
หน้าท่ี 1

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 14

รหสั 04

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             143.6155              35.9028         35.9028         35.9028         35.9028               -           71.8099               -                 -                 -   

อดุหนุนท ัว่ไป             143.6155              35.9028         35.9028         35.9028         35.9028               -           71.8099               -                 -                 -   

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร             143.6155              35.9028         35.9028         35.9028         35.9028               -           71.8099               -                 -                 -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             143.6155              35.9028         35.9028         35.9028         35.9028               -           71.8099               -                 -                 -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

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. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานบคุลากรภาครฐั

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลติ /โครงการ  : รายการคา่ใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต



หน้าท่ี 2

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0107

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 32-009

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน             890.5574             453.8787        640.3034        453.8787               -                 -          250.2540               -                 -                 -   

อดุหนุนท ัว่ไป             890.5574             453.8787        640.3034        453.8787               -                 -          250.2540               -                 -                 -   

เงนิอดุหนุนการศึกษาทนุนกัเรียน นกัศึกษาและครู เพือ่พฒันาใหเ้ป็นผูม้ี

ความสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

            890.5574             453.8787        640.3034        453.8787               -                 -          250.2540               -                 -                 -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             890.5574             453.8787        640.3034        453.8787               -                 -          250.2540               -                 -                 -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

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 3

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0109

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 32-011

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน               5.0000               0.6100          0.6100          0.6100          1.8900               -            2.1618               -            0.3382               -   

อดุหนุนท ัว่ไป               5.0000               0.6100          0.6100          0.6100          1.8900               -            2.1618               -            0.3382               -   

เงนิอดุหนุนโครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

และเทคโนโลยี

              5.0000               0.6100          0.6100          0.6100          1.8900               -            2.1618               -            0.3382               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)               5.0000               0.6100          0.6100          0.6100          1.8900               -            2.1618               -            0.3382               -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

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. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการยกระดบัคณุภาพโรงเรียนระดบัอ าเภอดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



หน้าท่ี 4

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0110

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 32-012

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน               5.0000               0.2217          0.2217          0.2217          1.1760               -            0.5588               -            3.0435               -   

อดุหนุนท ัว่ไป               5.0000               0.2217          0.2217          0.2217          1.1760               -            0.5588               -            3.0435               -   

เงนิอดุหนุนโครงการการปรบัการเรียนเปลีย่นการสอนของครูวทิยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์เทคโนโลยแีละสะเตม็ศึกษาตามแนวทาง สสวท.

              5.0000               0.2217          0.2217          0.2217          1.1760               -            0.5588               -            3.0435               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)               5.0000               0.2217          0.2217          0.2217          1.1760               -            0.5588               -            3.0435               -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการการปรบัการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และสะเตม็ศึกษา

ตามแนวทาง สสวท.

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 32

รหสั 04

รหสั 00-0111

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 32-013

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน              12.9000               3.6036          3.6036          3.6036          1.5140               -            7.3089               -            0.4735               -   

อดุหนุนท ัว่ไป              12.9000               3.6036          3.6036          3.6036          1.5140               -            7.3089               -            0.4735               -   

เงนิอดุหนุนโครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยคุใหมส่ าหรบัการ

เรียนรูศ้ตวรรษที ่21

             12.9000               3.6036          3.6036          3.6036          1.5140               -            7.3089               -            0.4735               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              12.9000               3.6036          3.6036          3.6036          1.5140               -            7.3089               -            0.4735               -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

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. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการเพิ่มศกัยภาพครูใหมี้สมรรถนะของครูยคุใหม่ ส าหรบัการเรียนรูศ้ตวรรษที่ 21



หน้าท่ี 6

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0112

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 32-014

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน               5.0000               0.9169          0.9169          0.9169          0.8170               -            1.7594               -            1.5067               -   

อดุหนุนท ัว่ไป               5.0000               0.9169          0.9169          0.9169          0.8170               -            1.7594               -            1.5067               -   

เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพือ่การเรียนรู ้               5.0000               0.9169          0.9169          0.9169          0.8170               -            1.7594               -            1.5067               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)               5.0000               0.9169          0.9169          0.9169          0.8170               -            1.7594               -            1.5067               -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

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 7

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0113

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 32-015

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน              12.5000               0.2100          0.2100          0.2100          0.3000               -            4.4166               -            7.5734               -   

อดุหนุนท ัว่ไป              12.5000               0.2100          0.2100          0.2100          0.3000               -            4.4166               -            7.5734               -   

เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพวิเตอร ์(Coding)              12.5000               0.2100          0.2100          0.2100          0.3000               -            4.4166               -            7.5734               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              12.5000               0.2100          0.2100          0.2100          0.3000               -            4.4166               -            7.5734               -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

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. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการสง่เสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร ์(Coding)



หน้าท่ี 8

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0116

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 32-018

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน               4.7076               0.1970          0.1970          0.1970          0.3702               -            3.6954               -            0.4450               -   

อดุหนุนท ัว่ไป               4.7076               0.1970          0.1970          0.1970          0.3702               -            3.6954               -            0.4450               -   

เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาครูผูส้อนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

 และบคุลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนโครงการพระราชด าริ

              4.7076               0.1970          0.1970          0.1970          0.3702               -            3.6954               -            0.4450               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)               4.7076               0.1970          0.1970          0.1970          0.3702               -            3.6954               -            0.4450               -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการพฒันาครูผูส้อนวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรียน

โครงการพระราชด าริ

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 32

รหสั 04

รหสั 00-0117

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 32-019

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน               4.1543               2.0150          2.0150          2.0150          2.1393               -                 -                 -                 -                 -   

อดุหนุนท ัว่ไป               4.1543               2.0150          2.0150          2.0150          2.1393               -                 -                 -                 -                 -   

เงนิอดุหนุนโครงการวจิยั วดัผล และประเมนิผลการจดัการเรียนรูด้า้น

วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยรีะดบัประเทศและระดบันานาชาติ

              4.1543               2.0150          2.0150          2.0150          2.1393               -                 -                 -                 -                 -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)               4.1543               2.0150          2.0150          2.0150          2.1393               -                 -                 -                 -                 -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

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. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการวิจยั วดัผล และประเมินผลการจดัการเรียนรูด้า้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ



หน้าท่ี 10

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0118

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 32-020

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน               7.9678               0.0750          0.0750          0.0750          3.9089               -            0.2362               -            3.7477               -   

อดุหนุนท ัว่ไป               7.9678               0.0750          0.0750          0.0750          3.9089               -            0.2362               -            3.7477               -   

เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และ

เทคโนโลยี

              7.9678               0.0750          0.0750          0.0750          3.9089               -            0.2362               -            3.7477               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)               7.9678               0.0750          0.0750          0.0750          3.9089               -            0.2362               -            3.7477               -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการพฒันาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร ์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 11

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0120

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 32-022

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน              17.5212               3.2972          3.2972          3.2972          5.4891               -            3.8029               -            4.9320               -   

อดุหนุนท ัว่ไป              17.5212               3.2972          3.2972          3.2972          5.4891               -            3.8029               -            4.9320               -   

เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาหลกัสูตร สื่อ และกระบวนการจดัการเรียนรู ้ที่

เนน้การคดิวเิคราะห ์การแกป้ญัหา และกระตุน้ใหเ้กดิและใชค้วามคดิ

สรา้งสรรคแ์ละสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง

             17.5212               3.2972          3.2972          3.2972          5.4891               -            3.8029               -            4.9320               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              17.5212               3.2972          3.2972          3.2972          5.4891               -            3.8029               -            4.9320               -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

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. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานยทุธศาสตรพ์ฒันาคณุภาพการศึกษาและการเรียนรู ้

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลติ /โครงการ  : โครงการพฒันาหลกัสูตร สื่อ และกระบวนการจดัการเรียนรู ้ที่เนน้การคดิวิเคราะห ์การแกป้ญัหา และ

กระตุน้ใหเ้กดิและใชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง



หน้าท่ี 12

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 36

รหสั 04

รหสั 03-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 36-003

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน              13.2861               3.1339          3.1339          3.1339          3.5084               -            5.1423               -            1.5015               -   

อดุหนุนท ัว่ไป              13.2861               3.1339          3.1339          3.1339          3.5084               -            5.1423               -            1.5015               -   

เงนิอดุหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน              13.2861               3.1339          3.1339          3.1339          3.5084               -            5.1423               -            1.5015               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              13.2861               3.1339          3.1339          3.1339          3.5084               -            5.1423               -            1.5015               -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลติ/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

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 13

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ  : สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 36

รหสั 04

รหสั 01-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลติ /โครงการ รหสั 36-001

หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประเภทรายจา่ย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

4. งบอดุหนุน             190.0057              88.9536         88.9536         88.9536          6.0492               -           85.1733               -            9.8296               -   

อดุหนุนท ัว่ไป             190.0057              88.9536         88.9536         88.9536          6.0492               -           85.1733               -            9.8296               -   

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน              20.0057               3.9536          3.9536          3.9536          6.0492               -            5.1138               -            4.8891               -   

เงนิอดุหนุนมลูนิธส่ิงเสริมโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์

ศึกษาในพระอปุถมัภส์มเดจ็พระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธวิาสราชนครินทร(์สอวน.)

            170.0000              85.0000         85.0000         85.0000               -                 -           80.0595               -            4.9405               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             190.0057              88.9536         88.9536         88.9536          6.0492               -           85.1733               -            9.8296               -   

ผูร้ายงาน............................................................................. ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรฐัมนตรี

(นายวรวรงค ์ รกัเรืองเดช) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง :รองผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 26 มกราคม 2565 

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. 2565

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ

แผนงาน  : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง  : ผูเ้รียนไดร้บัการศึกษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาต ิมีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 สง่เสริมการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรียนรูอ้ย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลติ /โครงการ  : ผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไดร้บัการพฒันาและสง่เสริม


