
หนาที่ 1

แบบ สงป.302

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส 70000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : จังหวัดชลบุรี รหัส 70092 งบกลาง รายงานผล

รหัส 59

รหัส 01

รหัส 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 59-002  

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

2. งบดําเนินงาน               1.3159               1.2558          0.9600               -            0.3559          0.3558               -                 -                 -            0.9000

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               1.3159               1.2558          0.9600               -            0.3559          0.3558               -                 -                 -            0.9000

3. งบลงทุน              38.5830              15.0784         13.9000               -           17.9770          1.3160          3.2000         13.7624          3.5060               -   

สิ�งก่อสร้าง              38.5830              15.0784         13.9000               -           17.9770          1.3160          3.2000         13.7624          3.5060               -   

5. งบรายจ่ายอื�น              10.0000               9.0009          2.5000          1.7145          2.5000          1.9687          2.5000          1.9167          2.5000          3.4010

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ              10.0000               9.0009          2.5000          1.7145          2.5000          1.9687          2.5000          1.9167          2.5000          3.4010

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)              49.8989              25.3351         17.3600          1.7145         20.8329          3.6405          5.7000         15.6792          6.0060          4.3010

แบบจัดทําแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต /โครงการ  : การพัฒนาด้านสังคม

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)



หนาที่ 2

แบบ สงป.302

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส 70000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : จังหวัดชลบุรี รหัส 70092 งบกลาง รายงานผล

รหัส 59

รหัส 01

รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 59-003  

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

2. งบดําเนินงาน               1.4155               1.4101               -            0.3044          0.8565          0.5387          0.5590          0.5670               -                 -   

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               1.4155               1.4101               -            0.3044          0.8565          0.5387          0.5590          0.5670               -                 -   

3. งบลงทุน              59.3470              22.9186         12.8470               -           14.5000          1.0980         14.5000               -           17.5000         21.8206

สิ�งก่อสร้าง              59.3470              22.9186         12.8470               -           14.5000          1.0980         14.5000               -           17.5000         21.8206

5. งบรายจ่ายอื�น              19.6800              11.5799          6.7500               -            6.0000               -            6.9300          8.3375               -            3.2424

จัดทําปะการังเทียมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณแหลมงู และบริเวณแหลม

ตุ๊กตา อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

              9.9300               5.9599          3.0000               -            3.0000               -            3.9300          4.1688               -            1.7912

จัดทําปะการังเทียม จํานวน 1,250 แท่ง บริเวณพื�นที�เกาะล้าน อําเภอบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี

              9.7500               5.6199          3.7500               -            3.0000               -            3.0000          4.1688               -            1.4512

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)              80.4425              35.9086         19.5970          0.3044         21.3565          1.6367         21.9890          8.9045         17.5000         25.0630

แบบจัดทําแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต /โครงการ  : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)



หนาที่ 3

แบบ สงป.302

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส 70000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : จังหวัดชลบุรี รหัส 70092 งบกลาง รายงานผล

รหัส 59

รหัส 01

รหัส 06-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 59-006  

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

3. งบลงทุน            266.4036            181.5839         93.0016               -           84.7900         14.6485         59.1040         84.9592         29.5080         81.9762

สิ�งก่อสร้าง            266.4036            181.5839         93.0016               -           84.7900         14.6485         59.1040         84.9592         29.5080         81.9762

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)            266.4036            181.5839         93.0016               -           84.7900         14.6485         59.1040         84.9592         29.5080         81.9762

แบบจัดทําแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต /โครงการ  : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)



หนาที่ 4

แบบ สงป.302

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส 70000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : จังหวัดชลบุรี รหัส 70092 งบกลาง รายงานผล

รหัส 59

รหัส 01

รหัส 07-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 59-007  

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

2. งบดําเนินงาน               2.6364               1.0056          0.8948          0.2404          0.9495          0.2027          0.7321               -            0.0600          0.5625

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               2.6364               1.0056          0.8948          0.2404          0.9495          0.2027          0.7321               -            0.0600          0.5625

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)               2.6364               1.0056          0.8948          0.2404          0.9495          0.2027          0.7321               -            0.0600          0.5625

แบบจัดทําแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต /โครงการ  : การพัฒนาด้านเกษตร

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)



หนาที่ 5

แบบ สงป.302

กระทรวง : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รหัส 70000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : จังหวัดชลบุรี รหัส 70092 งบกลาง รายงานผล

รหัส 59

รหัส 01

รหัส 08-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 59-008  

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย 

รายการ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

2. งบดําเนินงาน              16.9358              12.7164          3.0000               -            6.9358          3.4786          3.0000          6.3038          4.0000          2.9340

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              16.9358              12.7164          3.0000               -            6.9358          3.4786          3.0000          6.3038          4.0000          2.9340

3. งบลงทุน              10.0000                    -            2.5000               -            2.5000               -            2.5000               -            2.5000               -   

สิ�งก่อสร้าง              10.0000                    -            2.5000               -            2.5000               -            2.5000               -            2.5000               -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)              26.9358              12.7164          5.5000               -            9.4358          3.4786          5.5000          6.3038          6.5000          2.9340

แบบจัดทําแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

แผนงาน  : แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  : จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผลผลิต /โครงการ  : การพัฒนาด้านการท่องเที�ยวและบริการ

รวมทั�งสิ�น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.) ไตรมาส 2  (ม.ค. -มี.ค.) ไตรมาส 3  (เม.ย. -มิ.ย.) ไตรมาส 4  (ก.ค. - ก.ย.)


	สงป302

