
หน้าท่ี 1

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหสั : 07000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหสั : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 14

รหสั : 37

รหสั : 11-0000

รหสั : 14-006  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

1. งบบคุลากร      1,754.4198     1,754.4198     1,788.5906        438.6051       438.6051       442.3646        438.6051       438.6051       445.1528        438.6049       438.6049       444.9511        438.6047       438.6047       456.1222

เงนิเดอืนและค่าจา้งประจ า      1,333.7759     1,333.7759     1,370.9788        333.4440       333.4440       337.6078        333.4440       333.4440       340.5048        333.4440       333.4440       340.7510        333.4439       333.4439       352.1152

ค่าตอบแทนพนกังานราชการ        420.6439       420.6439       417.6117        105.1611       105.1611       104.7567        105.1611       105.1611       104.6479        105.1609       105.1609       104.2001        105.1608       105.1608       104.0069

2. งบด าเนินงาน         90.7351         90.7351         90.6328         22.6842         22.6842         21.9256         22.6839         22.6839         24.6110         22.6838         22.6838         22.0942         22.6832         22.6832         22.0021

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ         90.7351         90.7351         90.6328         22.6842         22.6842         21.9256         22.6839         22.6839         24.6110         22.6838         22.6838         22.0942         22.6832         22.6832         22.0021

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)      1,845.1549     1,845.1549     1,879.2234        461.2893       461.2893       464.2902        461.2890       461.2890       469.7637        461.2887       461.2887       467.0452        461.2879       461.2879       478.1242

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

(มณีวรรณ ตนัสกลุ)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา:11:24:37

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการภาครฐั

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

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

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา : 17:13:03

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นส  มณีวรรณ  ตนัสกลุ



หน้าท่ี 2

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหสั : 07000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหสั : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 15

รหสั : 28

รหสั : 00-0465

รหสั : 15-063  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

2. งบด าเนินงาน           9.9913          9.9913          9.5850           4.2541          4.2541               -             2.1440          2.1440               -             2.1440          2.1440          5.0633           1.4492          1.4492          4.5217

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ           9.9913          9.9913          9.5850           4.2541          4.2541               -             2.1440          2.1440               -             2.1440          2.1440          5.0633           1.4492          1.4492          4.5217

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)           9.9913          9.9913          9.5850           4.2541          4.2541               -             2.1440          2.1440               -             2.1440          2.1440          5.0633           1.4492          1.4492          4.5217

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

(มณีวรรณ ตนัสกลุ)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา:11:24:37

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

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นส  มณีวรรณ  ตนัสกลุ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : สรา้งความสามารถในการแข่งขนัดา้นการเกษตร

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และธุรกิจชุมชน

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา : 17:13:03



หน้าท่ี 3

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหสั : 07000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหสั : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 15

รหสั : 28

รหสั : 00-0502

รหสั : 15-0A0  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

2. งบด าเนินงาน           6.7226          6.7226          6.7048           2.8173          2.8173               -             1.4534          1.4534          1.8669           1.4533          1.4533          2.0742           0.9986          0.9986          2.7638

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ           6.7226          6.7226          6.7048           2.8173          2.8173               -             1.4534          1.4534          1.8669           1.4533          1.4533          2.0742           0.9986          0.9986          2.7638

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)           6.7226          6.7226          6.7048           2.8173          2.8173               -             1.4534          1.4534          1.8669           1.4533          1.4533          2.0742           0.9986          0.9986          2.7638

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

(มณีวรรณ ตนัสกลุ)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา:11:24:37

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : สรา้งความสามารถในการแข่งขนัดา้นการเกษตร

ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภยัในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

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

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา : 17:13:03

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นส  มณีวรรณ  ตนัสกลุ



หน้าท่ี 4

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหสั : 07000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหสั : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 29

รหสั : 29

รหสั : 01-0000

รหสั : 29-001  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

2. งบด าเนินงาน        373.8027       373.8027       367.8718        114.9311       114.9311         57.5206         95.5084         95.5084         84.5040         85.8387         85.8387         92.7095         77.5245         77.5245       133.1377

