
รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ 

จ าแนกตามงบรายจา่ย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

(แบบ สงป. 302) 

 ประจ าไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

Cooperative Promotion Department 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 



หนา้ที่ 1

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000 รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหัส : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหัส : 14

รหัส : 28
รหัส : 11-0000
รหัส : 14-006  หน่วย :ล้านบาท (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. งบบุคลากร     1,802.6307    1,802.6307    1,342.5506       447.4868      447.4868      444.3352       440.2260      440.2260      449.3110       461.0931      461.0931      448.9044       453.8248      453.8248                -   
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า      1,390.8587     1,390.8587     1,038.1854        344.5457       344.5457       343.3074        337.2849       337.2849       347.0701        358.1475       358.1475       347.8080        350.8806       350.8806                 -   
ค่าตอบแทนพนกังานราชการ        411.7720       411.7720       304.3652        102.9411       102.9411       101.0278        102.9411       102.9411       102.2409        102.9456       102.9456       101.0965        102.9442       102.9442                 -   

2. งบด าเนินงาน       105.6318      105.6318        67.0009         23.4084        23.4084        20.8452         26.4084        26.4084        22.8837         26.4084        26.4084        23.2719         29.4066        29.4066                -   
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ        105.6318       105.6318         67.0009          23.4084         23.4084         20.8452          26.4084         26.4084         22.8837          26.4084         26.4084         23.2719          29.4066         29.4066                 -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)     1,908.2625    1,908.2625    1,409.5515       470.8952      470.8952      465.1804       466.6344      466.6344      472.1947       487.5015      487.5015      472.1764       483.2314      483.2314                -   

ผู้รายงาน.............................................................................
(กนกวรรณ เผือกประพันธ์)
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:16:40

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:52:02

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : กนกวรรณ เผือกประพันธ์

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแขง่ขนัด้านการเกษตร
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐ
รหัสบัญชตีามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ
รวมทั้งสิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

[ev63revmis002_adj] ข้อมูล ณ  ขัน้ 5D.6ขัน้แผน Ev เร่ิมต้น >> ขัน้รายงานผล ไตรมาส 3 ปงีบประมาณ :2564 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม: กรมส่งเสริมสหกรณ์

(ผู้พิมพ์รายงาน: กนกวรรณ เผือกประพันธ ์ วนัท่ี : 20 กรกฎาคม 2564 เวลา:12:52:02)
แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



หนา้ที่ 2

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000 รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหัส : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหัส : 15

รหัส : 28
รหัส : 00-0497
รหัส : 15-095  หน่วย :ล้านบาท (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         11.6825        11.6825          3.7943          6.2270          6.2270          0.8623          3.2860          3.2860          2.0654          1.5750          1.5750          0.8665          0.5945          0.5945                -   
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ          11.6825         11.6825           3.7943           6.2270           6.2270           0.8623           3.2860           3.2860           2.0654           1.5750           1.5750           0.8665           0.5945           0.5945                 -   

5. งบรายจ่ายอ่ืน         11.2647        11.2647                -            2.8162          2.8162                -            3.3794          3.3794                -            2.8162          2.8162                -            2.2529          2.2529                -   
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
 GAP

         11.2647         11.2647                 -             2.8162           2.8162                 -             3.3794           3.3794                 -             2.8162           2.8162                 -             2.2529           2.2529                 -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)         22.9472        22.9472          3.7943          9.0432          9.0432          0.8623          6.6654          6.6654          2.0654          4.3912          4.3912          0.8665          2.8474          2.8474                -   

ผู้รายงาน.............................................................................
(กนกวรรณ เผือกประพันธ์)
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:16:40

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:52:02

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : กนกวรรณ เผือกประพันธ์

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมลูค่า

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างความสามารถในการแขง่ขนัด้านการเกษตร
ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรท าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมลูค่า
รหัสบัญชตีามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ
รวมทั้งสิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



หนา้ที่ 3

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000 รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหัส : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหัส : 29

รหัส : 29
รหัส : 01-0000
รหัส : 29-001  หน่วย :ล้านบาท (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       439.1080      439.1080      240.9888       145.8680      145.8680        67.5738       106.6985      106.6985        92.0623         99.8053        99.8053        81.3526         86.7362        86.7362                -   
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ        397.7547       397.7547       205.9535        135.5291       135.5291         57.0112          96.3596         96.3596         80.6162          89.4664         89.4664         68.3261          76.3996         76.3996                 -   
ค่าสาธารณูปโภค          41.3533         41.3533         35.0353          10.3389         10.3389         10.5626          10.3389         10.3389         11.4462          10.3389         10.3389         13.0266          10.3366         10.3366                 -   

