
หน้าท่ี 1

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 14

รหสั 04

รหสั 05-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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              71.8056         35.9028         35.9028         35.9028         35.9028         71.8099               -                 -                 -   

อุดหนุนท ัว่ไป             143.6155              71.8056         35.9028         35.9028         35.9028         35.9028         71.8099               -                 -                 -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร             143.6155              71.8056         35.9028         35.9028         35.9028         35.9028         71.8099               -                 -                 -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             143.6155              71.8056         35.9028         35.9028         35.9028         35.9028         71.8099               -                 -                 -   

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 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 ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานบคุลากรภาครฐั

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : รายการค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต



หน้าท่ี 2

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0107

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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             640.3034        640.3034        453.8787               -          186.4247        250.2540               -                 -                 -   

อุดหนุนท ัว่ไป             890.5574             640.3034        640.3034        453.8787               -          186.4247        250.2540               -                 -                 -   

เงนิอุดหนุนการศึกษาทนุนกัเรยีน นกัศึกษาและครู เพือ่พฒันาใหเ้ป็นผูม้ี

ความสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

            890.5574             640.3034        640.3034        453.8787               -          186.4247        250.2540               -                 -                 -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             890.5574             640.3034        640.3034        453.8787               -          186.4247        250.2540               -                 -                 -   

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 2565 

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : โครงการทนุสนับสนุนการศึกษานักเรยีน นักศึกษาและครู เพื่อพฒันาใหเ้ป็นผูมี้ความสามารถพิเศษดา้น

วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยีและตอบสนองต่อความตอ้งการของประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0109

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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                2.5000           0.6100           0.6100           1.8900           1.8900           2.1618               -             0.3382               -   

อุดหนุนท ัว่ไป                5.0000                2.5000           0.6100           0.6100           1.8900           1.8900           2.1618               -             0.3382               -   

เงนิอุดหนุนโครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรยีนดา้นวทิยาศาสตร ์

คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

               5.0000                2.5000           0.6100           0.6100           1.8900           1.8900           2.1618               -             0.3382               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)                5.0000                2.5000           0.6100           0.6100           1.8900           1.8900           2.1618               -             0.3382               -   

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 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 ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : โครงการยกระดบัคุณภาพโรงเรยีนระดบัอ าเภอดา้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



หน้าท่ี 4

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0110

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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                1.3977           0.2217           0.2217           1.1760           1.1760           0.5588               -             3.0435               -   

อุดหนุนท ัว่ไป                5.0000                1.3977           0.2217           0.2217           1.1760           1.1760           0.5588               -             3.0435               -   

เงนิอุดหนุนโครงการการปรบัการเรยีนเปลีย่นการสอนของครูวทิยาศาสตร์

 คณิตศาสตร ์เทคโนโลยแีละสะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.

               5.0000                1.3977           0.2217           0.2217           1.1760           1.1760           0.5588               -             3.0435               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)                5.0000                1.3977           0.2217           0.2217           1.1760           1.1760           0.5588               -             3.0435               -   

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 2565 

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : โครงการการปรบัการเรยีนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0111

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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                5.1176           3.6036           3.6036           1.5140           1.5140           7.3089               -             0.4735               -   

อุดหนุนท ัว่ไป              12.9000                5.1176           3.6036           3.6036           1.5140           1.5140           7.3089               -             0.4735               -   

เงนิอุดหนุนโครงการเพิม่ศกัยภาพครูใหม้สีมรรถนะของครูยุคใหมส่ าหรบั

การเรยีนรูศ้ตวรรษที ่21

             12.9000                5.1176           3.6036           3.6036           1.5140           1.5140           7.3089               -             0.4735               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              12.9000                5.1176           3.6036           3.6036           1.5140           1.5140           7.3089               -             0.4735               -   

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 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 ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : โครงการเพิ่มศกัยภาพครูใหมี้สมรรถนะของครูยุคใหม่ ส าหรบัการเรยีนรูศ้ตวรรษที่ 21



หน้าท่ี 6

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0112

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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                1.7339           0.9169           0.9169           0.8170           0.8170           1.7594               -             1.5067               -   

อุดหนุนท ัว่ไป                5.0000                1.7339           0.9169           0.9169           0.8170           0.8170           1.7594               -             1.5067               -   

เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดจิทิลัเพือ่การเรยีนรู ้                5.0000                1.7339           0.9169           0.9169           0.8170           0.8170           1.7594               -             1.5067               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)                5.0000                1.7339           0.9169           0.9169           0.8170           0.8170           1.7594               -             1.5067               -   

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 2565 

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : โครงการพฒันาแพลตฟอรม์ดิจทิลัเพื่อการเรยีนรู ้

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0113

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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                0.5100           0.2100           0.2100           0.3000           0.3000           4.4166               -             7.5734               -   

อุดหนุนท ัว่ไป              12.5000                0.5100           0.2100           0.2100           0.3000           0.3000           4.4166               -             7.5734               -   

เงนิอุดหนุนโครงการส่งเสรมิการเรยีนภาษาคอมพวิเตอร ์(Coding)              12.5000                0.5100           0.2100           0.2100           0.3000           0.3000           4.4166               -             7.5734               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              12.5000                0.5100           0.2100           0.2100           0.3000           0.3000           4.4166               -             7.5734               -   

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 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 ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : โครงการส่งเสรมิการเรยีนภาษาคอมพิวเตอร ์(Coding)



