 32

รหสั : 04

รหสั : 00-0113

รหสั : 32-015 หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

4. งบอดุหนุน           50.0000          50.0000          50.0000 -   -   -              3.3784            3.3784            3.3784           31.0226          31.0226          30.4000           15.5990          15.5990          16.2216 

อุดหนุนท ัว่ไป           50.0000          50.0000          50.0000 -   -   -              3.3784            3.3784            3.3784           31.0226          31.0226          30.4000           15.5990          15.5990          16.2216 

เงนิอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียน

ภาษาคอมพวิเตอร ์(Coding)

          50.0000          50.0000          50.0000 -   -   -              3.3784            3.3784            3.3784           31.0226          31.0226          30.4000           15.5990          15.5990          16.2216 

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)           50.0000          50.0000          50.0000 -   -   -              3.3784            3.3784            3.3784           31.0226          31.0226          30.4000           15.5990          15.5990          16.2216 

ผูร้ายงาน.............................................................................

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช)

ต าแหน่ง : รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่      พฤศจกิายน 2564 

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นางประภาพร อทุยัแพน

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิและส่งเสริมทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพวิเตอร ์(Coding)

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

9



หน้าท่ี 8

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั : 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

รหสั : 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 36

รหสั : 04

รหสั : 03-0000

รหสั : 36-003 หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

4. งบอดุหนุน          105.6746         105.6746         105.6746           51.7173          51.7173          51.7173           17.0011          17.0011          17.0011           20.0684          20.0684          18.1250           16.8878          16.8878          18.8312 

อุดหนุนท ัว่ไป         105.6746         105.6746         105.6746           51.7173          51.7173          51.7173           17.0011          17.0011          17.0011           20.0684          20.0684          18.1250           16.8878          16.8878          18.8312 

ครุภณัฑ ์ทีด่นิ สิง่ก่อสรา้ง           31.7623          31.7623          31.7623           31.7623          31.7623          31.7623 -   -   -   -   -   -   -   -   -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน            6.5279            6.5279            6.5279            1.2386            1.2386            1.2386            1.2386            1.2386            1.2386            2.0250            2.0250            2.0250            2.0257            2.0257            2.0257 

เงนิอุดหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน           67.3844          67.3844          67.3844           18.7164          18.7164          18.7164           15.7625          15.7625          15.7625           18.0434          18.0434          16.1000           14.8621          14.8621          16.8055 

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)          105.6746         105.6746         105.6746           51.7173          51.7173          51.7173           17.0011          17.0011          17.0011           20.0684          20.0684          18.1250           16.8878          16.8878          18.8312 

ผูร้ายงาน.............................................................................

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช)

ต าแหน่ง : รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่     พฤศจกิายน 2564  

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นางประภาพร อทุยัแพน

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิและส่งเสริมทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

ผลผลิต /โครงการ : หลกัสูตร สื่อ นวตักรรมและกระบวนการเรียนรูท้ี่ไดร้บัการวิจยัและพฒันา

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ

9



หน้าท่ี 9

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั : 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ : สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี

รหสั : 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 36

รหสั : 04

รหสั : 01-0000

รหสั : 36-001 หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

4. งบอดุหนุน          311.0146         311.0146         311.0146           84.7920          84.7920          84.7920           70.7152          70.7152          70.7152          144.0549         144.0549          77.5555           11.4525          11.4525          77.9519 

อุดหนุนท ัว่ไป         311.0146         311.0146         311.0146           84.7920          84.7920          84.7920           70.7152          70.7152          70.7152         144.0549         144.0549          77.5555           11.4525          11.4525          77.9519 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน           60.4323          60.4323          60.4323           27.0112          27.0112          27.0112            3.2049            3.2049            3.2049           18.7637          18.7637          15.1000           11.4525          11.4525          15.1162 

เงนิอุดหนุนมูลนิธส่ิงเสริมโอลมิปิกวชิาการและพฒันา

มาตรฐานวทิยาศาสตรศึ์กษาในพระอุปถมัภส์มเด็จ

พระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธวิาสราชนครินทร(์สอวน.)

        250.5823         250.5823         250.5823           57.7808          57.7808          57.7808           67.5103          67.5103          67.5103         125.2912         125.2912          62.4555 -   -            62.8357 

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)          311.0146         311.0146         311.0146           84.7920          84.7920          84.7920           70.7152          70.7152          70.7152          144.0549         144.0549          77.5555           11.4525          11.4525          77.9519 

ผูร้ายงาน.............................................................................

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช)

ต าแหน่ง : รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่     พฤศจกิายน 2564  

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นางประภาพร อทุยัแพน

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิและส่งเสริมทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21

ผลผลิต /โครงการ : ผูมี้ความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไดร้บัการพฒันาและส่งเสริม

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกจิ
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