3. งบลงทุน         65.7187        65.7187        38.6384         40.6498        40.6498        17.8345          5.9564          5.9564        18.7751         12.7564        12.7564          2.0288          6.3561          6.3561                -   
ครุภณัฑ์          35.4464         35.4464         33.2559          34.3775         34.3775         16.1751           0.3564           0.3564         15.6681           0.3564           0.3564           1.4127           0.3561           0.3561                 -   
ส่ิงก่อสร้าง          30.2723         30.2723           5.3825           6.2723           6.2723           1.6594           5.6000           5.6000           3.1070          12.4000         12.4000           0.6161           6.0000           6.0000                 -   

4. งบอุดหนุน         12.7169        12.7169        12.3169          9.5669          9.5669          3.1500          1.1500          1.1500          5.3169          2.0000          2.0000          3.8500                -                  -                  -   
อุดหนนุท่ัวไป          12.7169         12.7169         12.3169           9.5669           9.5669           3.1500           1.1500           1.1500           5.3169           2.0000           2.0000           3.8500                  -                   -                   -   

ครุภณัฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง           5.7169           5.7169           5.7169           4.5669           4.5669           3.1500           1.1500           1.1500           2.5669                  -                   -                   -                    -                   -                   -   
เงินอุดหนนุสันนบิาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย           5.0000           5.0000           5.0000           5.0000           5.0000                 -                    -                   -             2.7500                  -                   -             2.2500                  -                   -                   -   
เงินอุดหนนุสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ระดับชาติ

          2.0000           2.0000           1.6000                  -                   -                   -                    -                   -                   -             2.0000           2.0000           1.6000                  -                   -                   -   
5. งบรายจ่ายอ่ืน          4.4122          4.4122          0.6831          0.2420          0.2420                -            0.4017          0.4017          0.2390          1.6765          1.6765          0.4441          2.0920          2.0920                -   

ค่าจัดท่ีดินในพื้นท่ีนคิมสหกรณ์           1.1106           1.1106           0.6801           0.2420           0.2420                 -             0.4017           0.4017           0.2360           0.2556           0.2556           0.4441           0.2113           0.2113                 -   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ช่ัวคราว

          3.3016           3.3016                 -                    -                   -                   -                    -                   -                   -             1.4209           1.4209                 -             1.8807           1.8807                 -   
รายการจ่ายคืนค่าทนายความใหแ้ก่ส านกังาน
อัยการสูงสุด

                 -                   -             0.0030                  -                   -                   -                    -                   -             0.0030                  -                   -                   -                    -                   -                   -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)       521.9558      521.9558      292.6273       196.3267      196.3267        88.5583       114.2066      114.2066      116.3933       116.2382      116.2382        87.6756         95.1843        95.1843                -   

ผู้รายงาน.............................................................................
(กนกวรรณ เผือกประพันธ์)
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:16:40

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:52:02

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : กนกวรรณ เผือกประพันธ์

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนั

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพ่ิมศักยภาพสถาบันเกษตรกร
ผลผลิต /โครงการ : สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มคีวามเขม้แขง็ตามศักยภาพ
รหัสบัญชตีามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ
รวมทั้งสิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



หนา้ที่ 4

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000 รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหัส : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหัส : 37

รหัส : 24
รหัส : 00-0420
รหัส : 37-022  หน่วย :ล้านบาท (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          4.2045          4.2045          1.7448          2.3486          2.3486          0.0136          1.2128          1.2128          1.2487          0.5110          0.5110          0.4825          0.1321          0.1321                -   
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ           4.2045           4.2045           1.7448           2.3486           2.3486           0.0136           1.2128           1.2128           1.2487           0.5110           0.5110           0.4825           0.1321           0.1321                 -   

4. งบอุดหนุน          3.2552          3.2552          2.2982          3.2552          3.2552          0.1624                -                  -            1.5268                -                  -            0.6090                -                  -                  -   
อุดหนนุท่ัวไป           3.2552           3.2552           2.2982           3.2552           3.2552           0.1624                  -                   -             1.5268                  -                   -             0.6090                  -                   -                   -   

ครุภณัฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง           0.5118           0.5118           0.5118           0.5118           0.5118                 -                    -                   -             0.5118                  -                   -                   -                    -                   -                   -   
เงินอุดหนนุเพื่อพัฒนาศักยภาพการด าเนนิธรุกิจ
ของสหกรณ์ในพื้นท่ีโครงการหลวง

          2.5984           2.5984           1.7864           2.5984           2.5984           0.1624                  -                   -             1.0150                  -                   -             0.6090                  -                   -                   -   

เงินอุดหนนุส าหรับเปน็เงินรางวลัใหแ้ก่สหกรณ์
และบคุคลดีเด่นในพื้นท่ีโครงการหลวง

          0.1450           0.1450                 -             0.1450           0.1450                 -                    -                   -                   -                    -                   -                   -                    -                   -                   -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)          7.4597          7.4597          4.0430          5.6038          5.6038          0.1760          1.2128          1.2128          2.7755          0.5110          0.5110          1.0915          0.1321          0.1321                -   

ผู้รายงาน.............................................................................
(กนกวรรณ เผือกประพันธ์)
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:16:40

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:52:02

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : กนกวรรณ เผือกประพันธ์

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาพ้ืนที่โครงการหลวง
รหัสบัญชตีามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ
รวมทั้งสิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



หนา้ที่ 5

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000 รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหัส : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหัส : 37

รหัส : 24
รหัส : 00-0442
รหัส : 37-043  หน่วย :ล้านบาท (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         14.8882        14.8882          8.2369          7.2855          7.2855          0.0928          4.0265          4.0265          5.5310          2.3317          2.3317          2.6131          1.2445          1.2445                -   
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ          14.8882         14.8882           8.2369           7.2855           7.2855           0.0928           4.0265           4.0265           5.5310           2.3317           2.3317           2.6131           1.2445           1.2445                 -   

4. งบอุดหนุน          7.3878          7.3878          6.1085          4.5636          4.5636                -            1.2431          1.2431          5.1442          0.7911          0.7911          0.9643          0.7900          0.7900                -   
อุดหนนุท่ัวไป           7.3878           7.3878           6.1085           4.5636           4.5636                 -             1.2431           1.2431           5.1442           0.7911           0.7911           0.9643           0.7900           0.7900                 -   

ครุภณัฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง           3.7725           3.7725           3.7715           3.7725           3.7725                 -                    -                   -             3.7715                  -                   -                   -                    -                   -                   -   
เงินอุดหนนุเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ในพื้นท่ี
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ

          3.1633           3.1633           2.0759           0.7911           0.7911                 -             0.7911           0.7911           1.3727           0.7911           0.7911           0.7032           0.7900           0.7900                 -   

เงินอุดหนนุส าหรับเปน็เงินรางวลัใหแ้ก่โรงเรียนใน
โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชด าริ สมเด็จ
พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          0.4520           0.4520           0.1301                  -                   -                   -             0.4520           0.4520                 -                    -                   -             0.1301                  -                   -                   -   

เงินอุดหนนุสหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าง
พระราชทานอ่าวนอ้ย จ ากัด

                 -                   -             0.1310                  -                   -                   -                    -                   -                   -                    -                   -             0.1310                  -                   -                   -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)         22.2760        22.2760        14.3454         11.8491        11.8491          0.0928          5.2696          5.2696        10.6751          3.1228          3.1228          3.5774          2.0345          2.0345                -   

ผู้รายงาน.............................................................................
(กนกวรรณ เผือกประพันธ์)
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:16:40

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:52:02

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : กนกวรรณ เผือกประพันธ์

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
รหัสบัญชตีามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ
รวมทั้งสิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



หนา้ที่ 6

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000 รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหัส : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหัส : 41

รหัส : 24
รหัส : 00-0425
รหัส : 41-027  หน่วย :ล้านบาท (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          4.6202          4.6202          2.9975          2.6017          2.6017          0.0047          1.3384          1.3384          1.5327          0.5506          0.5506          1.4601          0.1295          0.1295                -   
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ           4.6202           4.6202           2.9975           2.6017           2.6017           0.0047           1.3384           1.3384           1.5327           0.5506           0.5506           1.4601           0.1295           0.1295                 -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)          4.6202          4.6202          2.9975          2.6017          2.6017          0.0047          1.3384          1.3384          1.5327          0.5506          0.5506          1.4601          0.1295          0.1295                -   

ผู้รายงาน.............................................................................
(กนกวรรณ เผือกประพันธ์)
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:16:40

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:52:02

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : กนกวรรณ เผือกประพันธ์

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชพีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร
รหัสบัญชตีามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ
รวมทั้งสิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



หนา้ที่ 7

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000 รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหัส : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหัส : 41

รหัส : 24
รหัส : 00-0464
รหัส : 41-062  หน่วย :ล้านบาท (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          3.7157          3.7157          1.8401          2.0709          2.0709          0.0011          1.0708          1.0708          0.1513          0.4543          0.4543          1.6878          0.1197          0.1197                -   
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ           3.7157           3.7157           1.8401           2.0709           2.0709           0.0011           1.0708           1.0708           0.1513           0.4543           0.4543           1.6878           0.1197           0.1197                 -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)          3.7157          3.7157          1.8401          2.0709          2.0709          0.0011          1.0708          1.0708          0.1513          0.4543          0.4543          1.6878          0.1197          0.1197                -   

ผู้รายงาน.............................................................................
(กนกวรรณ เผือกประพันธ์)
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:16:40

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:52:02

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : กนกวรรณ เผือกประพันธ์

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชพีทั้งในและนอกภาคเกษตร
รหัสบัญชตีามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ
รวมทั้งสิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



หนา้ที่ 8

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000 รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหัส : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหัส : 41

รหัส : 24
รหัส : 00-0465
รหัส : 41-063  หน่วย :ล้านบาท (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         20.4962        20.4962          4.5455         11.0816        11.0816                -            5.8091          5.8091                -            2.6825          2.6825          4.5455          0.9230          0.9230                -   
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ          20.4962         20.4962           4.5455          11.0816         11.0816                 -             5.8091           5.8091                 -             2.6825           2.6825           4.5455           0.9230           0.9230                 -   

4. งบอุดหนุน         86.7046        86.7046        67.5056         56.3448        56.3448        24.5360         13.1500        13.1500        31.3118         11.0978        11.0978        11.6578          6.1120          6.1120                -   
อุดหนนุท่ัวไป          86.7046         86.7046         67.5056          56.3448         56.3448         24.5360          13.1500         13.1500         31.3118          11.0978         11.0978         11.6578           6.1120           6.1120                 -   

ครุภณัฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง          86.7046         86.7046         67.5056          56.3448         56.3448         24.5360          13.1500         13.1500         31.3118          11.0978         11.0978         11.6578           6.1120           6.1120                 -   
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)       107.2008      107.2008        72.0511         67.4264        67.4264        24.5360         18.9591        18.9591        31.3118         13.7803        13.7803        16.2033          7.0350          7.0350                -   

ผู้รายงาน.............................................................................
(กนกวรรณ เผือกประพันธ์)
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:16:40

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:52:02

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : กนกวรรณ เผือกประพันธ์

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุม่เกษตรกร และธุรกิจชมุชน
รหัสบัญชตีามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ
รวมทั้งสิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



หนา้ที่ 9

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000 รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหัส : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหัส : 41

รหัส : 24
รหัส : 00-0496
รหัส : 41-094  หน่วย :ล้านบาท (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          4.4090          4.4090          0.1252          2.2719          2.2719                -            1.2184          1.2184                -            0.6352          0.6352          0.1252          0.2835          0.2835                -   
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ           4.4090           4.4090           0.1252           2.2719           2.2719                 -             1.2184           1.2184                 -             0.6352           0.6352           0.1252           0.2835           0.2835                 -   

4. งบอุดหนุน         18.4892        18.4892        17.3950          6.4892          6.4892                -            4.0000          4.0000        17.3950          4.0000          4.0000                -            4.0000          4.0000                -   
อุดหนนุท่ัวไป          18.4892         18.4892         17.3950           6.4892           6.4892                 -             4.0000           4.0000         17.3950           4.0000           4.0000                 -             4.0000           4.0000                 -   

ครุภณัฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง          18.4892         18.4892         17.3950           6.4892           6.4892                 -             4.0000           4.0000         17.3950           4.0000           4.0000                 -             4.0000           4.0000                 -   
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)         22.8982        22.8982        17.5202          8.7611          8.7611                -            5.2184          5.2184        17.3950          4.6352          4.6352          0.1252          4.2835          4.2835                -   

ผู้รายงาน.............................................................................
(กนกวรรณ เผือกประพันธ์)
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:16:40

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:52:02

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : กนกวรรณ เผือกประพันธ์

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ผลผลิต /โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร
รหัสบัญชตีามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ
รวมทั้งสิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



หนา้ที่ 10

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รหัส : 07000 รายงานแผน
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ รหัส : 07012 งบกลาง รายงานผล

รหัส : 45

รหัส : 24
รหัส : 00-0404
รหัส : 45-011  หน่วย :ล้านบาท (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. งบอุดหนุน       296.0100      296.0100      295.0027       148.0050      148.0050          2.8295       148.0050      148.0050      286.9877                -                  -            5.1855                -                  -                  -   
อุดหนนุท่ัวไป        296.0100       296.0100       295.0027        148.0050       148.0050           2.8295        148.0050       148.0050       286.9877                  -                   -             5.1855                  -                   -                   -   

เงินอุดหนนุเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกูใ้หส้หกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

       296.0100       296.0100       295.0027        148.0050       148.0050           2.8295        148.0050       148.0050       286.9877                  -                   -             5.1855                  -                   -                   -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)       296.0100      296.0100      295.0027       148.0050      148.0050          2.8295       148.0050      148.0050      286.9877                -                  -            5.1855                -                  -                  -   

ผู้รายงาน.............................................................................
(กนกวรรณ เผือกประพันธ์)
ต าแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:22:16:40

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา : 12:52:02

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

ส านักงบประมาณ  ส านักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : กนกวรรณ เผือกประพันธ์

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกร
ผลผลิต /โครงการ : โครงการชว่ยเหลือด้านหน้ีสินสมาชกิสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
รหัสบัญชตีามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจ่ายรายการ
รวมทั้งสิน้ ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจัดท าแผน /รายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ


