


งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหต*ุ เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่าํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : สหกรณ์มคีวามเขม้แขง็ในระดบั 1 และระดบั 2

อย่างนอ้ย

รอ้ยละ 88 90

- ตวัชี้วดั : กลุม่เกษตรกรมคีวามเขม้แขง็ รอ้ยละ 24 25

ผลสมัฤทธิ์

หน่วยนบั
คา่เป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

(1) ผลสมัฤทธิ์ : การสหกรณ์ม ัน่คง สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

เขม้แขง็ เศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนย ัง่ยนื

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนสมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรใหม้คีวามกนิด ีอยู่ด ีตามปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

2. เสรมิสรา้งสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรใหม้ปีระสทิธภิาพในการบรหิารจดัการตามอดุมการณแ์ละ

หลกัการสหกรณ ์โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

3. ผลกัดนัสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรทีม่ศีกัยภาพใหม้บีทบาทสาํคญัในการพฒันาดา้นการผลติ

การตลาด และบรกิารตลอดห่วงโซ่มลูค่า

4. พฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการของกรมส่งเสรมิสหกรณเ์พือ่สนบัสนุนกลไกการพฒันาสหกรณ/์

กลุม่เกษตรกรใหเ้ขม้แขง็

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมสง่เสรมิสหกรณ์

การสหกรณม์ ัน่คง สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรเขม้แขง็ เศรษฐกจิและสงัคมของชมุชนย ัง่ยนื

2,917,346,100 2,591,896,000              

-   -   

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565



1,908.2625              1,845.1549               

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 43.0473                  27.5184                  4.1490                    

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสรมิเศรษฐกิจฐานราก 43.0473                 27.5184                 4.1490                    

แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม 68.5047                 29.7357                 26.9841                  

แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาคทางสงัคม

280.0000                299.7257                202.5125                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 685.6905                521.9558                496.3816                 

แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมลูค่า 168.3046                130.1480                16.7139                  

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,202.4998              981.5652                742.5921                 

4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 3,125.0466              2,917.3461              2,591.8960               

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 1,879.4995              
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 2,917.3461     2,591.8960     2,554.7157     2,371.8716     2,432.5204     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,917.3461     2,591.8960     2,554.7157     2,371.8716     2,432.5204     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,908.2625   1,845.1549   1,901.9937   1,960.7062   2,021.3550   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา

ใหม้ีความเขม้แข็งตามศกัยภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บั

การส่งเสรมิและพฒันาใหม้คีวามเขม้แขง็ตามศกัยภาพ

แห่ง 12,733 12,479 12,479 12,479 12,479

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 521.9558     496.3816     381.9133     368.5295     368.5295     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและ

สนบัสนุนดา้นการเกษตรเพือ่เพิม่มูลค่า

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ส่งเสรมิใหส้มาชกิทาํการเกษตรปลอดภยั

แห่ง 128 132 132 132 132

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พื้นที่ที่ไดร้บัการส่งเสรมิเกษตร

ผสมผสาน

ไร่ 6,840 5,585 5,585 5,585 5,585

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 130.1480     16.7139       19.9768       19.9768       19.9768       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและ

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารไิดร้บัการสง่เสรมิและ

พฒันาอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยนืตามแนวคิดของปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรใน

พื้นที่โครงการหลวงไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา

ความเขม้แขง็ตามศกัยภาพ

แห่ง 59 59 59 59 59

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ในพื้นที่โครงการส่งเสรมิการดาํเนินงานอนัเน่ืองมา

จากพระราชดาํรไิดร้บัส่งเสรมิและพฒันาความเขม้แขง็

ตามศกัยภาพ

แห่ง 73 73 73 73 73

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรใน

พื้นที่โครงการฯ ผ่านเกณฑม์าตรฐาน ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 29.7357       26.9841       20.1466       20.1466       20.1466       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการช่วยเหลอื

ดา้นหน้ีสนิ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ที่มหีน้ีเงนิกูเ้พือ่การเกษตรไดร้บัการลดภาระดอกเบี้ย

ราย  374,972  358,036  358,036 -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 296.0100     200.0000     228.1728     -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. สรา้งโอกาสและความเสมอภาคในรูปแบบสหกรณ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดร้บัการพฒันา

ดา้นการประกอบอาชพีการเกษตร

ราย 500 -               -               -               -               

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ลูกหลานสมาชกิสหกรณแ์ละ

กลุม่เกษตรกร/เกษตรกรสานต่ออาชพีการเกษตร

ราย -               850 850 850 850

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ลูกหลานสมาชกิสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกร/เกษตรกรมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

ไม่นอ้ยกว่า

บาท -               12,000 12,000 12,000 12,000

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.7157        2.5125        2.5125        2.5125        2.5125        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

7. เกษตรกรไดร้บัการจดัสรรที่ดินทํากนิและพฒันาอาชีพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สมาชกิสหกรณไ์ดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาอาชพี

ราย 720 750 -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.6202        1.4712        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

8. พฒันาผลติภณัฑแ์ละตลาดสนิคา้เกษตร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บั

การส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารจดัการดา้นการตลาด 

การเชื่อมโยงเครอืข่าย/คลสัเตอร์

แห่ง 146 146 -               -               -               

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22.8982       2.6778        -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,754.4198   500.1169        114.4683        221.7804        1.1106          2,591.8960     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 1,754.4198   90.7351         -                 -                 -                 1,845.1549     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถใน

การแข่งขนั

-               373.8027        114.4683        7.0000          1.1106          496.3816        

ผลผลติที่ 1 : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บั

การส่งเสรมิและพฒันาใหม้คีวามเขม้แขง็ตาม

ศกัยภาพ

             -          373.8027        114.4683           7.0000           1.1106        496.3816 

3. แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า -               16.7139         -                 -                 -                 16.7139         

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาศกัยภาพการดาํเนิน

ธุรกิจของสหกรณ ์กลุม่เกษตรกร 

และธุรกิจชมุชน

             -             9.9913                -                  -                  -             9.9913 

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิเกษตรปลอดภยั

ในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

             -             6.7226                -                  -                  -             6.7226 

4. แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม -               12.2037         -                 14.7804         -                 26.9841         

โครงการที่ 1 : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง              -             2.1009                -             3.0682                -             5.1691 

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการดาํเนินงานอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ

             -            10.1028                -            11.7122                -            21.8150 

5. แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้ง

โอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม

-               2.5125          -                 200.0000        -                 202.5125        

โครงการที่ 1 : โครงการช่วยเหลอืดา้นหน้ีสนิ

สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

             -                  -                  -          200.0000                -          200.0000 

โครงการที่ 2 : โครงการพฒันาทกัษะในการ

ประกอบอาชพีเพือ่สรา้งรายได ้

             -             2.5125                -                  -                  -             2.5125 

6. แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิเศรษฐกจิ

ฐานราก

-               4.1490          -                 -                 -                 4.1490          

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสรมิ และพฒันาอาชพี

เพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดนิทาํกินของเกษตรกร

             -             1.4712                -                  -                  -             1.4712 

โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสรมิการพฒันาระบบ

ตลาดภายในสาํหรบัสนิคา้เกษตร

             -             2.6778                -                  -                  -             2.6778 

งบรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

2,591,896,000                      

2,468,853,100                      

123,042,900                        
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1,908.2625       1,845.1549       1,901.9937       1,960.7062       2,021.3550       

1,908.2625       1,845.1549       1,901.9937       1,960.7062       2,021.3550       

1,802.6307       1,754.4198       1,811.2586       1,869.9711       1,930.6199       

105.6318         90.7351          90.7351          90.7351          90.7351          

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                        1,845,154,900 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 1,845,154,900 บาท

1. งบบคุลากร 1,754,419,800         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 1,333,775,900         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,140,099,600         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 193,676,300           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 420,643,900           บาท

2. งบดาํเนินงาน 90,735,100             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 90,735,100             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 73,155,600             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 2,100,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 224,300                บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 14,526,900             บาท

(5) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 728,300                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

373.8027    114.4683    7.0000       1.1106       496.3816    

7.3580         -                -                -                7.3580         

13.5404        23.0052        -                -                36.5456        

352.9043      91.4631        7.0000         1.1106         452.4780      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 12,733

( 11,356 )

12,479 12,479 12,479 12,479

รอ้ยละ 88

( - )

90 90 90 90

รอ้ยละ 24 25 25 25 25

( - )

รอ้ยละ 3

( - )

3 3 3 3

รอ้ยละ 61

( - )

62 63 64 65

รอ้ยละ 90

( - )

- - - -

เชงิคุณภาพ : สหกรณม์คีวามเขม้แขง็ในระดบั 1 

และระดบั 2 อย่างนอ้ย

เชงิคุณภาพ : กลุม่เกษตรกรมคีวามเขม้แขง็

เชงิคุณภาพ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรที่มสีถานะ

การดาํเนินกิจการ มอีตัราการขยายตวัของปรมิาณ

ธุรกิจเพิม่ขึ้นจากปีก่อน

เชงิคุณภาพ : จาํนวนสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ที่มอีตัราส่วนเงนิออมของสมาชกิต่อหน้ีสนิของ

สมาชกิเพิม่ขึ้นจากปีก่อนไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : สหกรณท์ี่มขีอ้บกพร่องไดร้บัการ

แกไ้ขแลว้ ไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บั

การส่งเสรมิและพฒันาใหม้คีวามเขม้แขง็

ตามศกัยภาพ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิความรูด้า้นการสหกรณ์

2. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

3. ส่งเสรมิและพฒันาสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนั                     496,381,600 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา

ใหม้ีความเขม้แข็งตามศกัยภาพ                     496,381,600 

 - เพือ่ส่งเสรมิการรวมกลุม่ของเกษตรกร/ประชาชน ในการจดัต ัง้สหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ส่งเสรมิและพฒันา

   สู่มาตรฐานและเกิดการยอมรบัของสมาชกิและสงัคม 

 - เพือ่ส่งเสรมิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร เพิม่ขดีความสามารถในการดาํเนินธุรกิจ พฒันาสนิคา้/ผลติภณัฑ์

   ของสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ใหม้มีลูค่าเพิม่และไดม้าตรฐาน และเพิม่ช่องทางการจาํหน่าย

 - เพือ่กาํกบัและส่งเสรมิการบรหิารงานของสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรใหม้ธีรรมาภบิาลโปร่งใสและตรวจสอบได ้
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 521.9558       496.3816       381.9133       368.5295       368.5295       

ลา้นบาท 521.9558       496.3816       381.9133       368.5295       368.5295       

ลา้นบาท 439.1080      373.8027      373.8027      360.4189      360.4189      

ลา้นบาท 65.7187        114.4683      -                -                -                

ลา้นบาท 12.7169        7.0000         7.0000         7.0000         7.0000         

ลา้นบาท 4.4122         1.1106         1.1106         1.1106         1.1106         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิและพฒันา

ใหม้ีความเขม้แข็งตามศกัยภาพ 496,381,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 373,802,700           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 334,517,000           บาท

(1) รายการไม่ผูกพนั 321,133,200            บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 8,863,400              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,163,700              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(4) ค่าธรรมเนยีมศาล 3,000,000              บาท

(5) ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 1,203,000              บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 96,818,600             บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 20,581,300             บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 13,455,900             บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 14,034,600             บาท

(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 6,351,900              บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 96,243,300             บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 17,233,000             บาท

(13) วสัดสุาํนกังาน 12,805,200             บาท

(14) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 14,792,200             บาท

(15) วสัดกุ่อสรา้ง 1,144,000              บาท

(16) วสัดงุานบา้นงานครวั 1,932,100              บาท

(17) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,061,900              บาท

(18) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,879,700              บาท

(19) วสัดคุอมพวิเตอร์ 4,273,400              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13,383,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 64,688,400             บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 13,394,200             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 11,142,800             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 13,383,800             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 13,383,800             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 13,383,800             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 39,285,700             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 25,264,000             บาท

(2) ค่าประปา 2,078,500              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 7,515,400              บาท

564



(4) ค่าไปรษณีย์ 1,292,800              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 3,135,000              บาท

2. งบลงทนุ 114,468,300           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 114,468,300           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 71,666,800             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 4,483,400              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,483,400              บาท

รวม 29 รายการ (รวม 113 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 44,178,200             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 35,456,000             บาท

รวม 34 รายการ (รวม 40 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

6,000 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 170 กโิลวตัต ์

แบบบรรทกุนํา้ ศูนยส์าธติสหกรณ์โครงการหบุกะพง ตาํบลเขาใหญ่ 

อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ี1 คนั 2,633,000              บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพษิณุโลก ตาํบลท่าทอง อาํเภอเมอืงพษิณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,358,000              บาท

(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 90 กโิลวตัต ์

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอดุรธาน ีตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธาน ี

จงัหวดัอดุรธาน ี1 คนั 1,358,000              บาท

(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบ ไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ตาํบลหนา้เมอืง 

อาํเภอเมอืงฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชงิเทรา 1 คนั 1,124,400              บาท

(6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสูบ ไม่ตํา่กวา่ 

2,400 ซซี ีหรอืกาํลงัเครือ่งยนตสู์งสุดไม่ตํา่กวา่ 110 กโิลวตัต ์

ขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ พรอ้มหลงัคาไฟเบอรก์ลาสหรอืเหลก็ 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัอบุลราชธาน ีตาํบลวารนิชาํราบ 

อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอบุลราชธาน ี2 คนั 2,248,800              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 23,005,200             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 23,005,200             บาท

รวม 407 รายการ (รวม 1,418 หน่วย)
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 42,801,500             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,599,000             บาท

(1) ก่อสรา้งอาคารหอประชมุและสาํนกังานศูนยส์าธติสหกรณ์

โครงการหบุกะพง ตาํบลเขาใหญ่ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ี1 แห่ง 12,599,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 6,298,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 6,298,800              บาท

รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,500,300             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย) 12,500,300             บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,684,500              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย) 4,684,500              บาท

2.1.2.5 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 1,338,900              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,338,900              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 5,380,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,380,000              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 7,000,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 5,000,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรดเีด่นระดบัชาติ 2,000,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 1,110,600              บาท

1) ค่าจดัทีด่นิในพื้นทีน่คิมสหกรณ์ 1,110,600              บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     8  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2568)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

9.9913       -              -              -              9.9913       

9.9913         -                -                -                9.9913         

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 877

( 41 )

80 80 80 80

รอ้ยละ - 3 3 3 3

ลา้นบาท 480.2198       9.9913         13.2542        13.2542        13.2542        

ลา้นบาท 480.2198       9.9913         13.2542        13.2542        13.2542        

ลา้นบาท 135.5593      9.9913         13.2542        13.2542        13.2542        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 341.0315      -                -                -                -                

ลา้นบาท 3.6290         -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

                      16,713,900 

                       9,991,300 

                  529,973,700 

                  529,973,700 

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิเกษตรแปรรูปในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3  แผนงานยุทธศาสตรก์ารเกษตรสรา้งมูลค่า

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพการดําเนินธุรกจิของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 

และธุรกจิชมุชน

 - เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหส้หกรณภ์าคการเกษตรและกลุม่เกษตรกรนาํเทคโนโลยแีละนวตักรรมการแปรรูป

   สนิคา้เกษตรมาใชใ้นการแปรรูปผลผลติการเกษตร สรา้งความหลากหลายของสนิคา้ รวมท ัง้การพฒันาผลติภณัฑ์

   บรรจภุณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

 - เพือ่พฒันาศกัยภาพ และเพิม่ทกัษะดา้นการผลติ การรวบรวม การแปรรูป รวมท ัง้การบรหิารจดัการ การผลติ 

   การตลาดแก่สหกรณภ์าคการเกษตรและกลุม่เกษตรกรใหเ้ป็นที่พึง่ในการแกไ้ขปญัหาการตลาดสนิคา้เกษตรใน

   ชมุชนและเชื่อมโยงเครอืข่ายธุรกิจการผลติ การตลาด

 ท ัว่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

เชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บั

การส่งเสรมิทาํการเกษตรแปรรูป

เชงิคุณภาพ : อตัราการขยายตวัของมลูค่าสนิคา้

เกษตรแปรรูปขยายตวั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพการดําเนินธุรกจิของสหกรณ์ 

กลุม่เกษตรกร และธุรกจิชุมชน 9,991,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,991,300              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,991,300              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,602,900              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 7,015,200              บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 373,200                บาท
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2568)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

6.7226       -              -              -              6.7226       

6.7226         -                -                -                6.7226         

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 128

( 38 )

132 132 132 132

ไร่ 6,840

( 2,290 )

5,585 5,585 5,585 5,585

ราย 3,868

( 458 )

1,617 1,617 1,617 1,617

รอ้ยละ 3

( - )

3 3 3 3

เชงิปรมิาณ : สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ไดร้บัการส่งเสรมิทาํการเกษตรปลอดภยั

เชงิคุณภาพ : อตัราการขยายตวัของมลูค่าสนิคา้

เกษตรปลอดภยัขยายตวั

เชงิปรมิาณ : พื้นที่ที่ไดร้บัการส่งเสรมิเกษตร

ผสมผสาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิเกษตรปลอดภยัในสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรส่งเสรมิ

ใหส้มาชกิทาํการเกษตรปลอดภยั

                    88,498,600 

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิเกษตรปลอดภยัในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                        6,722,600 

 - เพือ่ส่งเสรมิองคค์วามรูด้า้นการสรา้งระบบรบัรองมาตรฐาน การสรา้งความเชื่อม ัน่ในการผลติสนิคา้ปลอดภยั 

   และเพือ่ส่งเสรมิการจดัทาํฐานขอ้มลูดา้นการเกษตรปลอดภยัร่วมกบัสมาชกิสหกรณ ์

 - เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาสมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร ใหม้คีวามรูใ้นการผลติผกัและผลไม ้ใหม้คุีณภาพได ้

   มาตรฐาน GAP ตามหลกัวธิกีารที่ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ และไดม้าตรฐานตามทีต่อ้งการของตลาด

 ท ัว่ประเทศ

                    88,498,600 
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 61.6082        6.7226         6.7226         6.7226         6.7226         

ลา้นบาท 61.6082        6.7226         6.7226         6.7226         6.7226         

ลา้นบาท 21.0788        6.7226         6.7226         6.7226         6.7226         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 18.0000        -                -                -                -                

ลา้นบาท 22.5294        -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนิงบประมาณ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

หน่วยนบั

      - งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

รวมทัง้สิ้น

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิเกษตรปลอดภยัในสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 6,722,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,722,600              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,722,600              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,176,200              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,546,400              บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     11  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2568)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2.1009       -              3.0682       -              5.1691       

2.1009         -                3.0682         -                5.1691         

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 319

( 345 )

59 59 59 59

แห่ง 40

( 21 )

40 40 40 40

รอ้ยละ - 90 90 90 90

รอ้ยละ - 25 25 25 25

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 3

( - )

3 3 3 3

เชงิปรมิาณ : กลุม่เตรยีมสหกรณ/์กลุม่อาชพี/

กลุม่หมู่บา้นในพื้นที่โครงการหลวง ไดร้บัการ

ส่งเสรมิและพฒันาความรูด้า้นสหกรณ์

เชงิคุณภาพ : สหกรณม์คีวามเขม้แขง็ในระดบั 1 

และระดบั 2 อย่างนอ้ย

เชงิคุณภาพ : กลุม่เกษตรกรมคีวามเขม้แขง็

เชงิคุณภาพ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในพื้นที่

โครงการฯ ผ่านเกณฑม์าตรฐาน ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร มปีรมิาณ

ธุรกิจเพิม่ขึ้น

 11 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ เชยีงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลาํพนู น่าน กาํแพงเพชร กาญจนบุร ีตาก ลาํปาง และ

 เพชรบูรณ์

เชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในพื้นที่

โครงการหลวง ไดร้บัการส่งเสรมิและพฒันา

ความเขม้แขง็ตามศกัยภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  111,938,800 

                  111,938,800 

7.4  แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง

 เพือ่ดาํเนินการตามพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

 รชักาลที่ 9 ที่ทรงมพีระราชประสงคท์ี่จะช่วยเหลอืชาวเขาลดพื้นที่การปลูกฝ่ิน โดยรวมกลุม่กนัช่วยเหลอืตนเองและ

 ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ปลูกพชืที่มปีระโยชนแ์ละขายไดร้าคา มุ่งเนน้ใหพ้ออยู่ พอกิน และพฒันาไปสู่การกินดอียู่ด ี

 รวมถงึการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มใหอ้ยู่ร่วมกบัชมุชนไดอ้ย่างย ัง่ยนื

                       5,169,100 

                      26,984,100 
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 88.6953        5.1691         6.0248         6.0248         6.0248         

ลา้นบาท 88.6953        5.1691         6.0248         6.0248         6.0248         

ลา้นบาท 57.1047        2.1009         2.9566         2.9566         2.9566         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 31.5906        3.0682         3.0682         3.0682         3.0682         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาพื้นที่โครงการหลวง 5,169,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,100,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,100,900              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 563,400                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,487,500              บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 50,000                  บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 3,068,200              บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,068,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่พฒันาศกัยภาพการดาํเนนิธุรกจิของสหกรณ์ในพื้นที่

โครงการหลวง 2,923,200              บาท

2) เงนิอดุหนุนสาํหรบัเป็นเงนิรางวลัใหแ้ก่สหกรณ์และบคุคลดเีด่นในพื้นที่

โครงการหลวง 145,000                บาท
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2568)

7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10.1028      -              11.7122      -              21.8150      

10.1028        -                11.7122        -                21.8150        

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 683

( 678 )

73 73 73 73

แห่ง 3,280

( 2,716 )

680 690 690 690

รอ้ยละ - 90 90 90 90

รอ้ยละ - 25 25 25 25

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 3

( - )

3 3 3 3

1. พฒันาสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรในพื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เชงิคุณภาพ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรมปีรมิาณ

ธุรกิจเพิม่ขึ้น

                      21,815,000 

                  292,224,200 

                  292,224,200 

เชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในพื้นที่

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรไิดร้บัการส่งเสรมิ

และพฒันาความเขม้แขง็ตามศกัยภาพ

เชงิปรมิาณ : โรงเรยีน/กลุม่อาชพี/กลุม่ชาวบา้น

ในพื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรไิดร้บั

การส่งเสรมิและพฒันาความรูด้า้นการสหกรณ์

7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ

 เพือ่ดาํเนินการช่วยเหลอืเกษตรกรในถิน่ทุรกนัดารในพื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรใิหส้ามารถช่วยเหลอื

 ตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัตามวธิกีารสหกรณใ์นการยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น เพือ่แกไ้ขปญัหา

 ความเดอืดรอ้นของประชาชนในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะการครองชพี มุ่งเนน้การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและ

 สิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื รวมท ัง้ในดา้นการป้องกนัและลดความเสยีหายจากภยัธรรมชาติต่าง ๆ

 พื้นที่โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรทิ ัว่ประเทศ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

หน่วยนบั

งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : สหกรณม์คีวามเขม้แขง็ในระดบั 1 

และระดบั 2 อย่างนอ้ย

เชงิคุณภาพ : กลุม่เกษตรกรมคีวามเขม้แขง็

เชงิคุณภาพ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรในพื้นที่

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรผ่ิานเกณฑ์

มาตรฐาน
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 228.0438       21.8150        14.1218        14.1218        14.1218        

ลา้นบาท 228.0438       21.8150        14.1218        14.1218        14.1218        

ลา้นบาท 170.4219      10.1028        10.9842        10.9842        10.9842        

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 57.6219        11.7122        3.1376         3.1376         3.1376         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

หน่วยนบั

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการดําเนินงานอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 21,815,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,102,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,102,800             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,223,500              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 438,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,302,600              บาท

(4) ค่าประชาสมัพนัธ์ 767,900                บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 370,800                บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 11,712,200             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,712,200             บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 8,574,600              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,574,600              บาท

รวม 27 รายการ (รวม 27 หน่วย)

2) เงนิอดุหนุนเพือ่พฒันาศกัยภาพสหกรณ์ในพื้นทีโ่ครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชดาํริ 2,685,600              บาท

3) เงนิอดุหนุนสาํหรบัเป็นเงนิรางวลัใหแ้ก่โรงเรยีนในโครงการส่งเสรมิสหกรณ์

ตามพระราชดาํร ิสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกมุารี 452,000                บาท
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บาท

บาท

7.5.1.1   วตัถปุระสงค์

7.5.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.5.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     6  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2566)

7.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              200.0000    -              200.0000    

-                -                200.0000      -                200.0000      

7.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 374,972

( 279,767 )

358,036 358,036 - -

รอ้ยละ - 62 62 - -

ลา้นบาท 576.0100       200.0000       228.1728       -                -                

ลา้นบาท 576.0100       200.0000       228.1728       -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 576.0100      200.0000      228.1728      -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ที่มหีน้ีเงนิกูเ้พือ่การเกษตรไดร้บัการลดภาระดอกเบี้ย

เชงิคุณภาพ : จาํนวนสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ที่มอีตัราส่วนเงนิออมของสมาชกิต่อหน้ีสนิของ

สมาชกิเพิม่ขึ้น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. ช่วยเหลอืดา้นหน้ีสนิสมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.5  แผนงานยุทธศาสตรเ์พือ่สนบัสนุนดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม                     202,512,500 

7.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการช่วยเหลอืดา้นหน้ีสนิสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร                     200,000,000 

 ท ัว่ประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

                1,004,182,800 

                1,004,182,800 

 - เพือ่ลดภาระดอกเบี้ยและลดตน้ทุนในการประกอบอาชพีการเกษตรแก่สมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร 

 - เพือ่ใหส้มาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร ที่ประกอบอาชพีการเกษตรมโีอกาสนาํเงนิส่วนที่ไดร้บัการช่วยเหลอื

   ไปฟ้ืนฟูประกอบอาชพี ตลอดจนมเีงนิทุนไวใ้ชจ่้ายในครวัเรอืน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการช่วยเหลอืดา้นหน้ีสนิสมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 200,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 200,000,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 200,000,000           บาท

1) เงนิอดุหนุนเพือ่ชดเชยดอกเบี้ยเงนิกูใ้หส้หกรณ์/กลุม่เกษตรกร 200,000,000            บาท
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บาท

7.5.2.1   วตัถปุระสงค์

7.5.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.5.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2564 ถงึ  ปี 2568)

7.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2.5125       -              -              -              2.5125       

2.5125         -                -                -                2.5125         

7.5.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 500

( - )

850 850 850 850

บาท - 12,000 12,000 12,000 12,000

ลา้นบาท 3.7157         2.5125         2.5125         2.5125         2.5125         

ลา้นบาท 3.7157         2.5125         2.5125         2.5125         2.5125         

ลา้นบาท 3.7157         2.5125         2.5125         2.5125         2.5125         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร/

เกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิและสรา้งทกัษะในการ

ประกอบอาชพี

เชงิคุณภาพ : สมาชกิสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร/

เกษตรกรมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

7.5.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพเพือ่สรา้งรายได ้                        2,512,500 

 เพือ่สนบัสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการนาํลูกหลานเกษตรกรกลบับา้น สานต่ออาชพีการเกษตรไดเ้ขา้ถงึองคค์วามรู ้

 ปจัจยัการผลติ รวมถงึการสรา้งอาชพีการเกษตรอย่างย ัง่ยนื ใหเ้กิดความม ัน่คงในการประกอบอาชพีการเกษตร

 ท ัว่ประเทศ

                    13,765,700 

                    13,765,700 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. นาํลูกหลานเกษตรกรกลบับา้น สานต่ออาชพีการเกษตร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาทกัษะในการประกอบอาชีพเพือ่สรา้งรายได ้ 2,512,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,512,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,512,500              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 414,600                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,084,000              บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 13,900                  บาท
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บาท

บาท

7.6.1.1   วตัถปุระสงค์

7.6.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.6.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     7  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2565)

7.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

1.4712       -              -              -              1.4712       

1.4712         -                -                -                1.4712         

7.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 720

( 472 )

750 - - -

รอ้ยละ 3

( - )

3 - - -

ลา้นบาท 78.8474        1.4712         -                -                -                

ลา้นบาท 78.8474        1.4712         -                -                -                

ลา้นบาท 74.1474        1.4712         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 4.7000         -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

                       4,149,000 

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : สมาชกิสหกรณไ์ดร้บัการส่งเสรมิและ

พฒันาอาชพี

เชงิคุณภาพ : สมาชกิสหกรณท์ี่เขา้ร่วมโครงการมี

รายไดเ้พิม่ขึ้นเฉลีย่

รวมทัง้สิ้น

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.6  แผนงานบูรณาการพฒันาและสง่เสรมิเศรษฐกจิฐานราก

7.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิ และพฒันาอาชีพเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดินทํากนิ

ของเกษตรกร                        1,471,200 

 เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอาชพีและการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจชมุชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีงในพื้นที่เป้าหมาย

 การจดัที่ดนิทาํกินใหช้มุชน ภายใตค้ณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาติ (คทช.)

 พื้นที่เป้าหมายตามโครงการจดัที่ดนิทาํกินใหช้มุชนตามนโยบายรฐั

                    80,318,600 

                    80,318,600 

หน่วย:ลา้นบาท

เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและพฒันาอาชพีภายใตโ้ครงการจดัที่ดนิตามนโยบายรฐับาล

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิ และพฒันาอาชีพเพือ่แกไ้ขปญัหาที่ดินทํากนิ

ของเกษตรกร 1,471,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 1,471,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,471,200              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 488,400                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 982,800                บาท
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บาท

7.6.2.1   วตัถปุระสงค์

7.6.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.6.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2564 ถงึ  ปี 2565)

7.6.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2.6778       -              -              -              2.6778       

2.6778         -                -                -                2.6778         

7.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 146

( - )

146 - - -

รอ้ยละ 3

( - )

3 - - -

ลา้นบาท 22.8982        2.6778         -                -                -                

ลา้นบาท 22.8982        2.6778         -                -                -                

ลา้นบาท 4.4090         2.6778         -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 18.4892        -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : สหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกรไดร้บัการ

ส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารจดัการดา้นการตลาด 

การเชื่อมโยงเครอืข่าย/คลสัเตอร์

เชงิคุณภาพ : ปรมิาณธุรกิจของสหกรณแ์ละกลุม่

เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการขยายตวั

รวมทัง้สิ้น

งบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

                       2,677,800 

                    25,576,000 

                    25,576,000 

1. พฒันากลไกการตลาดเพือ่เพิม่ช่องทางการจาํหน่ายสนิคา้ของสหกรณ์

และกลุม่เกษตรกร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.6.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิการพฒันาระบบตลาดภายในสาํหรบัสนิคา้เกษตร

 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการตลาดสนิคา้เกษตร เชื่อมโยงเครอืข่ายสนิคา้คลสัเตอรข์องสหกรณ์

 และกลุม่เกษตรกร

 ท ัว่ประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิการพฒันาระบบตลาดภายในสาํหรบั

สนิคา้เกษตร 2,677,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,677,800              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,677,800              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 677,800                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,000,000              บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 165.8320        594.3102        333.5811        681.7811        837.8811        895.8811        

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 4,178.0954      3,784.0707      4,693.0000      4,698.0000      4,700.0000      4,700.0000      

2.1 เงนิรายได ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.3 ทนุหมนุเวยีน 4,178.0954 3,784.0707 4,693.0000 4,698.0000 4,700.0000 4,700.0000 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.8 อื่นๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 4,343.9274      4,378.3809      5,026.5811      5,379.7811      5,537.8811      5,595.8811      

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร - - - - - - 

4.2 งบดาํเนินงาน - - - - - - 

4.3 งบลงทนุ - - - - - - 

4.4 งบเงนิอดุหนุน - - - - - - 

4.5 งบรายจ่ายอื่น - - - - - - 

5. คงเหลือหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 4,343.9274      4,378.3809      5,026.5811      5,379.7811      5,537.8811      5,595.8811      

6. แผนการใชจ้า่ยอื่น 3,749.6172      4,044.7998      4,344.8000      4,541.9000      4,642.0000      4,642.1000      

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 44.8002         44.7998         44.8000         41.9000         42.0000         42.1000         

6.1.1 รายจ่ายประจาํ 44.8002         44.7998         44.8000         41.9000         42.0000         42.1000         

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา 3,704.8170 4,000.0000 4,300.0000 4,500.0000 4,600.0000 4,600.0000 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ 3,704.8170 4,000.0000 4,300.0000 4,500.0000 4,600.0000 4,600.0000 

6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลือ (5.-6.) 594.3102        333.5811        681.7811        837.8811        895.8811        953.7811        

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี่� ๓
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ประจ่ำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี่� ๓

งบประมาณรายจ่่าย
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	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมชลประทาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมประมง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมปศุสัตว์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมพัฒนาที่ดิน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมวิชาการเกษตร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมส่งเสริมการเกษตร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมส่งเสริมสหกรณ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	กรมหม่อนไหม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จา แนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจาแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

	สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ







