
หน้าที่ 1

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 17

รหสั : 05

รหสั : 00-0013

รหสั : 17-020 หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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             4.4987            4.4987            4.4987                 -                   -                   -               2.5706            2.5706            4.4987             1.9281            1.9281                 -                   -    -                   - 

อดุหนุนท ัว่ไป             4.4987            4.4987            4.4987                 -                   -                   -               2.5706            2.5706            4.4987             1.9281            1.9281                 -                   -    -                   - 

เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ง

ประวตัศิาสตร ์วถิชีวีติชมุชนในพื้นที่จงัหวดัสงขลาและสตูล

กบัประเทศเพือ่นบา้นและประเทศสมาชกิอาเซยีน

            4.4987            4.4987            4.4987                 -                   -                   -               2.5706            2.5706            4.4987             1.9281            1.9281                 -                   -    -                   - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             4.4987            4.4987            4.4987                 -                   -                   -               2.5706            2.5706            4.4987             1.9281            1.9281                 -                   -    -                   - 

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

[ev63revmis002_adj] ขอ้มลู ณ  ข ัน้ 5D.7ข ัน้แผน Ev เริ่มตน้ >> ข ัน้รายงานผล ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ :2563 กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม กรม: มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

(ผูพ้มิพร์ายงาน: สุชาดา ทพัภะ  วนัที่ : 30 เมษายน 2564 เวลา:14:18:14)

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : การพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นการท่องเที่ยว

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ

• รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี 2563 



หน้าที่ 2

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 11

รหสั : 05

รหสั : 00-0021

รหสั : 11-028  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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          210.0000         210.0000         210.0000                 -                   -                   -             35.0000          35.0000         210.0000           63.0000          63.0000                 -            112.0000         112.0000                 - 

อดุหนุนท ัว่ไป          210.0000         210.0000         210.0000                 -                   -                   -             35.0000          35.0000         210.0000           63.0000          63.0000                 -            112.0000         112.0000                 - 

ครุภณัฑ ์ที่ดนิ สิง่ก่อสรา้ง          210.0000         210.0000         210.0000                 -                   -                   -             35.0000          35.0000         210.0000           63.0000          63.0000                 -            112.0000         112.0000                 - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)          210.0000         210.0000         210.0000                 -                   -                   -             35.0000          35.0000         210.0000           63.0000          63.0000                 -            112.0000         112.0000                 - 

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : การพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต

ผลผลิต /โครงการ : โครงการยกระดบัมาตรฐานการบริการและสง่เสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีงของภาค

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ



หน้าที่ 3

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 32

รหสั : 03

รหสั : 00-0004

รหสั : 32-011  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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             6.0000            6.0000            6.0000             3.0000            3.0000            6.0000             3.0000            3.0000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

อดุหนุนท ัว่ไป             6.0000            6.0000            6.0000             3.0000            3.0000            6.0000             3.0000            3.0000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

เงนิอดุหนุนทนุการศึกษาระดบัปรญิญาเอก             6.0000            6.0000            6.0000             3.0000            3.0000            6.0000             3.0000            3.0000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             6.0000            6.0000            6.0000             3.0000            3.0000            6.0000             3.0000            3.0000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมีสขุภาวะที่ดี

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : การพฒันางานวิจยัและนวตักรรมที่ตอบโจทยก์ารพฒันาประเทศ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการบูรณาการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีการดูแลสขุภาพช่องปากผูสู้งวยั

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ



หน้าที่ 4

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 32

รหสั : 05

รหสั : 00-0019

รหสั : 32-026  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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          213.5161         213.5161         213.5161           30.6196          30.6196          33.2956             2.6760            2.6760         180.2205          180.2205         180.2205                 -                   -                   -                   - 

อดุหนุนท ัว่ไป          213.5161         213.5161         213.5161           30.6196          30.6196          33.2956             2.6760            2.6760         180.2205          180.2205         180.2205                 -                   -                   -                   - 

ครุภณัฑ ์ที่ดนิ สิง่ก่อสรา้ง          180.2205         180.2205         180.2205                 -                   -                   -                   -                   -           180.2205          180.2205         180.2205                 -                   -                   -                   - 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน           31.2956          31.2956          31.2956           29.7196          29.7196          31.2956             1.5760            1.5760                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

เงนิอดุหนุนค่าใชจ้่ายสาํหรบัหน่วยทนัตกรรมพระราชทานใน

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั

            2.0000            2.0000            2.0000             0.9000            0.9000            2.0000             1.1000            1.1000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)          213.5161         213.5161         213.5161           30.6196          30.6196          33.2956             2.6760            2.6760         180.2205          180.2205         180.2205                 -                   -                   -                   - 

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งใหค้นมีสขุภาวะที่ดี

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : การพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสขุ

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ



หน้าที่ 5

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 34

รหสั : 06

รหสั : 00-0006

รหสั : 34-013  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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           61.6000          61.6000          61.6000           13.2000          13.2000          26.4000           18.3285          18.3285          35.2000           24.2715          24.2715                 -               5.8000            5.8000                 - 

อดุหนุนท ัว่ไป           61.6000          61.6000          61.6000           13.2000          13.2000          26.4000           18.3285          18.3285          35.2000           24.2715          24.2715                 -               5.8000            5.8000                 - 

ครุภณัฑ ์ที่ดนิ สิง่ก่อสรา้ง           19.2000          19.2000          19.2000                 -                   -                   -               2.7285            2.7285          19.2000           14.0715          14.0715                 -               2.4000            2.4000                 - 

เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่           26.4000          26.4000          26.4000           13.2000          13.2000          26.4000           13.2000          13.2000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

เงนิอดุหนุนโครงการผลติแพทยเ์พิม่แห่งประเทศไทย พ.ศ.

2561 - 2570

          16.0000          16.0000          16.0000                 -                   -                   -               2.4000            2.4000          16.0000           10.2000          10.2000                 -               3.4000            3.4000                 - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)           61.6000          61.6000          61.6000           13.2000          13.2000          26.4000           18.3285          18.3285          35.2000           24.2715          24.2715                 -               5.8000            5.8000                 - 

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : การผลิตและพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนใหเ้ป็น high-skilled workforce ตามความตอ้งการของประเทศ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการผลิตแพทยเ์พิ่ม

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ



หน้าที่ 6

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 34

รหสั : 06

รหสั : 00-0005

รหสั : 34-012  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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           32.9930          32.9930          32.9930             7.7943            7.7943          15.5890           16.4969          16.4969          17.4040             8.7018            8.7018                 -                   -                   -                   - 

อดุหนุนท ัว่ไป           32.9930          32.9930          32.9930             7.7943            7.7943          15.5890           16.4969          16.4969          17.4040             8.7018            8.7018                 -                   -                   -                   - 

เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่           15.5890          15.5890          15.5890             7.7943            7.7943          15.5890             7.7947            7.7947                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ปี 2561 - 2566           17.4040          17.4040          17.4040                 -                   -                   -               8.7022            8.7022          17.4040             8.7018            8.7018                 -                   -                   -                   - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)           32.9930          32.9930          32.9930             7.7943            7.7943          15.5890           16.4969          16.4969          17.4040             8.7018            8.7018                 -                   -                   -                   - 

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : การผลิตและพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนใหเ้ป็น high-skilled workforce ตามความตอ้งการของประเทศ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ



หน้าที่ 7

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 34

รหสั : 06

รหสั : 00-0022

รหสั : 34-029  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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             2.0000            2.0000            2.0000             1.5000            1.5000            2.0000             0.5000            0.5000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

อดุหนุนท ัว่ไป             2.0000            2.0000            2.0000             1.5000            1.5000            2.0000             0.5000            0.5000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

เงนิอดุหนุนการเร่งรดัผลติบณัฑติทางดา้นทนัตแพทยศาสตร์             2.0000            2.0000            2.0000             1.5000            1.5000            2.0000             0.5000            0.5000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             2.0000            2.0000            2.0000             1.5000            1.5000            2.0000             0.5000            0.5000                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : การผลิตและพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนใหเ้ป็น high-skilled workforce ตามความตอ้งการของประเทศ

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเร่งรดัผลิตบณัฑติสาขาวิชาที่ขาดแคลน

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ



หน้าที่ 8

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 35

รหสั : 05

รหสั : 01-0000

รหสั : 35-001  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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             2.5000            2.5000            2.5000             0.5000            0.5000            0.5000             1.0000            1.0000            2.0000             0.5000            0.5000                 -               0.5000            0.5000                 - 

อดุหนุนท ัว่ไป             2.5000            2.5000            2.5000             0.5000            0.5000            0.5000             1.0000            1.0000            2.0000             0.5000            0.5000                 -               0.5000            0.5000                 - 

เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาพพิธิภณัฑส์ถานธรรมชาตวิทิยา 

50 พรรษา สยามบรมราชกมุารี

            2.5000            2.5000            2.5000             0.5000            0.5000            0.5000             1.0000            1.0000            2.0000             0.5000            0.5000                 -               0.5000            0.5000                 - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)             2.5000            2.5000            2.5000             0.5000            0.5000            0.5000             1.0000            1.0000            2.0000             0.5000            0.5000                 -               0.5000            0.5000                 - 

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : การพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละนวตักรรมเพื่อเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต

ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ



หน้าที่ 9

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 35

รหสั : 08

รหสั : 05-0000

รหสั : 35-005  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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          182.6243         182.6243         182.6243           20.1593          20.1593          20.6633             3.4203            3.4203         161.9610           82.5751          82.5751                 -             76.4696          76.4696                 - 

อดุหนุนท ัว่ไป          182.6243         182.6243         182.6243           20.1593          20.1593          20.6633             3.4203            3.4203         161.9610           82.5751          82.5751                 -             76.4696          76.4696                 - 

ครุภณัฑ ์ที่ดนิ สิง่ก่อสรา้ง          161.9610         161.9610         161.9610                 -                   -                   -               2.9163            2.9163         161.9610           82.5751          82.5751                 -             76.4696          76.4696                 - 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน           20.6633          20.6633          20.6633           20.1593          20.1593          20.6633             0.5040            0.5040                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)          182.6243         182.6243         182.6243           20.1593          20.1593          20.6633             3.4203            3.4203         161.9610           82.5751          82.5751                 -             76.4696          76.4696                 - 

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนระดบัอดุมศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษา

ผลผลิต /โครงการ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ



หน้าที่ 10

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 35

รหสั : 08

รหสั : 03-0000

รหสั : 35-003  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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          461.9252         461.9252         461.9252           62.4705          62.4705         101.8867           78.5570          78.5570         360.0385          240.9684         240.9684                 -             79.9293          79.9293                 - 

อดุหนุนท ัว่ไป          461.9252         461.9252         461.9252           62.4705          62.4705         101.8867           78.5570          78.5570         360.0385          240.9684         240.9684                 -             79.9293          79.9293                 - 

ครุภณัฑ ์ที่ดนิ สิง่ก่อสรา้ง          362.4911         362.4911         362.4911           12.7536          12.7536          12.7536           28.8398          28.8398         349.7375          240.9684         240.9684                 -             79.9293          79.9293                 - 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน           72.0345          72.0345          72.0345           36.0171          36.0171          72.0345           36.0174          36.0174                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

เงนิอดุหนุนสาํหรบัการดาํเนินโครงการพฒันากาํลงัคนดา้น

วทิยาศาสตร ์(ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย)

          12.2788          12.2788          12.2788             6.1395            6.1395            6.9276             6.1393            6.1393            5.3512                 -                   -                   -                   -                   -                   - 

เงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรแิละ

ศูนยว์จิยั

          15.1208          15.1208          15.1208             7.5603            7.5603          10.1710             7.5605            7.5605            4.9498                 -                   -                   -                   -                   -                   - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)          461.9252         461.9252         461.9252           62.4705          62.4705         101.8867           78.5570          78.5570         360.0385          240.9684         240.9684                 -             79.9293          79.9293                 - 

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนระดบัอดุมศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษา

ผลผลิต /โครงการ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ



หน้าที่ 11

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 35

รหสั : 08

รหสั : 04-0000

รหสั : 35-004  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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          124.7511         124.7511         124.7511           71.1509          71.1509          71.1509             8.0628            8.0628          53.6002           45.5374          45.5374                 -                   -                   -                   - 

อดุหนุนท ัว่ไป          124.7511         124.7511         124.7511           71.1509          71.1509          71.1509             8.0628            8.0628          53.6002           45.5374          45.5374                 -                   -                   -                   - 

ครุภณัฑ ์ที่ดนิ สิง่ก่อสรา้ง          122.8748         122.8748         122.8748           69.2746          69.2746          69.2746             8.0628            8.0628          53.6002           45.5374          45.5374                 -                   -                   -                   - 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน             1.8763            1.8763            1.8763             1.8763            1.8763            1.8763                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)          124.7511         124.7511         124.7511           71.1509          71.1509          71.1509             8.0628            8.0628          53.6002           45.5374          45.5374                 -                   -                   -                   - 

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : การสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนระดบัอดุมศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัอดุมศึกษา

ผลผลิต /โครงการ : ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ



หน้าที่ 12

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 42

รหสั : 07

รหสั : 00-0025

รหสั : 42-032  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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           10.8586          10.8586          10.8586             2.3697            2.3697            4.7409             2.3712            2.3712            6.1177             5.4300            5.4300                 -               0.6877            0.6877                 - 

อดุหนุนท ัว่ไป           10.8586          10.8586          10.8586             2.3697            2.3697            4.7409             2.3712            2.3712            6.1177             5.4300            5.4300                 -               0.6877            0.6877                 - 

ค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน           10.8586          10.8586          10.8586             2.3697            2.3697            4.7409             2.3712            2.3712            6.1177             5.4300            5.4300                 -               0.6877            0.6877                 - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)           10.8586          10.8586          10.8586             2.3697            2.3697            4.7409             2.3712            2.3712            6.1177             5.4300            5.4300                 -               0.6877            0.6877                 - 

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งความเสมอภาคทางการศึกษา

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : การสรา้งโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาระดบัอดุมศึกษาและสง่เสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต

ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ



หน้าที่ 13

กระทรวง : กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม รหสั : 23000 รายงานแผน

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รหสั : 23078 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 14

รหสั : 09

รหสั : 06-0000

รหสั : 14-006  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

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

1. งบบคุลากร          382.0825         382.0825         378.9129          106.1586         106.1586          93.6119          121.4652         121.4652          92.9756           84.9729          84.9729          95.1414           69.4858          69.4858          97.1840

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจาํ          366.1700         366.1700         366.8864          102.1806         102.1806          90.5797          117.4870         117.4870          89.8413           80.9946          80.9946          92.1160           65.5078          65.5078          94.3494

ค่าจา้งช ัว่คราว           15.9125          15.9125          12.0265             3.9780            3.9780            3.0322             3.9782            3.9782            3.1343             3.9783            3.9783            3.0254             3.9780            3.9780            2.8346

4. งบอดุหนุน        4,112.3540       4,112.3540       4,112.3540        1,129.3593       1,129.3593       1,958.6373        1,405.1044       1,405.1044       2,153.7167          933.9975         933.9975                 -            643.8928         643.8928                 - 

อดุหนุนท ัว่ไป        4,112.3540       4,112.3540       4,112.3540        1,129.3593       1,129.3593       1,958.6373        1,405.1044       1,405.1044       2,153.7167          933.9975         933.9975                 -            643.8928         643.8928                 - 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ้่ายดาํเนินงาน          126.0504         126.0504         126.0504           31.5126          31.5126          57.9786           31.5126          31.5126          68.0718           31.5126          31.5126                 -             31.5126          31.5126                 - 

เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ้่ายบคุลากร        3,986.3036       3,986.3036       3,986.3036        1,097.8467       1,097.8467       1,900.6587        1,373.5918       1,373.5918       2,085.6449          902.4849         902.4849                 -            612.3802         612.3802                 - 

รวมเงนิงบประมาณ(1+2+3+4+5)        4,494.4365       4,494.4365       4,491.2669        1,235.5179       1,235.5179       2,052.2492        1,526.5696       1,526.5696       2,246.6923        1,018.9704       1,018.9704          95.1414          713.3786         713.3786          97.1840

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

(นางนิษณา  เหมกลุ)

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการกองคลงั

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 09 เมษายน 2563 เวลา:10:51:46

แบบจดัทาํแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จาํแนกตามงบรายจา่ย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกิจ

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : แผนงานบคุลากรภาครฐั

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ลอดชีวิต

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:18:14

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

สาํนกังบประมาณ  สาํนกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้ิมพร์ายงาน : สชุาดา ทพัภะ


