


 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2557 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

ผนืป่าหลากหลาย สตัวป่์ามากมาย ป่าไมย้ ัง่ยนื

1. อนุรกัษ ์คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า   

2. วจิยั พฒันา และใหบ้รกิารดา้นวชิาการ   

3. บรหิารจดัการทรพัยากรป่าไม ้และสตัวป่์าโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยี

   ทีเ่หมาะสม   

4. ส่งเสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

10,273,166,200            

10,475,565,900            
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 10,876.6383    11,097.1421    11,665.1533    11,954.0336    11,819.6646    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10,273.1662    10,475.5659    11,031.1455    11,307.3457    11,153.5761    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 603.4721        621.5762        634.0078        646.6879        666.0885        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 603.4721       621.5762       634.0078       646.6879       666.0885       

1. อนุรกัษ ์คุม้ครองและฟ้ืนฟทูรพัยากรป่าไม ้

และสตัวป่์าอย่างย ัง่ยนืโดยการมีสว่นร่วม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : พื้นที่ป่าอนุรกัษไ์ดร้บั

การอนุรกัษ ์คุม้ครอง และฟ้ืนฟู

ลา้นไร่ 73 73 73 73 73

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งต่อการพฒันาประสทิธภิาพของ

การดาํเนินงานในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9,457.6171   9,205.0361   9,715.2870   9,968.6089   9,967.6997   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพแหล่งท่องเที่ยว

ใหม้ีศกัยภาพเพือ่รองรบันกัท่องเที่ยวอย่าง

เหมาะสม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : แหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่

ป่าอนุรกัษไ์ดร้บัการพฒันาและเพิม่ศกัยภาพ

เพือ่รองรบันกัท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม

แห่ง 243 243 300 300 300

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งต่อศกัยภาพการบรกิารการท่องเที่ยว

ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 450.8048     405.1597     451.4388     454.7457     280.3766     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 603.4721        621.5762        634.0078        646.6879        666.0885        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 603.4721       621.5762       634.0078       646.6879       666.0885       

3. พฒันาองคค์วามรูใ้นการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : องคค์วามรูใ้นการ

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าไดร้บั

การพฒันาและถ่ายทอด

ดา้น 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งต่อการพฒันาถ่ายทอดและ

ใชป้ระโยชนอ์งคค์วามรูใ้นการอนุรกัษ์

ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 165.0032     158.9957     159.0367     159.0817     159.1113     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

4. เตรยีมพรอ้มรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : เกิดชมุชนตน้แบบใน

การพฒันากลไกเรดดพ์ลสั และเพิม่ศกัยภาพ

ในการกกัเก็บคารบ์อนในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์

จากระดบัลา่งสู่บน อย่างนอ้ย

ชมุชน 4 4 4 4 4

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมคีวามรู ้

ความเขา้ใจ ความตระหนกั ตลอดจน

ความพรอ้มในการดาํเนินกิจกรรมโครงการ

เรดดพ์ลสั และการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้

ไม่นอ้ยกว่า

รอ้ยละ 70 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 40.6900       44.4900       45.3866       46.3728       47.4577       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. ประชาชนในพื้นที่เสีย่งภยัจากป่าอนุรกัษ ์

ไดร้บัการแจง้เตือนภยัพบิตัิ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การมรีะบบป้องกนัและ

เตือนภยัพบิตัิธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์

ระบบ 1 1 - - -

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งต่อประสทิธภิาพของระบบป้องกนั

และเตือนภยัพบิตัิธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์

รอ้ยละ 80 80 - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.7427       18.7427       -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

6. เตรยีมพรอ้มความร่วมมือการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : บรหิารจดัการและดูแล

ทรพัยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่าง

ประเทศ

แนว 2 4 4 4 4

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งต่อการบรหิารจดัการและดูแล

ทรพัยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่าง

ประเทศ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 119.3151     144.3151     146.9038     149.7514     152.8837     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

7. พื้นที่ป่าอนุรกัษไ์ดร้บัการปรบัปรุง ฟ้ืนฟ ู

และพฒันาดา้นการบรหิารจดัการน้ําอย่างบูรณา

การ โดยการมีสว่นร่วมจากชมุชน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การขยายเครอืข่าย

ชมุชนลุม่นํา้ที่มกีารบรหิารจดัการนํา้อย่าง

ถกูวธิเีพิม่ขึ้น

หมู่บา้น 176 200 400 400 400

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวน

พื้นที่ลุม่นํา้ที่ไดร้บัการบรหิารจดัการ 

เพือ่อาํนวยผลผลติของนํา้ท่า ท ัง้ปรมิาณ 

คุณภาพ และระยะเวลาการไหลของนํา้

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 28.9933       498.8266     513.0926     528.7852     546.0471     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561- จบ

1. ผลผลติ : พื้นที่ป่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบรหิาร

จดัการ

1 99.0000     242.3790    318.6210    -              -              

2. ผลผลติ : แหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์ 1 14.8750     44.6250     29.7500     -              -              

รวม 2 113.8750    287.0040    348.3710    -              -              

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  14,875,000  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  99,000,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

เงนินอก 

งบประมาณ

498,826,600                 

5. แผนงานอนุรกัษแ์ละจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 9,205,036,100               

6. แผนงานฟ้ืนฟู ป้องกนั และจดัการภยัพบิตัิ 18,742,700                   

7. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 158,995,700                 

1. แผนงานดาํเนินการตามกรอบขอ้ตกลงของประชาคมอาเซยีน 144,315,100                 

2. แผนงานพฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 405,159,700                 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ

3. แผนงานป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 44,490,000                   

4. แผนงานส่งเสรมิการบรหิารจดัการนํา้อย่างบูรณาการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 4,610.9228    3,986.1483    1,792.4934    36.5142       49.4872       10,475.5659  

1. แผนงาน :  ดาํเนินการตามกรอบ

ขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียน

-                86.6086       25.8870       9.0000         22.8195       144.3151      

โครงการที ่1 : โครงการจดัการพื้นที่

คุม้ครองทีเ่ป็นมรดกโลก มรดกแห่ง

อาเซยีนและพื้นทีคุ่ม้ครองขา้มพรมแดน

ระหวา่งประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

             -            9.0935          0.8870              -          14.6195        24.6000

โครงการที ่2 : โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั

             -          77.5151        25.0000          9.0000          8.2000       119.7151

2. แผนงาน :  พฒันาและเพิ่มรายได ้

จากการท่องเท่ียวและบรกิาร

-                239.8693      165.2904      -                -                405.1597      

ผลผลติที ่1 : แหลง่ท่องเทีย่วในพื้นทีป่่า

อนุรกัษ์

             -         239.8693       165.2904              -                -         405.1597

3. แผนงาน :  ป้องกนัและลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ

-                35.1992       1.8758         0.3250         7.0900         44.4900       

โครงการที ่1 : โครงการลดการปลอ่ย

กา๊ซเรอืนกระจกในภาคป่าไมโ้ดยสรา้ง

แรงจูงใจและกระบวนการมสี่วนร่วม

             -          30.6200          0.3800              -                -          31.0000

โครงการที ่2 : โครงการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

ทรพัยากรอทุยานแห่งชาตทิางทะเล

             -            4.5792          1.4958          0.3250          7.0900        13.4900

4. แผนงาน :  สง่เสรมิการบรหิารจดัการ

น้ําอย่างบูรณาการ

-                293.7181      196.3085      8.8000         -                498.8266      

ผลผลติที ่1 : พื้นทีป่่าตน้นํา้ทีไ่ดร้บัการ

บรหิารจดัการ

             -         293.7181       196.3085          8.8000              -         498.8266

5. แผนงาน :  อนุรกัษแ์ละจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ

4,610.9228    3,161.4242    1,394.7222    18.3892       19.5777       9,205.0361    

ผลผลติที ่1 : พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการ

บรหิารจดัการ

    4,610.9228     2,944.2156     1,077.9294        13.3892        19.5777     8,666.0347

ผลผลติที ่2 : ฐานขอ้มูลพื้นทีป่่าอนุรกัษ์              -          50.6301              -                -                -          50.6301

โครงการที ่1 : โครงการอนุรกัษท์รพัยากร

ป่าไมแ้บบมสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วน

             -         166.5785       316.7928          5.0000              -         488.3713

6. แผนงาน :  ฟ้ืนฟ ูป้องกนั และจดัการ

ภยัพบิติั

-                10.7427       8.0000         -                -                18.7427       

โครงการที ่1 : โครงการศูนยข์อ้มูลตดิตาม

การเปลีย่นแปลงพื้นทีป่่าและเตอืนภยัพบิตัิ

ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

             -          10.7427          8.0000              -                -          18.7427

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

7. แผนงาน :  สง่เสรมิการวิจยัและพฒันา -                158.5862      0.4095         -                -                158.9957      

ผลผลติที ่1 : องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษ์

ป่าไมแ้ละสตัวป่์า

             -         158.5862         0.4095              -                -         158.9957

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค์

7.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             9.0935       0.8870      -             14.6195   24.6000    

-              9.0935         0.8870       -              14.6195     24.6000      

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แนว 2 4 4 4 4

 ( 2 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ทรพัยากรธรรมชาติแนวเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งต่อ

การบรหิารจดัการและดูแลทรพัยากรธรรมชาติแนว

เชื่อมต่อระหว่างประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : บรหิารจดัการและดูแล

รวมทัง้สิ้น

1. แนวเชื่อมต่อและการจดัการผนืป่ากบัประเทศเพือ่นบา้นร่วมกนั

2. พื้นที่มรดกโลก

3. พื้นที่มรดกแห่งอาเซยีน

                  123,568,600

                  123,568,600

หน่วย:ลา้นบาท

1. จดัการพื้นที่คุม้ครองเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พื้นที่

มรดกโลกและมรดกแห่งอาเซยีน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.1 แผนงาน : ดําเนินการตามกรอบขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียน                144,315,100

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการพื้นที่คุม้ครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน

และพื้นที่คุม้ครองขา้มพรมแดนระหว่างประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

                 24,600,000

1. รเิริ่มความร่วมมอืระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนม่าร ์สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว และราชอาณาจกัรกมัพชูา ในการอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพในเขตพื้นที่อนุรกัษต์ิดต่อ

ชายแดน

 2. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการพื้นที่มรดกแห่งอาเซยีนและมรดกโลก 

3. นาํเสนอพื้นที่คุม้ครองที่มศีกัยภาพหรอืมคุีณค่าระดบัภมูภิาคเป็นมรดกแห่งอาเซยีน และมรดกโลกต่อไป
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เร่ิมตน้ - ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 24.6000        24.6000      24.6887      24.7863     24.8936      

ลา้นบาท 24.6000        24.6000      24.6887      24.7863     24.8936      

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท 12.4000       9.0935       9.0935       9.0935      9.0935       

ลา้นบาท -                0.8870       0.9757       1.0733      1.1806       

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท 12.2000       14.6195      14.6195      14.6195     14.6195      

ลา้นบาท -                -               -               -             -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนิงบประมาณ

157



24,600,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,093,500              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,093,500              บาท

(1) ค่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 240,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 796,600                บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 120,000                บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,900,000              บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,773,500              บาท

(6) ค่าจา้งเอกชนดาํเนนิงาน 2,412,000              บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 341,400                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 300,000                บาท

(9) วสัดคุอมพวิเตอร์ 210,000                บาท

2. งบลงทนุ 887,000                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 887,000                บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 887,000                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 15,000                  บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 15,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑส์าํรวจ 872,000                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 872,000                บาท

รวม 5 รายการ (รวม 50 หน่วย)

3. งบรายจา่ยอืน่ 14,619,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายการโครงการสาํรวจขอ้มลูทรพัยากรธรรมชาตใินอทุยานแห่งชาติ

หมู่เกาะอ่างทอง 2,234,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการประเมนิและปรบัปรงุประสทิธภิาพในการจดัการ

พื้นทีคุ่ม้ครอง 300,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการแลกเปลีย่น ดูงาน ดา้นการศึกษาในอทุยานแห่งชาต ิ

และแนวเชื่อมต่อผนืป่าขา้มพรมแดน 2,194,700              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการศึกษาความเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในพื้นที่

มรดกอาเซยีน : กลุม่ป่าแก่งกระจาน 984,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการศึกษาการสะสมคารบ์อนและความหลากหลายทางชวีภาพ

ของสตัวป่์าในพื้นทีม่รดกอาเซยีน  : อทุยานแห่งชาตกิยุบรุี 1,634,800              บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการแลกเปลีย่นเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานในพื้นทีม่รดกอาเซยีน 1,300,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการพื้นที่คุม้ครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแหง่อาเซียนและ

พื้นที่คุม้ครองขา้มพรมแดนระหว่างประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
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7) ค่าใชจ่้ายโครงการสมัมนาเพือ่การหารอืร่วมมอืระหวา่งประเทศในการ

อนุรกัษป่์าและสตัวป่์าระหวา่งประเทศไทยและราชอาณาจกัรกมัพชูา : 

กลุม่ป่าตะวนัออก 1,250,000              บาท

8) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัสมัมนาเพือ่การหารอืความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

ในการอนุรกัษป่์าและสตัวป่์าระหวา่งประเทศไทยและราชอาณาจกัรกมัพชูา : 

กลุม่ป่าดงพญาเยน็ - เขาใหญ่ 1,250,000              บาท

9) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัการรวบรวมพฤษศาสตรพ์ื้นบา้นของชนเผ่าพื้นเมอืง

ในกลุม่ป่าแก่งกระจาน 972,000                บาท

10) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัสมัมนาเพือ่การหารอืความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

ในการอนุรกัษป่์าและสตัวป่์าระหวา่งประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว (กลุม่ป่าดอยภคูา-แม่ยม) 1,250,000              บาท

11) ค่าใชจ่้ายสาํหรบัสมัมนาเพือ่การหารอืความร่วมมอืระหวา่งประเทศในการ

อนุรกัษป่์าและสตัวป่์าระหวา่งประเทศไทยและสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์

(กลุม่ป่าแก่งกระจาน) 1,250,000              บาท
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บาท

7.1.2.1   วตัถปุระสงค์

7.1.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.1.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

7.1.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             77.5151      25.0000    9.0000      8.2000    119.7151   

-              77.5151       25.0000      9.0000       8.2000      119.7151     

7.1.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หมูบ่า้น 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370

 ( 1,370 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 94.7151        119.7151     122.2151     124.9651   127.9901     

ลา้นบาท 94.7151        119.7151     122.2151     124.9651   127.9901     

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท 94.7151       77.5151      77.5151      77.5151     77.5151      

ลา้นบาท -                25.0000      27.5000      30.2500     33.2750      

ลา้นบาท -                9.0000       9.0000       9.0000      9.0000       

ลา้นบาท -                8.2000       8.2000       8.2000      8.2000       

ลา้นบาท -                -               -               -             -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : เครอืข่ายการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและ

หมอกควนั

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งต่อ

การแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. เสรมิสรา้งความร่วมมอืในการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  589,600,500

                  589,600,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.1.2  โครงการที่ 2 :  โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั                119,715,100

 - เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการป้องกนัไฟป่าและเสรมิสรา้งความร่วมมอืเพือ่การแกไ้ขปญัหาไฟป่า และ

หมอกควนัขา้มแดน

 พื้นที่อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า เขตหา้มลา่สตัวป่์า และพื้นที่อนุรกัษอ์ื่น ๆ ที่อยู่ใน

ความรบัผดิชอบของกรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
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119,715,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 77,515,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 77,515,100             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 15,555,600             บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,264,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงค์ 12,100,000             บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 6,158,500              บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 14,796,000             บาท

(6) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 9,900,000              บาท

(7) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 12,741,000             บาท

2. งบลงทนุ 25,000,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 25,000,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 25,000,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 25,000,000             บาท

(1) รถบรรทกุนํา้ดบัเพลงิเอนกประสงค ์ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 

4,000 ลติร 10 คนั 25,000,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 9,000,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัหมู่บา้นเครอืข่ายการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 9,000,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 8,200,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิความร่วมมอืในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

ในภมูภิาคอาเซยีน 8,200,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             239.8693    165.2904   -             -           405.1597   

-              239.8693      134.8567     -              -             374.7260     

-              -                30.4337      -              -             30.4337      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 243 243 300 300 300

 ( 243 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 1,054.2769    1,026.7359   1,085.4466   1,101.4336 946.4651     

ลา้นบาท 450.8048      405.1597     451.4388     454.7457   280.3766     

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท 239.8693      239.8693     239.8693     239.8693   239.8693     

ลา้นบาท 210.9355      165.2904     211.5695     214.8764   40.5073      

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท 603.4721      621.5762     634.0078     646.6879   666.0885     

ลา้นบาท 603.4721      621.5762     634.0078     646.6879   666.0885     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

      - เงนิรายได ้

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : บรกิารดา้นการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งต่อการ

ใหบ้รกิารดา้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

2. เพิม่ศกัยภาพการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

 - พฒันาและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษใ์นพื้นที่ป่าอนุรกัษ์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ท่องเที่ยวเชงิอนุรกัษ์

7.2 แผนงาน : พฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวและบรกิาร                405,159,700

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์                405,159,700
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405,159,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 239,869,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 239,869,300           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 767,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 18,632,000             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 14,040,000             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 7,020,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 51,808,000             บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 7,800,000              บาท

(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,403,000              บาท

(8) ค่าจา้งเอกชนดาํเนนิงาน 97,797,200             บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 4,680,000              บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 17,784,000             บาท

(11) วสัดกุ่อสรา้ง 6,138,000              บาท

(12) วสัดงุานบา้นงานครวั 2,923,200              บาท

(13) วสัดเุวชภณัฑ์ 2,808,000              บาท

(14) วสัดกุารเกษตร 4,268,900              บาท

2. งบลงทนุ 165,290,400           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 165,290,400           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 35,498,300             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 1,150,600              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,150,600              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,300,000              บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 6,300,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)

2.1.1.3 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 14,564,000             บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 5,268,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) เครือ่งทาํนํา้จดืจากนํา้ทะเล สามารถผลตินํา้จดืสูงสุด 

3,600 ลติรต่อวนั 2 เครือ่ง 9,296,000              บาท

2.1.1.4 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 11,200,000             บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 11,200,000             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 150 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : แหลง่ท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์
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2.1.1.5 ครภุณัฑก์ารแพทย์ 31,700                  บาท

(1) ครภุณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 31,700                  บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.6 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 180,000                บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 180,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2.1.1.7 ครภุณัฑส์าํรวจ 2,072,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,072,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 128 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 129,792,100           บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 112,763,100            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 72,788,100             บาท

รวม 15 รายการ (รวม 43 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งกลุม่อาคารทีพ่กัและบรกิาร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

อทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะสุรนิทร ์1 ชดุ 13,382,000             บาท

(3) ค่าก่อสรา้งกลุม่อาคารทีพ่กัและบรกิาร พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

อทุยานแห่งชาตหิาดนพรตันธ์ารา-หมู่เกาะพพี ี1 แห่ง 26,593,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 2,154,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 2,154,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 14,875,000             บาท

(1) ปรบัปรงุเสน้ทางศึกษาธรรมชาต ิระยะทาง 3.15 กโิลเมตร และ

ก่อสรา้งถนนทางเขา้ทีท่าํการอทุยานแห่งชาตหิาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต ้

จงัหวดันครศรธีรรมราช 14,875,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 105,000,000            บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 15,750,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 14,875,000             บาท

ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 44,625,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 29,750,000             บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-             30.6200      0.3800      -             -           31.0000    

-              9.9194         -              -              -             9.9194       

-              16.9706       0.3800       -              -             17.3506      

-              3.7300         -              -              -             3.7300       

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. นาํร่องเพือ่พฒันาชมุชนในพื้นที่คุม้ครองในการ

จดัการทรพัยากรป่าไมอ้ย่างย ัง่ยนืและเพิม่พื้นที่ป่า

ในการกกัเก็บคารบ์อนดว้ยกลไกเรดดพ์ลสั

2. เตรยีมความพรอ้ม เสรมิความแขง็แกร่งและพฒันา

เทคนิคการดาํเนินกิจกรรมกลไกเรดดพ์ลสั

3. สาํรวจ ศึกษา และประเมนิการเปลีย่นแปลงของ

ระบบนิเวศและการกกัเก็บคารบ์อนในพื้นที่ป่า

1. เพือ่การเตรยีมความพรอ้มและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่เจา้หนา้ที่และชมุชนในการดาํเนินงานดา้นการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและกลไกเรดดพ์ลสั

2. เพือ่การพฒันาเทคนิควชิาการ มาตรการ แนวทาง ขอ้ปฏบิตัิและขอ้ตกลงร่วมกนัของทุกภาคส่วนในเรื่อง

ของการพฒันาเสน้ฐานการปลอ่ยอา้งองิภาคป่าไม ้การติดตามตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของทรพัยากรป่าไม ้

กลไกทางการเงนิและการแบ่งปนัผลประโยชน ์คารบ์อนเครดติ รวมถงึการป้องกนัผลกระทบที่จะเกิดต่อสงัคม

และสภาพแวดลอ้ม เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมเรดดพ์ลสัและการเจรจาตกลงในประชาคมโลก

 พื้นที่อนุรกัษใ์นความรบัผดิชอบของกรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ชื และพื้นที่ใกลเ้คียง

                  155,243,600

                  155,243,600

หน่วย:ลา้นบาท

7.3 แผนงาน : ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศ                  44,490,000

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกในภาคป่าไมโ้ดยสรา้ง

แรงจูงใจและกระบวนการมีสว่นร่วม

                 31,000,000
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7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชมุชน 4 4 4 4 4

 ( 3 )

คน 970 1,520 1,000 1,000 1,000

 ( 700 )

ชมุชน 4 4 4 4 4

 ( 3 )

รอ้ยละ 70 75 75 75 75

 ( 70 )

รอ้ยละ 70 75 75 75 75

 ( 70 )

รอ้ยละ 70 75 75 75 75

 ( 70 )

ลา้นบาท 31.0000        31.0000      31.0380      31.0798     31.1258      

ลา้นบาท 31.0000        31.0000      31.0380      31.0798     31.1258      

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท 31.0000       30.6200      30.6200      30.6200     30.6200      

ลา้นบาท -                0.3800       0.4180       0.4598      0.5058       

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท -                -               -               -             -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ความตระหนกั ตลอดจนความพรอ้มในการดาํเนิน

กิจกรรมโครงการเรดดพ์ลสัการอนุรกัษจ์ากระดบั

ลา่งสู่บน

เชงิคุณภาพ : ทุกภาคส่วนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ

ความตระหนกั ตลอดจนความพรอ้มในการดาํเนิน

กิจกรรมโครงการเรดดพ์ลสัและการอนุรกัษ์

ทรพัยากรป่าไม ้ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ :  จาํนวนชมุชนที่ไดม้กีารสาํรวจ ศึกษา

และประเมนิการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศและการ

กกัเก็บคารบ์อนในพื้นที่

รวมทัง้สิ้น

เรดดพ์ลสัและการเพิม่ศกัยภาพในการกกัเก็บคารบ์อน

ในพื้นที่ป่าอนุรกัษจ์ากระดบัลา่งสู่บน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งที่มคีวามรู ้

ความเขา้ใจในกิจกรรมเรดดพ์ลสัและการอนุรกัษ์

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชมุชนที่ไดม้กีารสาํรวจศึกษาและ

ประเมนิการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศและการ

กกัเก็บคารบ์อนในพื้นที่

เชงิคุณภาพ : ชมุชนนาํร่องมคีวามรู ้ความเขา้ใจ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : เกิดชมุชนตน้แบบในการพฒันากลไก
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31,000,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 30,620,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,620,000             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 200,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 8,140,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 75,000                  บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,951,700              บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 550,000                บาท

(6) ค่าประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 1,032,600              บาท

(7) ค่าจา้งเอกชนดาํเนนิงาน 9,836,400              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 1,034,000              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,000,000              บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 400,000                บาท

(11) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 300,000                บาท

(12) วสัดหุนงัสอืวารสารและตาํรา 80,000                  บาท

(13) วสัดคุอมพวิเตอร์ 610,300                บาท

(14) วสัดกุารเกษตร 100,000                บาท

(15) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 160,000                บาท

(16) วสัดสุาํรวจ 150,000                บาท

2. งบลงทนุ 380,000                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 380,000                บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 380,000                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 255,000                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 255,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑส์าํรวจ 125,000                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 125,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในภาคป่าไมโ้ดยสรา้งแรงจูงใจ

และกระบวนการมีสว่นร่วม
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2561)

7.3.2.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             4.5792       1.4958      0.3250      7.0900     13.4900     

-              4.5792         1.4958        0.3250        7.0900      13.4900      

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 10 10 10 10 10

 ( 10 )

รอ้ยละ 25 25 25 25 25

 ( 25 )

ลา้นบาท 9.6900         13.4900       14.3486       15.2930     16.3319       

ลา้นบาท 9.6900         13.4900       14.3486       15.2930     16.3319       

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท 9.6900         4.5792        4.5792        4.5792      4.5792        

ลา้นบาท -                1.4958        1.6454        1.8099      1.9909        

ลา้นบาท -                0.3250        0.3250        0.3250      0.3250        

ลา้นบาท -                7.0900        7.7990        8.5789      9.4368        

ลา้นบาท -                -               -               -             -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ทรพัยากรแนวปะการงัในอทุยานแห่งชาติ

ทางทะเลไดร้บัการคุม้ครอง

เชงิคุณภาพ : แนวปะการงัถูกทาํลายลดลง

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการแนวปะการงัและชายหาด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

 อทุยานแห่งชาต ิ10 แห่ง

                    69 ,153,500

                    69 ,153,500

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.3.2  โครงการท่ี 2 :  โครงการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรอทุยานแห่งชาติทางทะเล                  13,490,000

1. เพือ่ตดิตามผลกระทบจากปะการงัฟอกขาวและศกัยภาพในการฟ้ืนตวัของแนวปะการงัในอทุยานแห่งชาตทิางทะเล 

และเสนอแนะแนวทางการจดัการทรพัยากรแนวปะการงัในเขตอทุยานแห่งชาตทิางทะเล

2. เพือ่ศึกษาผลกระทบและตดิตามการเปลีย่นแปลงหาดทรายและเสนอแนะแนวทางการจดัการพื้นทีท่ีถู่ก

กดัเซาะชายฝัง่

3. เพือ่ออกแบบและพฒันาทุ่นจอดเรอืในอทุยานแห่งชาต ิสาํหรบัการอนุรกัษแ์นวปะการงั และจดัระเบยีบเรอื

ทีเ่ขา้มาในเขตอทุยานแห่งชาติ
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13,490,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 4,579,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,579,200              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 888,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,692,000              บาท

(3) ค่าจา้งเอกชนดาํเนนิงาน 1,260,000              บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 54,000                  บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 330,000                บาท

(6) วสัดคุอมพวิเตอร์ 72,000                  บาท

(7) วสัดแุผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศ 163,200                บาท

(8) วสัดสุาํรวจ 120,000                บาท

2. งบลงทนุ 1,495,800              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,495,800              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,495,800              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํรวจ 595,800                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 595,800                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)

2.1.1.2 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 900,000                บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 900,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 325,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 325,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนสาํหรบัความร่วมมอืสาํรวจและวางทุ่นผูกเรอืในแนวปะการงั 

ทะเลอนัดามนั 325,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 7,090,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการจดัระบบและตดิตัง้ทุ่นจอดเรอืเพือ่อนุรกัษแ์นวปะการงั

ในอทุยานแห่งชาตทิางทะเล 7,090,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟทูรพัยากรอทุยานแหง่ชาติทางทะเล
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             293.7181     196.3085   8.8000      -           498.8266   

-              48.4748        119.3000     3.8000        -             171.5748     

-              245.2433      77.0085      5.0000        -             327.2518     

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หมู่บา้น 176 200 400 400 400

 ( 176 )

ไร่ - 10,000 20,000 20,000 20,000

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 ( 5 )

ลา้นบาท 28.9933        498.8266     513.0926     528.7852    546.0471     

ลา้นบาท 28.9933        498.8266     513.0926     528.7852    546.0471     

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท 3.9933         293.7181     293.7181     293.7181    293.7181     

ลา้นบาท 25.0000        196.3085     210.5745     226.2671    243.5290     

ลา้นบาท -                8.8000        8.8000        8.8000      8.8000        

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท -                -               -               -             -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

การบรหิารจดัการ 

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : การขยายเครอืข่ายชมุชนลุม่นํา้ทีม่กีาร

บรหิารจดัการนํา้อย่างถูกวธิเีพิม่ขึ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนพื้นทีป่่าทีไ่ดร้บัการกระจาย

ความชุ่มชื้น

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของจาํนวนพื้นทีลุ่ม่นํา้ทีไ่ดร้บั

2. งานจดัการลุม่นํา้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

1. ฟ้ืนฟูพื้นทีต่น้นํา้ลาํธารในพื้นทีลุ่ม่นํา้ขนาดเลก็อย่างเป็นระบบ มกีารบรหิารจดัการอย่างย ัง่ยนื ส่งผลให ้

พื้นทีลุ่ม่นํา้อาํนวยท ัง้ปรมิาณ คุณภาพ และระยะเวลาการไหลตลอดปี

2. เสรมิสรา้งความสมานฉนัทแ์ละส่งเสรมิการมสี่วนร่วม ในลกัษณะเครอืข่ายลุม่นํา้ขององคก์รชมุชน

ในพื้นทีป่่าอนุรกัษใ์หม้คีวามสามารถในการพทิกัษท์รพัยากรธรรมชาตใิหม้คีวามอดุมสมบูรณ์และมกีารพฒันา

อย่างย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการพื้นทีต่น้นํา้ในพื้นทีลุ่ม่นํา้วกิฤติ

7.4 แผนงาน : สง่เสริมการบริหารจดัการน้ําอย่างบูรณาการ                 498,826,600

7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  พื้นท่ีป่าตน้น้ําท่ีไดร้บัการบริหารจดัการ                 498,826,600
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498,826,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 293,718,100           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 292,968,500           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 388,900                บาท

(2) ค่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 100,800                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 34,104,600             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,937,700              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 350,000                บาท

(6) ค่าจา้งเอกชนดาํเนนิงาน 219,476,800            บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 1,704,000              บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 16,646,700             บาท

(9) วสัดกุ่อสรา้ง 1,100,000              บาท

(10) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 159,000                บาท

(11) วสัดสุนามและการฝึก 15,000,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 749,600                บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 520,600                บาท

(2) ค่าประปา 39,500                  บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 189,500                บาท

2. งบลงทนุ 196,308,500           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 196,308,500           บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 196,308,500           บาท

2.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 80,000,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)

2.1.1.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 5,000,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 5,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)

2.1.1.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 111,308,500            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 111,308,500            บาท

รวม 7 รายการ (รวม 99,360 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 8,800,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,800,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและพฒันาการมสี่วนร่วมของชมุชน

ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 8,800,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พื้นที่ป่าตน้น้ําที่ไดร้บัการบรหิารจดัการ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

4,610.9228  2,944.2156  1,077.9294  13.3892     19.5777   8,666.0347  

4,610.9228   2,843.0644    997.0246     13.3892      19.5777     8,483.9787   

-              87.2651        24.6708      -              -             111.9359     

-              13.8861        56.2340      -              -             70.1201      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นไร่ 73 73 73 73 73

 ( 73 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 9,221.4352     8,666.0347   9,144.6063   9,363.0810  9,323.8399   

ลา้นบาท 9,221.4352     8,666.0347   9,144.6063   9,363.0810  9,323.8399   

ลา้นบาท 4,597.0495    4,610.9228   4,881.0116   5,080.2041  5,290.6941   

ลา้นบาท 3,250.5201    2,944.2156   2,952.3855   2,832.7985  2,832.7985   

ลา้นบาท 1,316.7114    1,077.9294   1,278.2423   1,417.1115  1,167.3804   

ลา้นบาท 22.3265        13.3892      13.3892      13.3892     13.3892      

ลา้นบาท 34.8277        19.5777      19.5777      19.5777     19.5777      

ลา้นบาท -                -               -               -             -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

ต่อความสมบูรณ์ของพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบรหิารจดัการ

รวมทัง้สิ้น

1. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้

2. แกไ้ขปญัหาทีด่นิในพื้นทีอ่นุรกัษ์

3. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

              9,205,036,100

7.5.1  ผลผลิตท่ี 1 :  พื้นท่ีป่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ               8,666,034,700

 - รกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษใ์หม้คีวามสมบูรณ์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.5 แผนงาน : อนุรกัษแ์ละจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
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8,666,034,700 บาท

1. งบบคุลากร 4,610,922,800         บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 2,279,314,500         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,482,615,100         บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 796,699,400           บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 2,331,608,300         บาท

2. งบดาํเนินงาน 2,944,215,600         บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,896,248,700         บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 17,170,000             บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 36,351,000             บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 15,429,100             บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการในพื้นทีพ่เิศษ 16,450,000             บาท

(6) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 2,862,000              บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 490,941,200            บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,094,600             บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 8,656,700              บาท

(10) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 32,743,000             บาท

(11) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 135,000                บาท

(12) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 56,600,600             บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 16,475,600             บาท

(14) ค่ารบัรองและพธิกีาร 56,500                  บาท

(15) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนยีม 11,300,000             บาท

(16) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 117,040,700            บาท

(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,684,300              บาท

(18) ค่าใชจ่้ายในการรณรงค์ 3,114,100              บาท

(19) ค่าตรวจวเิคราะหต์วัอย่าง 4,618,700              บาท

(20) ค่าบาํรงุและซ่อมแซมระบบโปรแกรม 5,837,200              บาท

(21) ค่าประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร 500,000                บาท

(22) ค่าจา้งเอกชนดาํเนนิงาน 1,717,022,100         บาท

(23) วสัดสุาํนกังาน 31,563,900             บาท

(24) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 146,623,800            บาท

(25) วสัดกุ่อสรา้ง 20,878,300             บาท

(26) วสัดงุานบา้นงานครวั 4,618,600              บาท

(27) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,338,700              บาท

(28) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 6,701,100              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พื้นที่ป่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบรหิารจดัการ
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(29) วสัดเุวชภณัฑ์ 1,220,000              บาท

(30) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 6,276,600              บาท

(31) วสัดสุนามและการฝึก 16,646,800             บาท

(32) วสัดหุนงัสอืวารสารและตาํรา 1,257,800              บาท

(33) วสัดคุอมพวิเตอร์ 9,954,200              บาท

(34) วสัดกุารเกษตร 33,190,100             บาท

(35) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 308,000                บาท

(36) วสัดแุผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศ 5,146,000              บาท

(37) วสัดสุาํรวจ 146,400                บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 47,966,900             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 36,289,200             บาท

(2) ค่าประปา 1,622,200              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 3,715,500              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 214,300                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 6,125,700              บาท

3. งบลงทนุ 1,077,929,400         บาท

3.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,077,929,400         บาท

3.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 126,608,300           บาท

3.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 690,000                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 690,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)

3.1.1.2 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 15,938,000             บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,815,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)

(2) เรอืไฟเบอรก์ลาสตรวจการณ์ (เบนซนิ) 2 ลาํ 2,306,000              บาท

(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบบรรทกุนํา้ 1 คนั 2,119,000              บาท

(4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบกระบะเททา้ย 3 คนั 5,940,000              บาท

(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบกระบะเหลก็ 1 คนั 1,758,000              บาท

3.1.1.3 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 56,234,000             บาท

(1) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 23,229,000             บาท

รวม 5 รายการ (รวม 176 หน่วย)

(2) พฒันาระบบสารสนเทศพสัดกุลาง 1 ระบบ 2,005,000              บาท

(3) พฒันาระบบสารสนเทศกลาง (Web Portol) 1 ระบบ 9,000,000              บาท

(4) ระบบสายสญัญาณเครอืข่าย จาํนวน 2,000 จดุ 1 ระบบ 6,000,000              บาท

(5) อปุกรณ์ป้องกนัเครอืข่ายศูนยส์ารสนเทศ (Firewall) 1 ระบบ 5,000,000              บาท

(6) อปุกรณ์กระจายสญัญาณหลกั (Core Switching) 2 ชดุ 11,000,000             บาท
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3.1.1.4 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 408,500                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 408,500                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 43 หน่วย)

3.1.1.5 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 4,268,800              บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,268,800              บาท

รวม 9 รายการ (รวม 197 หน่วย)

3.1.1.6 ครภุณัฑก่์อสรา้ง 46,100,000             บาท

(1) ครภุณัฑก่์อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 500,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) รถขดุตนีตะขาบ ขนาด 200 แรงมา้ 1 คนั 5,700,000              บาท

(3) รถขดุตนีตะขาบ ขนาด 150 แรงมา้ พรอ้มรถบรรทกุ 2 ชดุ 20,000,000             บาท

(4) รถบดลอ้เหลก็ ขนาด 10 ตนั 2 คนั 6,000,000              บาท

(5) รถสเปรย์าง 6 ลอ้ 2 คนั 7,000,000              บาท

(6) รถขดุตนีตะขาบ ขนาด 138 แรงมา้ พรอ้มหวัเจาะกระแทก 1 คนั 6,900,000              บาท

3.1.1.7 ครภุณัฑก์ารเกษตร 578,400                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 578,400                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 17 หน่วย)

3.1.1.8 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 437,000                บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 437,000                บาท

รวม 5 รายการ (รวม 31 หน่วย)

3.1.1.9 ครภุณัฑส์าํรวจ 75,000                  บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 75,000                  บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3.1.1.10 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 1,878,600              บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 378,600                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) เครือ่งเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ (Real - Time PCR) 

1 ชดุ 1,500,000              บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 951,321,100           บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 117,000,000            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 18,000,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3,000 หน่วย)
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(2) อาคารทีท่าํการกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 12 ชัน้ 

พรอ้มอาคารประกอบ 99,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 660,000,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 99,000,000             บาท

ปี 2559 ผูกพนังบประมาณ 242,379,000            บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 318,621,000            บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 15,000,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 15,000,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3.1.2.3 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 26,560,100             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 26,560,100             บาท

รวม 6 รายการ (รวม 234 หน่วย)

3.1.2.4 ค่าสาํรวจออกแบบ 44,925,000             บาท

(1) ค่าสาํรวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 44,925,000             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 5,550 หน่วย)

3.1.2.5 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 19,574,200             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 19,574,200             บาท

รวม 3 รายการ (รวม 43 หน่วย)

3.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 728,261,800            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท 728,261,800            บาท

รวม 31 รายการ (รวม 1,902,795 หน่วย)

4. งบเงนิอดุหนุน 13,389,200             บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,389,200             บาท

1) ค่าบาํรงุสมาชกิสหพนัธน์านาชาต ิเพือ่การคุม้ครองธรรมชาตแิละ

ทรพัยากรธรรมชาต ิ(IUCN) 4,116,500              บาท

2) ค่าบาํรงุสมาชกิภาคอีนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ 

ซึง่ชนดิของสตัวป่์าและพชืป่าทีก่าํลงัจะสูญพนัธุ ์(CITES) 472,700                บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและพฒันาการมสี่วนร่วมของชมุชน

ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 8,800,000              บาท

5. งบรายจา่ยอืน่ 19,577,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 11,727,700             บาท

2) โครงการประชาคมเศรษฐกจิพอเพยีงในพื้นป่าไมห้มู่บา้นเดมิ 7,850,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             50.6301      -             -             -           50.6301     

-              42.7755        -              -              -             42.7755      

-              7.8546         -              -              -             7.8546        

7.5.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ช ัน้ 5 5 5 5 5

 ( 5 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 50.6301        50.6301       50.6301       50.6301     50.6301       

ลา้นบาท 50.6301        50.6301       50.6301       50.6301     50.6301       

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท 50.6301        50.6301      50.6301      50.6301     50.6301      

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท -                -               -               -             -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชัน้ขอ้มูลทีส่ามารถนาํไปใชเ้พือ่

การบรหิารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

เชงิคุณภาพ : ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในการใช ้

บรกิารขอ้มูลไม่นอ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

1. จดัทาํฐานขอ้มูล

2. พฒันาภูมสิารสนเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

7.5.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ฐานขอ้มูลพื้นท่ีป่าอนุรกัษ์                  50,630,100

 - ฐานขอ้มูลดา้นการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ไดร้บัการพฒันาและใชป้ระโยชน์

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย
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50,630,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 50,630,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,630,100             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 759,200                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 8,373,600              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 622,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 748,300                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,071,800              บาท

(6) ค่าจา้งเอกชนดาํเนนิงาน 29,677,500             บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 932,900                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,091,800              บาท

(9) วสัดคุอมพวิเตอร์ 2,545,000              บาท

(10) วสัดแุผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศ 1,552,000              บาท

(11) วสัดสุาํรวจ 150,000                บาท

(12) ค่าวสัดบุาํรงุรกัษารถยนต์ 106,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ฐานขอ้มูลพื้นที่ป่าอนุรกัษ์
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บาท

7.5.3.1   วตัถปุระสงค์

7.5.3.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.5.3.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2561)

7.5.3.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             166.5785     316.7928   5.0000      -           488.3713   

-              155.4385      316.7928     -              -             472.2313     

-              11.1400        -              5.0000        -             16.1400      

7.5.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หมู่บา้น 100 200 200 200 494

 ( 100 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 185.5518       488.3713     520.0506     554.8978    593.2297     

ลา้นบาท 185.5518       488.3713     520.0506     554.8978    593.2297     

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท 77.4780        166.5785     166.5785     166.5785    166.5785     

ลา้นบาท 108.0738      316.7928     348.4721     383.3193    421.6512     

ลา้นบาท -                5.0000        5.0000        5.0000      5.0000        

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท -                -               -               -             -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้งต่อการมี

ส่วนร่วมในการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนชมุชนทีม่สี่วนร่วมในการอนุรกัษ์

ทรพัยากรป่าไม ้

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ

2. จดัการพื้นทีอ่นุรกัษอ์ย่างมสี่วนร่วม

 - ส่งเสรมิใหท้กุภาคส่วนมสี่วนร่วมในการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ลดความขดัแยง้ สนบัสนุน

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างย ัง่ยนื

 หมู่บา้นทีอ่ยู่รอบและในพื้นทีอ่ทุยานแห่งชาต ิ เขตรกัษาพนัธส์ตัวป่์า และพื้นทีต่น้นํา้ 25 ลุม่นํา้

                2,342,101,200

                2,342,101,200

หน่วย:ลา้นบาท

7.5.3  โครงการท่ี 3 :  โครงการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไมแ้บบมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น                 488,371,300
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488,371,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 166,578,500           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 166,566,500           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 150,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 7,200,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 38,433,600             บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 960,000                บาท

(5) ค่าจา้งเอกชนดาํเนนิงาน 76,746,000             บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการประสานเครอืข่าย 300,000                บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 3,794,700              บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 25,184,000             บาท

(9) วสัดกุ่อสรา้ง 10,206,000             บาท

(10) วสัดงุานบา้นงานครวั 26,000                  บาท

(11) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 633,000                บาท

(12) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 520,000                บาท

(13) วสัดเุวชภณัฑ์ 19,200                  บาท

(14) วสัดสุนามและการฝึก 1,506,000              บาท

(15) วสัดคุอมพวิเตอร์ 24,000                  บาท

(16) วสัดกุารเกษตร 8,000                   บาท

(17) วสัดแุผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศ 850,000                บาท

(18) วสัดสุาํรวจ 6,000                   บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,000                  บาท

(1) ค่าไปรษณีย์ 12,000                  บาท

2. งบลงทนุ 316,792,800           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 316,792,800           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 316,792,800           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 196,434,000            บาท

(1) ครภุณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 145,110,000            บาท

รวม 3 รายการ (รวม 410 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ ขนาด 15 ตนั พรอ้มเครน มนีํา้หนกัยกไม่ตํา่กวา่ 

6 ตนัต่อเมตร 6 คนั 39,000,000             บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) 10 คนั 12,324,000             บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 350,000                บาท

(1) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 350,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไมแ้บบมีสว่นร่วมจากทุกภาคสว่น
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2.1.1.3 ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 17,650,000             บาท

(1) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 17,650,000             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 1,100 หน่วย)

2.1.1.4 ครภุณัฑส์าํรวจ 3,750,000              บาท

(1) ครภุณัฑส์าํรวจทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,750,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)

2.1.1.5 ครภุณัฑอ์าวธุ 98,608,800             บาท

(1) ครภุณัฑอ์าวธุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 98,608,800             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2,426 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและพฒันาการมสี่วนร่วมของชมุชน

ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 5,000,000              บาท
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บาท

บาท

7.6.1.1   วตัถปุระสงค์

7.6.1.2   สถานท่ีดาํเนินการ

7.6.1.3   ระยะเวลาดาํเนินการ     5  ปี (ปี 2554 ถึง  ปี 2558)

7.6.1.4   วงเงนิทัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             10.7427      8.0000      -             -           18.7427     

-              10.7427        8.0000        -              -             18.7427      

7.6.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

จุด 300 300 - - -

 ( 300 )

ครัง้ 52 60 - - -

 ( 60 )

รอ้ยละ 90 90 - - -

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 - - -

 ( 80 )

สมบูรณ์ไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : ผูบ้รหิารไดใ้ชร้ะบบเตอืนภยัไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและประชาชนไดร้บัประโยชน์

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ตดิตามการบกุรุกทาํลายพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

ในขนาดไม่นอ้ยกว่า 50 ไร่ ไม่นอ้ยกว่า

เชงิปรมิาณ : ประมวลผลการเปลีย่นแปลงอนัก่อใหเ้กิด

ภยัพบิตัทิีอ่าจเกิดขึ้นบนพื้นทีอ่นุรกัษไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง 

รวมถงึการรายงานผ่านระบบ จาํนวนไม่นอ้ยกว่า

เชงิคุณภาพ : ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานมคีวาม

รวมทัง้สิ้น

1. ศูนยข์อ้มูลและเตอืนภยัพบิตัใินพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

                  146 ,731,600

                  146 ,731,600

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.6 แผนงาน : ฟ้ืนฟู ป้องกนั และจดัการภยัพิบติั                  18,742,700

7.6.1  โครงการท่ี 1 :  โครงการศูนยข์อ้มูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าและเตือนภยัพิบติั

ในพื้นท่ีป่าอนุรกัษ์

                 18,742,700

1. เพือ่ใหม้รีะบบสาํหรบัการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่การบรหิารจดัการ (MIS) และภูมสิารสนเทศ (GIS)

2. เพือ่ใหม้รีะบบสาํหรบัการตดิตามการเปลีย่นแปลงพื้นทีป่่าไมท้ีเ่หมาะสม ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยจีากการ

สาํรวจระยะไกล 

3. เพือ่ใหม้รีะบบสาํหรบัการเฝ้าระวงั เตอืนภยั ถงึสถานการณ์และภยัพบิตัต่ิาง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

 พื้นทีอ่นุรกัษท์ีอ่ยู่ในความรบัชอบของกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื
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เริ่มตน้ - ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 10.7427        18.7427       -               -             -               

ลา้นบาท 10.7427        18.7427       -               -             -               

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท 10.7427        10.7427      -              -             -              

ลา้นบาท -                8.0000        -              -             -              

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท -                -               -               -             -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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18,742,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,742,700             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,782,700              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,440,000              บาท

(2) ค่าจา้งเอกชนดาํเนนิงาน 798,000                บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 5,697,700              บาท

(4) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 847,000                บาท

(5) วสัดแุผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศ 1,000,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 960,000                บาท

(1) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 960,000                บาท

2. งบลงทนุ 8,000,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,000,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,000,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,000,000              บาท

(1) เครือ่งพมิพแ์ผนทีส่คีวามเรว็สูง ขนาด A0 ระบบ Crytalpoint 

พรอ้มโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board) 

2 เครือ่ง 8,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยข์อ้มูลติดตามการเปลีย่นแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภยัพบิตัิ

ในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.7.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-             158.5862     0.4095      -             -           158.9957   

-              16.5027        -              -              -             16.5027      

-              3.3449         -              -              -             3.3449        

-              49.6451        -              -              -             49.6451      

-              89.0935        0.4095        -              -             89.5030      

7.7.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ครัง้ 1,140 1,140 1,350 1,620 1,890

 ( 760 )

โครงการ 20 20 29 29 29

 ( 20 )

รายการ 100 100 100 100 100

 ( 50 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 165.0032       158.9957     159.0367     159.0817    159.1113     

ลา้นบาท 165.0032       158.9957     159.0367     159.0817    159.1113     

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท 158.5862      158.5862     158.5862     158.5862    158.5662     

ลา้นบาท 6.4170         0.4095        0.4505        0.4955      0.5451        

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท -                -              -              -             -              

ลา้นบาท -                -               -               -             -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2558 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งต่อการ

พฒันาถ่ายทอด และใชป้ระโยชนอ์งคค์วามรู ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ใหบ้รกิารและถ่ายทอดองคค์วามรู ้

ดา้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัดา้นการอนุรกัษป่์าไม ้

และสตัวป่์า

เชงิปรมิาณ : จาํนวนขอ้มูลทีบ่นัทกึในฐานขอ้มูล

3. บรหิารจดัการดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า

4. งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า

2. พรรณพฤกษชาตปิระเทศไทย

7.7 แผนงาน : สง่เสริมการวิจยัและพฒันา                 158,995,700

7.7.1  ผลผลิตท่ี 1 :  องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า                 158,995,700

 - วจิยั พฒันา และถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า เพือ่ใชใ้นการแกป้ญัหาทรพัยากร

ป่าไมแ้ละสตัวป่์าในระยะเร่งด่วน และการบรหิารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษอ์ย่างมปีระสทิธภิาพและถูกตอ้ง

ตามหลกัวชิาการ
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158,995,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 158,586,200           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 155,733,800           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 186,500                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 12,261,400             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 941,400                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 546,700                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 69,800                  บาท

(6) ค่าตรวจวเิคราะหต์วัอย่าง 411,400                บาท

(7) ค่าจา้งเอกชนดาํเนนิงาน 113,025,400            บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 5,470,400              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 14,173,900             บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 1,011,800              บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 236,400                บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 70,000                  บาท

(13) วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 198,000                บาท

(14) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 1,808,800              บาท

(15) วสัดสุนามและการฝึก 101,000                บาท

(16) วสัดหุนงัสอืวารสารและตาํรา 1,736,100              บาท

(17) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,177,600              บาท

(18) วสัดกุารเกษตร 1,859,600              บาท

(19) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 85,200                  บาท

(20) วสัดแุผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศ 204,000                บาท

(21) วสัดสุาํรวจ 102,400                บาท

(22) วสัดสุาํรวจ 56,000                  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,852,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,849,200              บาท

(2) ค่าประปา 571,200                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 432,000                บาท

2. งบลงทนุ 409,500                บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 409,500                บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 409,500                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑง์านบา้นงานครวั 409,500                บาท

(1) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท 409,500                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 42 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า
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	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมป่าไม้
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ


	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน
	สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมอุตุนิยมวิทยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงกา

	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ


	กระทรวงพลังงาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน
	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมธุรกิจพลังงาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ


	กระทรวงพาณิชย์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน
	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมการค้าต่างประเทศ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมการค้าภายใน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมทรัพย์สินทางปัญญา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ







