
ส่วนงบประมาณ  ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์
ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามหน่วยงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามหน่วยงาน

(1) ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(2) กรมควบคมุมลพิษ

1. วสิยัทศัน์

1 ถึง 9

1

1

2

12

สารบญั

หนา้

11 ถึง 31

11

11

8

9

14

14

15

16

33 ถึง 43

33



2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(3) กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(4) กรมทรพัยากรธรณี

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

35

33

36

37

(ข)

หนา้

45 ถึง 70

45

34

35

45

46

49

49

50

51

71 ถึง 85

71

71



3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(5) กรมทรพัยากรน ้า

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(6) กรมทรพัยากรน ้าบาดาล

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

111 ถึง 122

111

111

72

74

74

75

76

(ค)

หนา้

87 ถึง 110

87

87

88

90

90

91

92

112



4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(7) กรมป่าไม ้

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(8) กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

113

113

114

115

(ง)

หนา้

123 ถึง 150

123

123

124

126

126

127

128

151 ถึง 167

151

151

152

154



5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(9) กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ืช

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(10) ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

154

155

156

(จ)

หนา้

169 ถึง 211

169

169

170

173

173

174

176

215

215

213 ถึง 243

213

213

214



6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(11) ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน)

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(12) องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

260

261

262

263

246

259 ถึง 272

259

247

259

261

(ฉ)

หนา้

245 ถึง 258

245

245

216

217

247

248

249



(13) องคก์ารอสุาหกรรมป่าไม ้(รฐัวิสาหกิจ)

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(14) องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์(รฐัวิสาหกิจ)

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

274

296

299

หนา้

300

295 ถึง 310

(ช)

273

273

277

273 ถึง 294

277

278

279

295

295

298

298



(15) องคก์ารจดัการน ้าเสีย (รฐัวิสาหกิจ)

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

(16) องคก์ารสวนสตัว ์(รฐัวิสาหกิจ)

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกิจ

3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงานและผลผลติ/โครงการ

หนา้
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322

323

(ซ)

321

321

319

315

319

314

313

319 ถึง 332

313

312

311 ถึง 318



กองทนุและเงนิหมนุเวียน

(1) กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

■ เงนิทนุหมนุเวยีนสถานแสดงพนัธุส์ตัวน์ า้  จงัหวดัภูเก็ต

(2) กรมทรพัยากรธรณี

■ กองทนุจดัการซากดกึด าบรรพ์

(3) กรมทรพัยากรน ้าบาดาล

■ กองทนุพฒันาน า้บาดาล

(4) ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

■ กองทนุสิ่งแวดลอ้ม

(ฌ)

หนา้

339 ถึง 344

339

335 ถึง 336

337 ถึง 338

333 ถึง 334

333

335

337

333 ถึง 344
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 งบประมาณรายจ่าย  ปี  2558 31,975,541,500 บาท

 งบประมาณรายจ่าย  ปี  2559 37,692,961,500 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

องคก์รหลกัในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนืโดยการมส่ีวนร่วม

เพือ่คุณภาพชีวติทีด่ี

1. ผลกัดนัยุทธศาสตรแ์ละมาตรการดา้นการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และควบคุมการใชท้รพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม ทีเ่ชื่อมโยงกบัการสรา้งคุณค่าทางสงัคมและเศรษฐกจิอย่างย ัง่ยนื   

2. บูรณาการและสรา้งการมส่ีวนร่วมกบัภาคีทกุภาคส่วนในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม ท ัง้ในประเทศ ประชาคมอาเซยีน และระหว่างประเทศ   

3. เสรมิสรา้งขดีความสามารถเชิงรุกขององคก์ร ระบบ กลไก และขอ้มูลในการบรหิารจดัการ  

รวมท ัง้การบงัคบัใชก้ฎหมายใหม้ปีระสทิธิภาพ
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 33,380.2558  39,256.3746   34,663.1622   32,049.1479   40,978.2768   

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 31,975.5415  37,692.9615   32,906.8749   30,565.6145   39,582.1985   

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1,404.7143    1,563.4131    1,756.2873    1,483.5334    1,396.0783    

1. ความหลากหลายทางชีวภาพไดร้บัการอนุรกัษแ์ละใช้

ประโยชนอ์ย่างย ัง่ยืน

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : พฒันาเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจ

จากทรพัยากรชีวภาพ 3 ประเภท (พชื สตัว ์บรกิาร)

ประเภท/

เรื่อง

3/6 3/6 3/6 3/6 3/6

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : ระบบฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วกบั

ทรพัยากรพนัธุกรรมทีท่รงคุณค่าในการใชป้ระโยชน์

ทางเศรษฐกิจ 1 ระบบ / 3 กลุม่ขอ้มลู (วทิยาศาสตร ์

เศรษฐกิจ กฎหมาย)

ระบบ/

กลุม่ขอ้มลู

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของเครื่องมอื กลไกและ

ฐานขอ้มลูทีด่  าเนินงานแลว้เสร็จในปีงบประมาณทีผ่า่น

มาไดร้บัการผลกัดนัไปสู่การปฏบิตัิ/ถ่ายทอดสู่

กลุม่เป้าหมาย

รอ้ยละ/ปี 70 70 70 70 70

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : จ านวนผูม้าใชบ้รกิารองคค์วามรู ้

ดา้นทรพัยากรพนัธุพ์ชืเพิม่ขึ้น

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 438.8514      500.2700      836.3488      903.0254      951.6243      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 19.6886       22.6517        26.0490        29.9570        34.4500       

2. ทรพัยากรธรรมชาตใินพื้นที่เป้าหมายไดร้บัการ

บรหิารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยืน

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จ านวนพื้นทีป่่าไดร้บัการบนิ

เพือ่คุม้ครองและป้องกนัไมน่อ้ยกวา่

ลา้นไร่ - 23 23 23 69

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : พื้นทีป่่าอนุรกัษแ์ละพื้นทีป่่าสงวน

ไดร้บัการดูแลและบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพ

ลา้นไร่ 146.7 146.7 146.7 146.7 146.7

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : พื้นทีป่่าชายเลนไดร้บัการบรหิาร

จดัการไมน่อ้ยกวา่

ลา้นไร่ 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : ขอ้เสนอเพือ่การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรณีมกีารน าไปพจิารณาก าหนดหรอื

พจิารณาตดัสนิใจเชิงนโยบาย

เรื่อง 14 14 18 18 19

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : ขยายพนัธุส์ตัวป่์าหายาก ชนิด 36 36 36 36 36

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : ชา้งส าคญั/ชา้งเลี้ยงไดร้บัการ

อนุรกัษแ์ละคุม้ครอง

ชา้ง/เชือก 13/320 13/330 13/340 13/350 13/360

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15,306.6201  16,354.3077   17,595.4346   18,597.7946   23,511.2574   

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 309.1250      242.4071      267.8450      278.9816      280.9433      

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงนิ 

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

3. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัสามารถปรบัตวัรบัมือกบั

ภยัพิบตัทิางธรรมชาตไิดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและไดร้บั

การแจง้เตอืนภยัอย่างทนัเวลา

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : ระบบป้องกนัและเตอืนภยัพบิตัิ

ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

ระบบ 1 1 1 1 1

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั

ขอ้เสนอแนะ/แนวทางเชิงพื้นที ่ในการลดปจัจยัเสีย่ง

ดา้นธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้มและธรณีพบิตัภิยั

เรื่อง 3 3 4 4 4

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมาย

มคีวามรูค้วามเขา้ใจขอ้มลู/องคค์วามรูด้า้นธรณีพบิตัิ

ภยัไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 125.6893      93.9284        86.8322        88.8306        91.0290       

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

4. พื้นที่เป้าหมายมีคณุภาพสิ่งแวดลอ้มดีข้ึน

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : กลุม่เป้าหมายไดร้บัความรูม้ส่ีวน

ร่วมในการผลติการบรกิารและการบรโิภคทีเ่ป็นมติร

กบัสิง่แวดลอ้ม

คน 115,800 79,540 84,680 84,680 84,680

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : รอ้ยละพื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการ

บรหิารจดัการตามเกณฑท์ีก่  าหนดไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 85 90 90 90

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จ านวนสถานีสงัเกตการณ์

น า้บาดาลในพื้นทีท่ิ้งขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย

แหง่ - 29 141 - -

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของพื้นทีเ่ป้าหมาย

น าแนวทางหรอืวธิีการหรอืขอ้มลูไปใชใ้นการบรหิาร

จดัการมลพษิไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 999.1936      1,205.6153    1,433.5022    1,207.1213    919.9929      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

5. ทกุภาคส่วนสามารถน ากลไกไปใชใ้นการบรหิาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : หน่วยงานภาครฐัและภาค

ประชาชนทีไ่ดร้บัการบรหิารและอ านวยการ

หน่วยงาน 107 107 107 107 107

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของนโยบาย แผน และ

มาตรการทีด่  าเนินงานแลว้เสร็จในปีงบประมาณทีผ่า่น

มาไดร้บัการผลกัดนัไปสู่การปฏบิตัิ/ถ่ายทอดสู่

กลุม่เป้าหมาย

เรื่อง 70 70 70 70 70

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,244.4999    4,934.0706    7,029.2825    3,908.5541    3,067.1592    

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 80.0000       287.2309      426.0439      111.2571      -                

-เงนิรายได ้ ลา้นบาท 80.0000    280.9309   426.0439   111.2571   -             

-เงนินอกงบประมาณอื่นๆ ลา้นบาท -            6.3000      -             -             -             

6. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน ้าอปุโภคบรโิภค

เพียงพอ มีน ้าตน้ทนุเพิ่มข้ึนในพื้นที่ขาดแคลนน ้า

มีขอ้มูลเตอืนภยัดา้นน ้าและมีการบรหิารจดัการลุ่มน ้า

โดยการมีส่วนรว่มของทกุภาคส่วน

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : พื้นทีต่น้น า้ไดร้บัการอนุรกัษ ์

ฟ้ืนฟู และจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพ

ลุม่น า้ 22 22 22 22 22

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : พื้นทีป่่าชายเลนทีเ่สือ่มโทรมและ

ถูกบกุรุกไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

ไร่ 2,660 - 3,000 3,000 3,000

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : บคุลากร ประชาชน องคก์รลุม่น า้

ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และเครอืข่ายไดร้บั

การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้

คน 15,000 12,000 15,000 15,000 15,000

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : หมูบ่า้นทีไ่ดร้บัการตดิต ัง้พฒันา

เพิม่ประสทิธิภาพและซ่อมแซมปรบัปรุงระบบ

ฐานขอ้มลูเตอืนภยัดา้นน า้ทีใ่หบ้รกิารแก่ประชาชน

หมูบ่า้น 3,098 4,782 4,791 4,791 6,300

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : แหล่งน า้บาดาลทีไ่ดร้บัการ

ส ารวจ ประเมนิศกัยภาพ อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา 

และก ากบัดูแล

แหง่ 1,383 2,524 2,536 2,536 2,536

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : พื้นทีก่ารเกษตรตามเป้าหมาย

มนี า้ใชเ้พือ่การเกษตรอย่างพอเพยีงตลอดฤดูกาล

การเพาะปลูก

แหง่ 1,285 1,278 1,900 1,900 1,900

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : น า้เสยีหลงัการบ าบดัมคุีณภาพ

ไดต้ามมาตรฐานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มก าหนดก่อนระบายลงสู่แหล่งน า้

ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : แหล่งน า้ไดร้บัการพฒันา

ปรบัปรุง อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู เพือ่แกไ้ขปญัหาภยัแลง้

และอุทกภยั

แหง่ 580 592 910 910 910

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10,518.4122  12,386.6648   3,581.8972    3,464.0141    8,570.0316    

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

7. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีองคค์วามรูแ้ละสามารถ

ปรบัตวัรบัมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : พื้นทีต่น้แบบทีห่น่วยงานเขา้ไป

พฒันาศกัยภาพในการป้องกนัและลดผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศไมน่อ้ยกวา่

ชุมชน - 30 40 50 60

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : ชุมชนตน้แบบน าร่องในการ

จดัการทรพัยากรป่าไมท้ีย่ ัง่ยนื เพือ่ลดการปล่อยกา๊ซ

เรอืนกระจกภาคป่าไม ้

ชุมชน 8 8 8 8 8

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : เครอืข่ายป่าไมใ้นการป้องกนัการ

เกิดไฟป่าเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ

เครอืข่าย 100 50 50 50 50

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : พื้นทีช่ายฝัง่ทีไ่ดร้บัผลกระทบ

จากการกดัเซาะชายฝัง่ ไดร้บัการบรหิารจดัการ

พื้นที่ 3 1 3 3 3

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บั

ขอ้เสนอแนะในการวางแผนการบรหิารจดัการชายฝัง่

ทะเล

เรื่อง 1 1 1 1 1

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : ปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีล่ดได ้

จากการด าเนินงานของภาคต่ีาง ๆ ทีไ่ดม้กีารประเมนิผล

ลา้นตนั

คารบ์อน

ได

ออกไซด์

เทยีบเทา่

- 4 4 4 4

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 495.3471      428.3760      378.1889      395.4180      353.5746      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

8. กลุ่มเป้าหมายไดร้บัประโยชนจ์ากการจดัการที่ดิน

ของรฐัอย่างเป็นธรรม

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : ส ารวจรงัวดั จดัท าฐานขอ้มลูและ

แผนทีก่ารใชป้ระโยชนพ์ื้นทีป่่าชายเลนเพือ่

การแกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากิน

ไร่ - 12,000 12,000 12,000 12,000

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จ านวนราษฎรทีไ่ดร้บัการจดัการ

ส ารวจและตรวจสอบการถอืครองทีด่นิป่าไม ้

ราย - 20,000 20,000 20,000 20,000

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                43.7250        37.2910        37.7322        38.2175       

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

9. กลุ่มเป้าหมายสามารถประสานความรว่มมือ

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : กลุม่เป้าหมายภาครฐัและ

ภาคเอกชนไดร้บัการส่งเสรมิใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 

ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

และการจดัการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

คน 6,500 6,930 7,100 6,900 6,900

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : บรหิารจดัการและดูแล

ทรพัยากรธรรมชาตแินวเชื่อมต่อระหวา่งประเทศ

แนว 4 4 4 4 4

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : งานป่าไมม้กีารพฒันา

เพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

กิจกรรม 2 3 3 3 3

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : พฒันาหลกัสูตรในการฝึกอบรม

ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

หลกัสูตร 2 2 2 2 2

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : พื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการตดิตาม

ประเมนิผลคุณภาพสิง่แวดลอ้มเพือ่เป็นขอ้มลูส าหรบั

การจดัการมลพษิสิง่แวดลอ้มขา้มแดน ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมเป็น

เครอืข่ายดา้นการจดัการทรพัยากรพนัธุพ์ชืและความ

หลากหลายทางชีวภาพของภูมภิาคเอเซยีตะวนัออก

เฉียงใต ้

หน่วยงาน 5 5 5 5 -

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : พื้นทีส่วนป่าเศรษฐกิจของรฐั

และเอกชนไดร้บัการพฒันาและรกัษาระบบมาตรฐาน

การบรหิารจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยนื

แหง่ 26 26 10 - -

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยปีรบัปรุง

มาตรฐานผลติภณัฑไ์มส้กัไดร้บัการพฒันา

แหง่ 1 1 1 1 1

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 344.2208      243.7035      344.0113      345.5379      309.8011      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

10. องคค์วามรูแ้ละงานวิจยัไดร้บัการน าไปใชป้ระโยชน์

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : องคค์วามรูง้านวจิยั/นวตักรรมที่

สามารถน าไปพฒันาและเผยแพร่ได ้

เรื่อง 27 43 38 43 48

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : องคค์วามรูด้า้นการจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ไมน่อ้ยกวา่

เรื่อง 14 14 14 14 14

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : องคค์วามรูใ้นการอนุรกัษ์

ทรพัยากรป่าไมไ้ดร้บัการถ่ายทอด

ดา้น 5 5 5 5 5

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 399.8620      431.9229      356.0279      325.4078      396.8819      

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

11. ทรพัยากรธรรมชาตไิดร้บัการบรหิารจดัการแบบ

มีส่วนรว่มเพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนการทอ่งเที่ยว

อย่างย ัง่ยืน

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : พื้นที/่แหล่งทอ่งเทีย่วไดร้บั

การพฒันาบรหิารจดัการและเพิม่ศกัยภาพ

แหง่ 243 248 300 300 300

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : จ านวนสวนสตัวท์ีผ่า่น

การประเมนิคุณภาพและระบบบรกิารจดัการ

แหง่ 6 6 6 6 6

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,102.8451    1,005.1833    1,166.0212    1,229.9746    1,309.1971    

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 995.9007      1,011.1234    1,036.3494    1,063.3377    1,080.6850    

12. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มไดร้บัการบรหิาร

จดัการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรบัการพฒันา

เศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : หน่วยงานทีด่  าเนินการในพื้นที่

เพือ่รองรบัการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษ

แหง่ - 12 12 12 12

ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ : ด่านตรวจสตัวป่์าไดร้บั

การบรหิารจดัการ

ด่าน - 6 6 6 6

ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูน้ าเขา้/

ส่งออกต่อการใหบ้รกิารของหน่วยงานภายใตก้อง

คุม้ครองพนัธุส์ตัวป่์าและพชืป่าตามอนุสญัญา

ไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ - 80 80 80 80

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                65.1940        62.0371        62.2039        63.4319       

เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*/คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม หน่วยงานในก ากบั 37,692,961,500 บาท

สว่นราชการ 35,578,398,800 บาท

1,547,380,200 บาท

656,494,900 บาท

1,369,755,700 บาท

655,438,600 บาท

8,123,960,200 บาท

3,655,923,700 บาท

4,461,017,600 บาท

659,251,400 บาท

10,928,328,100 บาท

3,520,848,400 บาท

องคก์ารมหาชน 299,574,500 บาท

164,036,300 บาท

135,538,200 บาท

รฐัวิสาหกจิ 1,664,988,200 บาท

291,523,500 บาท

234,320,500 บาท

322,390,300 บาท

816,753,900 บาท

กองทนุ 150,000,000 บาท

150,000,000 บาท

และองคก์ารมหาชน

1. ส านกังานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

3. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

2. กรมควบคุมมลพษิ

4. กรมทรพัยากรธรณี

5. กรมทรพัยากรน า้

6. กรมทรพัยากรน า้บาดาล

7. กรมป่าไม ้

8. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม

9. กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

1. องคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

2. องคก์ารสวนพฤกษศาสตร์

3. องคก์ารจดัการน า้เสยี

4. องคก์ารสวนสตัว ์

1. กองทนุสิ่งแวดลอ้ม

10. ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

1. ส านกังานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ(องคก์ารมหาชน)

2. องคก์ารบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก(องคก์ารมหาชน)
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5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วยงาน เงนินอก

