
หน้าท่ี 1

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ รหสั : 13000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้

และการพฒันา (องคก์ารมหาชน)

รหสั : 13015 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 14

รหสั : 51

รหสั : 01-0000

รหสั : 14-001  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

4. งบอดุหนุน         16.6230         16.6230         11.0023           4.0122          4.0122          5.4535           4.2993          4.2993          5.5488           4.1559          4.1559               -             4.1556          4.1556               -   

อุดหนุนท ัว่ไป         16.6230         16.6230         11.0023           4.0122          4.0122          5.4535           4.2993          4.2993          5.5488           4.1559          4.1559               -             4.1556          4.1556               -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากรภาครฐั         16.6230         16.6230         11.0023           4.0122          4.0122          5.4535           4.2993          4.2993          5.5488           4.1559          4.1559               -             4.1556          4.1556               -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)         16.6230         16.6230         11.0023           4.0122          4.0122          5.4535           4.2993          4.2993          5.5488           4.1559          4.1559               -             4.1556          4.1556               -   

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

(ศิริขวญั คะเณแสน)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหง์บประมาณอาวโุส

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา:15:55:45

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา:15:55:45

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : ศิริขวญั คะเณแสน

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั

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. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ



หน้าท่ี 2

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ รหสั : 13000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้

และการพฒันา (องคก์ารมหาชน)

รหสั : 13015 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 19

รหสั : 01

รหสั : 00-0007

รหสั : 19-009  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           2.2126          2.2126          0.2798           0.8823          0.8823               -             0.2240          0.2240          0.2798           0.8531          0.8531               -             0.2532          0.2532               -   

อุดหนุนท ัว่ไป           2.2126          2.2126          0.2798           0.8823          0.8823               -             0.2240          0.2240          0.2798           0.8531          0.8531               -             0.2532          0.2532               -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค           2.2126          2.2126          0.2798           0.8823          0.8823               -             0.2240          0.2240          0.2798           0.8531          0.8531               -             0.2532          0.2532               -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)           2.2126          2.2126          0.2798           0.8823          0.8823               -             0.2240          0.2240          0.2798           0.8531          0.8531               -             0.2532          0.2532               -   

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

(ศิริขวญั คะเณแสน)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหง์บประมาณอาวโุส

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา:15:55:45

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา:15:55:45

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : ศิริขวญั คะเณแสน

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดบัภาค

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : เกษตรกรและผูป้ระกอบการรายย่อยในชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน/มูลค่าการคา้เพิ่มข้ึน

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพฒันาอตุสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาลม์น ้ามนัอย่างครบวงจร

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ



หน้าท่ี 3

กระทรวง : กระทรวงพาณิชย์ รหสั : 13000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ : สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้

และการพฒันา (องคก์ารมหาชน)

รหสั : 13015 งบกลาง รายงานผล

รหสั : 29

รหสั : 02

รหสั : 02-0000

รหสั : 29-002  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         10.9167         10.9167          2.2746           2.8668          2.8668          1.0409           2.5915          2.5915          1.2337           3.2162          3.2162               -             2.2422          2.2422               -   

อุดหนุนท ัว่ไป         10.9167         10.9167          2.2746           2.8668          2.8668          1.0409           2.5915          2.5915          1.2337           3.2162          3.2162               -             2.2422          2.2422               -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัศึกษาอบรม           1.9392          1.9392               -             0.6464          0.6464               -             0.3232          0.3232               -             0.6848          0.6848               -             0.2848          0.2848               -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม/สมัมนา           1.2313          1.2313               -             0.4104          0.4104               -             0.2052          0.2052               -             0.5079          0.5079               -             0.1078          0.1078               -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดา้นยุทธศาสตร์           0.6182          0.6182          0.1377           0.1545          0.1545               -             0.1546          0.1546          0.1377           0.2414          0.2414               -             0.0677          0.0677               -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดา้นสื่อสารองคก์ร           1.7250          1.7250          0.0674           0.5750          0.5750               -             0.2875          0.2875          0.0674           0.4313          0.4313               -             0.4312          0.4312               -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการองคก์ร           5.4030          5.4030          2.0695           1.0805          1.0805          1.0409           1.6210          1.6210          1.0286           1.3508          1.3508               -             1.3507          1.3507               -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)         10.9167         10.9167          2.2746           2.8668          2.8668          1.0409           2.5915          2.5915          1.2337           3.2162          3.2162               -             2.2422          2.2422               -   

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

(ศิริขวญั คะเณแสน)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหง์บประมาณอาวโุส

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา:15:55:45

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา:15:55:45

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : ศิริขวญั คะเณแสน

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง : ศกัยภาพดา้นการแข่งขนัทางการคา้ไทยเพิ่มข้ึน

ผลผลิต /โครงการ : บคุลากรไดร้บัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ

รหสับญัชีตามโครงสรา้ง ผลผลิต /โครงการ

ประเภทรายจา่ยรายการ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1  (ต.ค. -ธ.ค.)

แบบจดัท าแผน /รายงานผลการใชจ้า่ยงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จ าแนกตามงบรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ