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ        334.5170       334.5170       319.2199        105.1096       105.1096         47.4067         85.6869         85.6869         73.6374         76.0174         76.0174         79.4959         67.7031         67.7031       118.6798

ค่าสาธารณูปโภค         39.2857         39.2857         48.6519           9.8215          9.8215         10.1139           9.8215          9.8215         10.8665           9.8213          9.8213         13.2136           9.8214          9.8214         14.4578

3. งบลงทนุ        114.4683       114.4683       103.6914         82.1273         82.1273         38.2356         14.6142         14.6142         33.2947         12.7123         12.7123         24.1941           5.0145          5.0145          7.9670

ครุภณัฑ์         71.6668         71.6668         71.1590         71.6668         71.6668         32.8379               -                 -           21.3822               -                 -           14.4561               -                 -            2.4828

สิ่งก่อสรา้ง         42.8015         42.8015         32.5324         10.4605         10.4605          5.3977         14.6142         14.6142         11.9125         12.7123         12.7123          9.7380           5.0145          5.0145          5.4842

4. งบอดุหนุน           7.0000          7.0000          6.8800           5.0000          5.0000          1.0000               -                 -            2.2500           2.0000          2.0000          1.7500               -                 -            1.8800

อุดหนุนท ัว่ไป           7.0000          7.0000          6.8800           5.0000          5.0000          1.0000               -                 -            2.2500           2.0000          2.0000          1.7500               -                 -            1.8800

ครุภณัฑ ์ที่ดนิ สิ่งก่อสรา้ง               -                 -            0.9000               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -            0.9000

เงนิอุดหนุนสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย           5.0000          5.0000          5.0000           5.0000          5.0000          1.0000               -                 -            2.2500               -                 -            1.7500               -                 -                 -   

เงนิอุดหนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดเีด่นระดบัชาติ           2.0000          2.0000          0.9800               -                 -                 -                 -                 -                 -             2.0000          2.0000               -                 -                 -            0.9800

5. งบรายจา่ยอืน่           1.1106          1.1106          1.0627           0.2777          0.2777               -             0.2777          0.2777          0.1459           0.2776          0.2776          0.2604           0.2776          0.2776          0.6565

ค่าจดัที่ดนิในพื้นที่นิคมสหกรณ์           1.1106          1.1106          1.0627           0.2777          0.2777               -             0.2777          0.2777          0.1459           0.2776          0.2776          0.2604           0.2776          0.2776          0.6565

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)        496.3816       496.3816       479.5059        202.3361       202.3361         96.7562        110.4003       110.4003       120.1946        100.8286       100.8286       118.9140         82.8166         82.8166       143.6412

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

(มณีวรรณ ตนัสกลุ)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา:11:24:37

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

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นส  มณีวรรณ  ตนัสกลุ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : เพิ่มศกัยภาพสถาบนัเกษตรกร

ผลผลิต /โครงการ : สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรไดร้บัการส่งเสริมและพฒันาใหมี้ความเขม้แข็งตามศกัยภาพ

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา : 17:13:03



หน้าท่ี 5

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหสั : 07000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหสั : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 37

รหสั : 24

รหสั : 00-0420

รหสั : 37-022  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

2. งบด าเนินงาน           2.1009          2.1009          2.0907           0.8936          0.8936          0.0360           0.4536          0.4536          0.5469           0.4536          0.4536          0.3396           0.3001          0.3001          1.1682

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ           2.1009          2.1009          2.0907           0.8936          0.8936          0.0360           0.4536          0.4536          0.5469           0.4536          0.4536          0.3396           0.3001          0.3001          1.1682

4. งบอดุหนุน           3.0682          3.0682          3.0632           2.9232          2.9232          0.9947               -                 -            0.4669               -                 -            0.7308           0.1450          0.1450          0.8708

อุดหนุนท ัว่ไป           3.0682          3.0682          3.0632           2.9232          2.9232          0.9947               -                 -            0.4669               -                 -            0.7308           0.1450          0.1450          0.8708

เงนิอุดหนุนเพือ่พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของ

สหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

          2.9232          2.9232          2.9232           2.9232          2.9232          0.9947               -                 -            0.4669               -                 -            0.7308               -                 -            0.7308

เงนิอุดหนุนส าหรบัเป็นเงนิรางวลัใหแ้ก่สหกรณ์และ

บคุคลดเีด่นในพื้นที่โครงการหลวง

          0.1450          0.1450          0.1400               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -             0.1450          0.1450          0.1400

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)           5.1691          5.1691          5.1539           3.8168          3.8168          1.0307           0.4536          0.4536          1.0138           0.4536          0.4536          1.0704           0.4451          0.4451          2.0390

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

(มณีวรรณ ตนัสกลุ)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา:11:24:37

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งพลงัทางสงัคม

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : สรา้งโอกาสและความเสมอภาคใหเ้กษตรกร

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

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

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา : 17:13:03

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นส  มณีวรรณ  ตนัสกลุ



หน้าท่ี 6

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหสั : 07000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหสั : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 37

รหสั : 24

รหสั : 00-0442

รหสั : 37-043  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

2. งบด าเนินงาน         10.1028         10.1028         10.0731           3.6889          3.6889          0.5987           2.4226          2.4226          2.5422           2.4226          2.4226          2.5744           1.5687          1.5687          4.3578

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ         10.1028         10.1028         10.0731           3.6889          3.6889          0.5987           2.4226          2.4226          2.5422           2.4226          2.4226          2.5744           1.5687          1.5687          4.3578

4. งบอดุหนุน         11.7122         11.7122         11.6518         11.2602         11.2602          8.7523               -                 -            1.1068           0.4520          0.4520          0.7151               -                 -            1.0776

อุดหนุนท ัว่ไป         11.7122         11.7122         11.6518         11.2602         11.2602          8.7523               -                 -            1.1068           0.4520          0.4520          0.7151               -                 -            1.0776

ครุภณัฑ ์ที่ดนิ สิ่งก่อสรา้ง           8.5746          8.5746          8.5746           8.5746          8.5746          7.6746               -                 -            0.9000               -                 -                 -                 -                 -                 -   

เงนิอุดหนุนเพือ่พฒันาศกัยภาพสหกรณ์ในพื้นที่

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

          2.6856          2.6856          2.5252           2.6856          2.6856          1.0777               -                 -            0.2068               -                 -            0.6307               -                 -            0.6100

เงนิอุดหนุนส าหรบัเป็นเงนิรางวลัใหแ้ก่โรงเรียนใน

โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริ สมเดจ็พระ

กนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

          0.4520          0.4520          0.4520               -                 -                 -                 -                 -                 -             0.4520          0.4520          0.0844               -                 -            0.3676

รายการเงนิอุดหนุนส าหรบัเป็นเงนิรางวลัใหแ้ก่สหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกรที่มผีลงานดเีด่นในการประยุกตใ์ช ้

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

              -                 -            0.1000               -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -            0.1000

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)         21.8150         21.8150         21.7250         14.9491         14.9491          9.3510           2.4226          2.4226          3.6490           2.8746          2.8746          3.2895           1.5687          1.5687          5.4354

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

(มณีวรรณ ตนัสกลุ)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา:11:24:37

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

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นส  มณีวรรณ  ตนัสกลุ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์สริมสรา้งพลงัทางสงัคม

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : สรา้งโอกาสและความเสมอภาคใหเ้กษตรกร

ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา : 17:13:03



หน้าท่ี 7

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหสั : 07000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหสั : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 41

รหสั : 24

รหสั : 00-0425

รหสั : 41-027  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

2. งบด าเนินงาน           1.4712          1.4712          1.4637           0.6135          0.6135               -             0.3187          0.3187          0.4677           0.3187          0.3187          0.4073           0.2203          0.2203          0.5886

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ           1.4712          1.4712          1.4637           0.6135          0.6135               -             0.3187          0.3187          0.4677           0.3187          0.3187          0.4073           0.2203          0.2203          0.5886