หน้าท่ี 8

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0116

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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                0.5672           0.1970           0.1970           0.3702           0.3702           3.6954               -             0.4450               -   

อุดหนุนท ัว่ไป                4.7076                0.5672           0.1970           0.1970           0.3702           0.3702           3.6954               -             0.4450               -   

เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาครูผูส้อนวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ีและบคุลากรทางการศึกษา ในโรงเรยีนโครงการพระราชด าริ

               4.7076                0.5672           0.1970           0.1970           0.3702           0.3702           3.6954               -             0.4450               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)                4.7076                0.5672           0.1970           0.1970           0.3702           0.3702           3.6954               -             0.4450               -   

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 2565 

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : โครงการพฒันาครูผูส้อนวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และบคุลากรทางการศึกษาในโรงเรยีน

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0117

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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                4.1543           2.0150           2.0150           2.1393           2.1393               -                 -                 -                 -   

อุดหนุนท ัว่ไป                4.1543                4.1543           2.0150           2.0150           2.1393           2.1393               -                 -                 -                 -   

เงนิอุดหนุนโครงการวจิยั วดัผล และประเมนิผลการจดัการเรยีนรูด้า้น

วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยรีะดบัประเทศและระดบั

นานาชาติ

               4.1543                4.1543           2.0150           2.0150           2.1393           2.1393               -                 -                 -                 -   

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

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 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 ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : โครงการวิจยั วดัผล และประเมินผลการจดัการเรยีนรูด้า้นวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี

ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ



หน้าท่ี 10

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0118

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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                3.9839           0.0750           0.0750           3.9089           3.9089           0.2362               -             3.7477               -   

อุดหนุนท ัว่ไป                7.9678                3.9839           0.0750           0.0750           3.9089           3.9089           0.2362               -             3.7477               -   

เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

และเทคโนโลยี

               7.9678                3.9839           0.0750           0.0750           3.9089           3.9089           0.2362               -             3.7477               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)                7.9678                3.9839           0.0750           0.0750           3.9089           3.9089           0.2362               -             3.7477               -   

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 2565 

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : โครงการพฒันาอจัฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร ์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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 32

รหสั 04

รหสั 00-0120

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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                8.7863           3.2972           3.2972           5.4891           5.4891           3.8029               -             4.9320               -   

อุดหนุนท ัว่ไป              17.5212                8.7863           3.2972           3.2972           5.4891           5.4891           3.8029               -             4.9320               -   

เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาหลกัสูตร สื่อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ที่

เนน้การคดิวเิคราะห ์การแกป้ญัหา และกระตุน้ใหเ้กดิและใชค้วามคดิ

สรา้งสรรคแ์ละสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ

             17.5212                8.7863           3.2972           3.2972           5.4891           5.4891           3.8029               -             4.9320               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              17.5212                8.7863           3.2972           3.2972           5.4891           5.4891           3.8029               -             4.9320               -   

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 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 ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตรพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู ้

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : โครงการพฒันาหลกัสูตร สื่อ และกระบวนการจดัการเรยีนรู ้ที่เนน้การคิดวิเคราะห ์การแกป้ญัหา และ

กระตุน้ใหเ้กิดและใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ



หน้าท่ี 12

แบบ สงป.302

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ รหสั 20000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 36

รหสั 04

รหสั 03-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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                6.6423           3.1339           3.1339           3.5084           3.5084           5.1423               -             1.5015               -   

อุดหนุนท ัว่ไป              13.2861                6.6423           3.1339           3.1339           3.5084           3.5084           5.1423               -             1.5015               -   

เงนิอุดหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน              13.2861                6.6423           3.1339           3.1339           3.5084           3.5084           5.1423               -             1.5015               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)              13.2861                6.6423           3.1339           3.1339           3.5084           3.5084           5.1423               -             1.5015               -   

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 2565 

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : หลกัสูตร สื่อ นวตักรรมและกระบวนการเรยีนรูท้ี่ไดร้บัการวิจยัและพฒันา

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

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : สถาบนัส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี รหสั 20301 งบกลาง รายงานผล

รหสั 36

รหสั 04

รหสั 01-0000

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /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              95.0028         88.9536         88.9536           6.0492           6.0492         85.1733               -             9.8296               -   

อุดหนุนท ัว่ไป             190.0057              95.0028         88.9536         88.9536           6.0492           6.0492         85.1733               -             9.8296               -   

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน              20.0057              10.0028           3.9536           3.9536           6.0492           6.0492           5.1138               -             4.8891               -   

เงนิอุดหนุนมลูนิธส่ิงเสรมิโอลมิปิกวชิาการและพฒันามาตรฐาน

วทิยาศาสตรศึ์กษาในพระอุปถมัภส์มเดจ็พระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิ

วฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร(์สอวน.)

            170.0000              85.0000         85.0000         85.0000               -                 -           80.0595               -             4.9405               -   

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             190.0057              95.0028         88.9536         88.9536           6.0492           6.0492         85.1733               -             9.8296               -   

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

(นางสาวนวลวรรณ สงวนศกัด์ิ) ผูพ้ิมพร์ายงาน :นางประภาพร อทุยัแพน

ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูอ้ านวยการ

วนั/เดือน/ปี: วนัที่ 12 เมษายน 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 ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง  : ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทกัษะที่จ าเป็นใน

ศตวรรษที่ 21 ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพตามพหปุญัญา และการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ  : ผูมี้ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตรแ์ละเทคโนโลยีไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิ


