
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         17.7589         17.7589         12.4806           4.4397          4.4397          6.1087           4.4397          4.4397          6.3719           4.4397          4.4397               -             4.4398          4.4398               -   

อุดหนุนท ัว่ไป         17.7589         17.7589         12.4806           4.4397          4.4397          6.1087           4.4397          4.4397          6.3719           4.4397          4.4397               -             4.4398          4.4398               -   

ค่าใชจ่้ายบคุลากร         17.7589         17.7589         12.4806           4.4397          4.4397          6.1087           4.4397          4.4397          6.3719           4.4397          4.4397               -             4.4398          4.4398               -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)         17.7589         17.7589         12.4806           4.4397          4.4397          6.1087           4.4397          4.4397          6.3719           4.4397          4.4397               -             4.4398          4.4398               -   

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

(นางสาวศิริขวญั คะเณแสน)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหง์บประมาณอาวโุส

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา:22:15:46

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา : 22:33:35

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : ศิริขวญั ศิริโชติอาภรณ์

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. 2565

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ



หน้าท่ี 2

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         17.6897         17.6897          1.4161           1.7844          1.7844          0.3898           4.1219          4.1219          1.0263           4.1220          4.1220               -             7.6614          7.6614               -   

อุดหนุนท ัว่ไป         17.6897         17.6897          1.4161           1.7844          1.7844          0.3898           4.1219          4.1219          1.0263           4.1220          4.1220               -             7.6614          7.6614               -   

ครุภณัฑ ์ที่ดนิ สิ่งก่อสรา้ง           8.5000          8.5000               -                 -                 -                 -             1.0000          1.0000               -             2.0000          2.0000               -             5.5000          5.5000               -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงาน           0.4057          0.4057               -             0.1011          0.1011               -             0.1011          0.1011               -             0.1011          0.1011               -             0.1024          0.1024               -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัศึกษาอบรม           1.3500          1.3500          0.0090               -                 -                 -             1.1875          1.1875          0.0090           0.1625          0.1625               -                 -                 -                 -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม/สมัมนา           1.4340          1.4340          0.0210           0.2333          0.2333               -             0.2333          0.2333          0.0210           0.3334          0.3334               -             0.6340          0.6340               -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดา้นยุทธศาสตรแ์ละ

สารสนเทศ

          0.5000          0.5000          0.0873               -                 -            0.0873           0.1500          0.1500               -             0.1750          0.1750               -             0.1750          0.1750               -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดา้นสื่อสารองคก์ร           0.5000          0.5000          0.0340           0.2000          0.2000               -             0.2000          0.2000          0.0340           0.1000          0.1000               -                 -                 -                 -   

เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการองคก์ร           5.0000          5.0000          1.2648           1.2500          1.2500          0.3025           1.2500          1.2500          0.9623           1.2500          1.2500               -             1.2500          1.2500               -   

รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)         17.6897         17.6897          1.4161           1.7844          1.7844          0.3898           4.1219          4.1219          1.0263           4.1220          4.1220               -             7.6614          7.6614               -   

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

(นางสาวศิริขวญั คะเณแสน)

ต าแหน่ง : นกัวิเคราะหง์บประมาณอาวโุส

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา:22:15:46

วนั/เดือน/ปี : วนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา : 22:33:35

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

ส านกังบประมาณ  ส านกันายกรฐัมนตรี

ผูพ้มิพร์ายงาน : ศิริขวญั ศิริโชติอาภรณ์

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. 2565

แบบ สงป.302

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ