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)           1.4712          1.4712          1.4637           0.6135          0.6135               -             0.3187          0.3187          0.4677           0.3187          0.3187          0.4073           0.2203          0.2203          0.5886

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

(มณีวรรณ ตนัสกลุ)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา:11:24:37

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : สรา้งโอกาสและความเสมอภาคใหเ้กษตรกร

ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริม และพฒันาอาชีพเพื่อแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากินของเกษตรกร

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

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

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา : 17:13:03

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นส  มณีวรรณ  ตนัสกลุ



หน้าท่ี 8

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหสั : 07000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหสั : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 41

รหสั : 24

รหสั : 00-0496

รหสั : 41-094  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

2. งบด าเนินงาน           2.6778          2.6778          2.6659           1.1695          1.1695               -             0.5695          0.5695          0.7761           0.5694          0.5694          1.0853           0.3694          0.3694          0.8045

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ           2.6778          2.6778          2.6659           1.1695          1.1695               -             0.5695          0.5695          0.7761           0.5694          0.5694          1.0853           0.3694          0.3694          0.8045

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)           2.6778          2.6778          2.6659           1.1695          1.1695               -             0.5695          0.5695          0.7761           0.5694          0.5694          1.0853           0.3694          0.3694          0.8045

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

(มณีวรรณ ตนัสกลุ)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา:11:24:37

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

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นส  มณีวรรณ  ตนัสกลุ

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : สรา้งโอกาสและความเสมอภาคใหเ้กษตรกร

ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันาระบบตลาดภายในส าหรบัสินคา้เกษตร

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา : 17:13:03



หน้าท่ี 9

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหสั : 07000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหสั : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 45

รหสั : 24

รหสั : 00-0404

รหสั : 45-011  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

4. งบอดุหนุน        200.0000       200.0000       200.0000        200.0000       200.0000         86.1618               -                 -           13.7608               -                 -           49.8339               -                 -           50.2435

อุดหนุนท ัว่ไป        200.0000       200.0000       200.0000        200.0000       200.0000         86.1618               -                 -           13.7608               -                 -           49.8339               -                 -           50.2435

เงนิอุดหนุนเพือ่ชดเชยดอกเบี้ยเงนิกูใ้หส้หกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกร

       200.0000       200.0000       200.0000        200.0000       200.0000         86.1618               -                 -           13.7608               -                 -           49.8339               -                 -           50.2435

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)        200.0000       200.0000       200.0000        200.0000       200.0000         86.1618               -                 -           13.7608               -                 -           49.8339               -                 -           50.2435

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

(มณีวรรณ ตนัสกลุ)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา:11:24:37

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : สรา้งโอกาสและความเสมอภาคใหเ้กษตรกร

ผลผลิต /โครงการ : โครงการช่วยเหลือดา้นหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

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

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา : 17:13:03

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นส  มณีวรรณ  ตนัสกลุ
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กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหสั : 07000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหสั : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 45

รหสั : 24

รหสั : 00-0499

รหสั : 45-097  หน่วย :ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บริหาร.)
ผล

2. งบด าเนินงาน           2.5125          2.5125          2.4734           1.1527          1.1527               -             0.5274          0.5274          0.3009           0.5204          0.5204          1.1695           0.3120          0.3120          1.0029

ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ           2.5125          2.5125          2.4734           1.1527          1.1527               -             0.5274          0.5274          0.3009           0.5204          0.5204          1.1695           0.3120          0.3120          1.0029

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)           2.5125          2.5125          2.4734           1.1527          1.1527               -             0.5274          0.5274          0.3009           0.5204          0.5204          1.1695           0.3120          0.3120          1.0029

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

(มณีวรรณ ตนัสกลุ)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา:11:24:37

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

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 14 พฤศจกิายน 2565 เวลา : 17:13:03

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : นส  มณีวรรณ  ตนัสกลุ

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเ์พื่อสนบัสนุนดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : สรา้งโอกาสและความเสมอภาคใหเ้กษตรกร

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพเพื่อสรา้งรายได ้

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)