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 - จบ งบประมาณ

1. กรมควบคุมมลพษิ 120.3953   177.9768    303.6040    -             -           

2. กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 133.6505   -              -              -             -           

3. กรมทรพัยากรธรณี 64.5586     38.2244     -              -             -           

4. กรมทรพัยากรน า้ 506.3855   252.7779    -              -             -           

5. กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 242.3790   314.3600    -              -             -           

6. ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม

1,745.5577 4,047.4378  1,000.7934  -             864.4430  

รวม 2,812.9266 4,830.7769  1,304.3974  -             864.4430  

ปีงบประมาณ
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

มุ่งอ านวยการ ใหเ้กดิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่ประชาชน

1. อ านวยการใหเ้กดิการประสานงานและสนบัสนุนใหเ้กดิกระบวนการในการก าหนดนโยบาย

ยุทธศาสตร ์การจดัท าแผนปฏบิตัริาชการและงบประมาณ

2. ตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล   

3. ประสานความร่วมมอืในการด าเนินงาน การป้องกนัและการแกไ้ขปญัหาดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มทกุระดบั   

4. พฒันาระบบสารสนเทศและเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการสือ่สารส าหรบัการบรหิารจดัการ 

การตดัสนิใจและการบรกิารประชาชน

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ส านักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

1,462,976,200             

1,547,380,200             
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,462.9762    1,547.3802    1,258.2788    1,301.3306    1,444.6555    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,462.9762    1,547.3802    1,258.2788    1,301.3306    1,444.6555    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

1. ทกุภาคส่วนไดร้บัประโยชน์จากการบริหาร

และอ านวยการอย่างเทา่เทยีม

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนหน่วยงานภาครฐั

และภาคประชาชนทีไ่ดร้บัการบริหารและ

อ านวยการ

หน่วยงาน 107 107 107 107 107

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละของระบบ

อ านวยการและระบบบริหารทีม่คุีณภาพตาม

เกณฑท์ีก่  าหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:หอ้งปฏบิตักิาร สสภ.มกีาร

เกบ็ตวัอยา่งน า้ทิ้งจากแหลง่ก าเนิดมลพษิเพือ่

น ามาวเิคราะหไ์มน่อ้ยกว่า

ตวัอยา่ง 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,305.7878 1,419.9522 1,204.0288 1,258.5806 1,316.4055 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

2. บคุลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งท ัง้ภายในประเทศและกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียนมีความรูค้วามเขา้ใจในการบริหาร

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนบคุลากรเป้าหมาย

มคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่เขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

คน 200 300 300

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละของบคุลากร

เป้าหมายมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีนเป็นไปตามแนวทางและ

เกณฑม์าตรฐานทีก่  าหนด

รอ้ยละ 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.0000    9.6000      11.5000    -             -             

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

3. ทกุภาคส่วนไดร้บัการเสริมสรา้งสมรรถนะและ

ขีดความสามารถในการป้องกนัและลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนพื้นทีต่น้แบบที่

หน่วยงานเขา้ไปพฒันาศกัยภาพในการป้องกนั

และลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะ

ภูมอิากาศไมน่อ้ยกว่า

แหง่ 30

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายทีห่น่วยงานเขา้ไปด าเนินกจิกรรมเพือ่

ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาวะภูมอิากาศมคีวามพงึพอใจในการจดัการ

สิ่งแวดลอ้มไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 145.1884   53.2000    -             -             -             

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

4. ทรพัยากรธรรมชาตใินพื้นที่เป้าหมายที่

รบัผิดชอบไดร้บัการบริหารจดัการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:พื้นทีป่่าไดร้บัการบนิเพือ่

คุม้ครองและป้องกนัไมน่อ้ยกว่า

ลา้นไร่ 23 23 23 69

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:ระบบตดิตามและ

ประเมนิผลดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม

ระบบ 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูเ้กี่ยวขอ้งในพื้นทีเ่ป้าหมายต่อการด าเนิน

โครงการ

รอ้ยละ 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -             64.6280    42.7500    42.7500    128.2500   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 9,600,000                 

2. แผนงานป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 53,200,000                

3. แผนงานรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาทีด่นิท ากนิ 64,628,000                

4. แผนงานบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม 1,419,952,200            
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 857.7337   251.3061   276.2654   0.8250      161.2500   1,547.3802 

1. แผนงาน :  ส่งเสริมบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

-             -             -             -             9.6000      9.6000      

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มเพือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

          -             -             -             -         9.6000       9.6000

2. แผนงาน :  ป้องกนัและลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ

-             -             -             -             53.2000     53.2000     

โครงการที ่1 : โครงการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่

รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ

          -             -             -             -       53.2000     53.2000

3. แผนงาน :  รกัษาความมัน่คงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากนิ

-             -             17.8780     -             46.7500     64.6280     

โครงการที ่1 : โครงการอนุรกัษ ์และฟ้ืนฟู

ทรพัยากรธรรมชาติ

          -             -       17.8780           -       46.7500     64.6280

4. แผนงาน :  บริหารจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม

857.7337   251.3061   258.3874   0.8250      51.7000     1,419.9522 

ผลผลติที ่1 : ระบบอ านวยการและการ

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม

   857.7337    251.3061    258.3874       0.8250     51.7000  1,419.9522

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.1.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ 5  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2560)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-            -             -         -            9.6000     9.6000 

-              -               -           -              3.1000       3.1000    

-              -               -           -              6.5000       6.5000    

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปญัหามลพษิขา้มแดนในกลุ่มประเทศอาเซยีน

รวมทัง้สิ้น

หน่วย:ลา้นบาท

1. สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มเพือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

2. แกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั

                   48,700,000

                   48,700,000

กจิกรรม
งบรายจ่าย

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน                    9,600,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

                   9,600,000

1. ด าเนินงานเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาตดิา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม รวมท ัง้พฒันาศกัยภาพ

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม และ 10 จงัหวดัภาคเหนือ, 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีม่ปีญัหา

ไฟป่าและหมอกควนั

บคุลากรภาครฐัและผูเ้กี่ยวขอ้งต่างๆ ท ัง้ภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซยีน

2. เพือ่พฒันากระบวนการท างาน ระบบขอ้มลูสารสนเทศ ระบบขอ้มลูกลางและเวบ็ไซดด์า้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มใหส้ามารถรองรบัการด าเนินภารกจิของหน่วยงานเพือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

3. เพือ่ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและสรา้งความร่วมมอืดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
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7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 500 200 200

 ( 200 )

จงัหวดั/สสภ. 15/6 15/6 15/6

 ( 11/3 )

รอ้ยละ 80 80 80

( - )

 

ลา้นบาท 23.6000        9.6000      11.5000     -             -             

ลา้นบาท 23.6000        9.6000      11.5000     -             -             

ลา้นบาท -               -             -             -             -             

ลา้นบาท -               -             -             -             -             

ลา้นบาท -               -             -             -             -             

ลา้นบาท -               -             -             -             -             

ลา้นบาท 23.6000       9.6000      11.5000     -             -             

ลา้นบาท -                -             -             -             -             

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนบคุลากรเป้าหมายมคีวามรู ้

และสิ่งแวดลอ้มเพือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

เชิงปริมาณ : พื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการสนบัสนุน

เพือ่แกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 

ความเขา้ใจดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของบคุลากรเป้าหมายมี

เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

ความรูค้วามเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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9,600,000 บาท

และสิง่แวดลอ้มเพื่อเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

1. งบรายจ่ายอื่น 9,600,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัต ัง้เครือข่ายฝึกอบรมนานาชาตดิา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มในอาเซยีน 3,100,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 6,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.2.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ 3  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2559)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-         -             -          -            53.2000    53.2000    

-           -               -             -              53.2000      53.2000      

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง  ( - ) 30

รอ้ยละ 80 80

 ( - )

ลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะ

เขา้ไปพฒันาศกัยภาพในการป้องกนัและลด

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ

หน่วยงานเขา้ไปด าเนินกจิกรรมเพือ่ป้องกนัและ

7.2 แผนงาน : ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ                  53,200,000

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพื่อ

รองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ

                 53,200,000

 1. เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มในพื้นทีเ่พือ่รองรบั

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม และ 76 จงัหวดั

               358,535,800

               358,535,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

ภูมอิากาศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

ภูมอิากาศมคีวามพงึพอใจในการจดัการสิ่งแวดลอ้ม

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนพื้นทีต่น้แบบทีห่น่วยงาน

ไมน่อ้ยกว่า

เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมายที่

ไมน่อ้ยกว่า

การเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ

2. สรา้งเครือข่ายชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่

3. การพฒันาฐานขอ้มลูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศ

และเครือข่ายอาเซยีน

สิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะ
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 305.3358      53.2000     -              -              -              

ลา้นบาท 305.3358      53.2000     -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 101.6804      -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 203.6554      53.2000     -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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53,200,000 บาท

การเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศ

1. งบรายจา่ยอื่น 53,200,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความร่วมมอืดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ในระดบัพื้นทีเ่พือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 53,200,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเพื่อรองรบั
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.3.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ  4  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2562)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          -             17.8780 -            46.7500    64.6280 

-             -               17.8780   -              4.0000       21.8780   

-             -               -           -              42.7500      42.7500   

7.3 แผนงาน : รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากนิ                  64,628,000

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการอนุรกัษ ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ                  64,628,000

 1. เพือ่สนบัสนุนการด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้  าลายป่าระดบัจงัหวดัผ่านกลไก

 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม และ 76 จงัหวดั

                278,378,000

                278,378,000

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่ป้องกนั

ปญัหาการบกุรุกท าลายทรพัยากรธรรมชาติ

2. สนบัสนุนการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ

ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้  าลายป่าระดบัจงัหวดั

2. ส่งเสริมและสรา้งเครือข่ายภาครฐัและภาคประชาชนในการร่วมกนัสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปราม

การตดัไมท้  าลายป่าระดบัจงัหวดั

5. บูรณาการขอ้มลูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มในแต่ละภารกจิใหม้ปีระสทิธิภาพ

3. เพือ่บูรณาการการใชอ้ากาศยานร่วมกบัภาคพื้นดนิ โดยมุง่ผลลพัธใ์นการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม ใหก้ารบกุรุกพื้นทีป่่าไมล้ดลง

4. สนบัสนุนใหชุ้มชนไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มรอบชุมชน มส่ีวนร่วมตดัสนิใจ

ในการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มในชุมชน
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7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

23 23 23 69

 ( - )

ระบบ 1 1 1 1

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท -                64.6280    42.7500    42.7500    128.2500     

ลา้นบาท -                64.6280    42.7500    42.7500    128.2500     

ลา้นบาท -               -           -           -           -              

ลา้นบาท -               -           -           -           -              

ลา้นบาท -               17.8780   -           -           -              

ลา้นบาท -               -           -           -           -              

ลา้นบาท -               46.7500   42.7500   42.7500   128.2500     

ลา้นบาท -                -            -            -            -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : พื้นทีป่่าไดร้บัการบนิเพือ่คุม้ครอง

และป้องกนั ไมน่อ้ยกว่า 

เชิงปริมาณ : ระบบตดิตามและประเมนิผลดา้น

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูเ้กี่ยว

ขอ้งในพื้นทีเ่ป้าหมายต่อการด าเนินโครงการ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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64,628,000 บาท

1. งบลงทนุ 17,878,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 17,878,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 17,878,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 14,358,000             บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 10,000,000             บาท

รวม 77 รายการ (รวม 100 หน่วย)

(2) ระบบเฝ้าระวงัเตอืนภยัธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1

 ระบบ 4,358,000              บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 120,000                บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยทุีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 120,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภณัฑส์ ารวจ 3,400,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 3,400,000              บาท

รวม 77 รายการ (รวม 102 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น 46,750,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัปราบปรามการบกุรุกท าลายทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม โดยบูรณาการอากาศยานกบัภาคพื้นดนิ 22,500,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้  าลายป่าระดบัจงัหวดั 20,250,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาฐานขอ้มลูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มและระบบ

บูรณาการตดิตามและประเมนิผล 4,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการอนุรกัษ ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

857.7337 251.3061  258.3874 0.8250     51.7000    1,419.9522 

116.6189   107.1364     0.6820      0.8250       24.0000      249.2623     

741.1148   120.0697     145.8670   -              -              1,007.0515   

-             24.1000      22.9382     -              9.0000       56.0382      

-             -              88.9002     -              18.7000      107.6002     

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ระบบ 29 25 25 25 25

 ( 28 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

7.4 แผนงาน : บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม               1,419,952,200

7.4.1  ผลผลิตที่ 1 :  ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

              1,419,952,200

3. ประสานความร่วมมอืในการด าเนินงาน การป้องกนัและการแกไ้ขปญัหาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ

4. พฒันาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการสื่อสารส าหรบัการบริหารจดัการ การตดัสนิใจ

 1. อ านวยการใหเ้กดิประสานงานและสนบัสนุนใหเ้กดิกระบวนการในการก าหนดนโยบายยทุธศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. สนบัสนุนการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์

2. สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

3. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

เพือ่การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม4. สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนระบบอ านวยการและการ

บริหารทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของระบบอ านวยการและ

ระบบทีม่คุีณภาพตามเกณฑท์ีก่  าหนด

การจดัท าแผนปฏบิตัริาชการและงบประมาณ

2. ตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานอยา่งมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล

สิ่งแวดลอ้มทกุระดบั

และการบริการประชาชน
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,305.7878   1,419.9522 1,204.0288   1,258.5806   1,316.4055   

ลา้นบาท 1,305.7878   1,419.9522 1,204.0288   1,258.5806   1,316.4055   

ลา้นบาท 804.0245     857.7337   909.1977     963.7495     1,021.5744   

ลา้นบาท 254.5797     251.3061   251.3061     251.3061     251.3061     

ลา้นบาท 184.8836     258.3874   -              -              -              

ลา้นบาท 0.8000       0.8250      0.8250       0.8250       0.8250        

ลา้นบาท 61.5000      51.7000     42.7000      42.7000      42.7000      

ลา้นบาท -              -             -              -              -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ



 27

1,419,952,200 บาท

1. งบบคุลากร 857,733,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 740,063,600           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 714,565,100           บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 25,498,500            บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 117,670,100           บาท

2. งบด าเนินงาน 251,306,100           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 205,656,100           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 34,860,000             บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 100,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,800,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานบนอากาศยาน 3,375,000              บาท

(5) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,800,000             บาท

(6) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ 1,092,000              บาท

(7) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 4,308,000              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 5,100,000              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 5,000,000              บาท

(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 2,000,000              บาท

(11) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,914,000              บาท

(12) ค่าจา้งเหมาบริการ 30,440,900             บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,261,300              บาท

(14) ค่ารบัรองและพธิีการ 592,000                บาท

(15) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 120,000                บาท

(16) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 5,883,500              บาท

(17) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 50,000,000             บาท

(18) ค่าเบี้ยประกนั 12,000                 บาท

(19) วสัดุส านกังาน 5,000,000              บาท

(20) วสัดุก่อสรา้ง 150,000                บาท

(21) วสัดุงานบา้นงานครวั 413,000                บาท

(22) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 226,400                บาท

(23) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,600,000              บาท

(24) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 500,000                บาท

(25) วสัดุคอมพวิเตอร์ 4,100,000              บาท

(26) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000                บาท

(27) วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิอากาศยาน 10,000,000             บาท

ผลผลติ : ระบบอ านวยการและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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(28) วสัดุอากาศยาน 8,000,000              บาท

(29) วสัดุแผนทีแ่ละภาพถา่ยทางอากาศ 200,000                บาท

(30) วสัดุน า้มนัเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 10,000,000             บาท

(31) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 1,608,000              บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 45,650,000            บาท

2.2.1 คา่สาธารณูปโภค 45,650,000            บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 13,300,000             บาท

(2) ค่าน า้ประปา 2,850,000              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 9,500,000              บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 20,000,000             บาท

3. งบลงทนุ 258,387,400           บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 258,387,400           บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 193,945,700           บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,545,500              บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 1,545,500              บาท

รวม 9 รายการ (รวม 15 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 80,298,800             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 31,987,500             บาท

รวม 34 รายการ (รวม 49 หน่วย)

(2) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 15 รายการ 41,841,300             บาท

(3) รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 คนั 2,588,000              บาท

(4) รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) จงัหวดันครสวรรค ์1 คนั 1,294,000              บาท

(5) รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) จงัหวดัสกลนคร 1 คนั 1,294,000              บาท

(6) รถยนตโ์ดยสาร ขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,294,000              บาท

3.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 22,938,200             บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 18,938,200             บาท

รวม 8 รายการ (รวม 1,763 หน่วย)

(2) อุปกรณ์ Web Application Firewall จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000              บาท

(3) อุปกรณ์ตรวจจบัและป้องกนัการบกุรุกบนระบบเครือข่าย

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000              บาท
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3.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 69,000                 บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 69,000                 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

3.1.1.5 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 94,000                 บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยทุีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 94,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3.1.1.6 ครุภณัฑส์ ารวจ 100,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 100,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

3.1.1.7 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 88,900,200             บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 25,913,000             บาท

รวม 100 รายการ (รวม 101 หน่วย)

(2) ชุดตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากเหตรุอ้งเรียนและ

เหตกุารณ์ฉุกเฉินเคลือ่นที ่จงัหวดัล  าปาง 1 ชุด 2,310,000              บาท

(3) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 1,841,200              บาท

(4) ชุดวเิคราะห ์Grease & Oil จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 1,500,000              บาท

(5) ชุดวเิคราะห ์Grease & Oil จงัหวดันนทบรุี 1 ชุด 1,500,000              บาท

(6) ชุดวเิคราะห ์Grease & Oil จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 1,500,000              บาท

(7) ชุดวเิคราะห ์Grease & Oil จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 1,500,000              บาท

(8) ชุดวเิคราะห ์Grease & Oil จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 1,500,000              บาท

(9) เครื่องวเิคราะหไ์นโตรเจน จงัหวดัล  าปาง 1 เครื่อง 1,500,000              บาท

(10) เครื่องวเิคราะหไ์นโตรเจน จงัหวดัพษิณุโลก 1 เครื่อง 1,500,000              บาท

(11) เครื่องวเิคราะหไ์นโตรเจน จงัหวดันครสวรรค ์1 เครื่อง 1,500,000              บาท

(12) เครื่องวเิคราะหไ์นโตรเจน จงัหวดันนทบรุี 1 เครื่อง 1,500,000              บาท

(13) เครื่องวเิคราะหไ์นโตรเจน จงัหวดัราชบรุี 1 เครื่อง 1,500,000              บาท

(14) เครื่องวเิคราะหไ์นโตรเจน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง 1,500,000              บาท

(15) เครื่อง ICP - OES จงัหวดันครปฐม 1 เครื่อง 3,168,000              บาท

(16) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดัล  าปาง 1 ชุด 1,841,200              บาท

(17) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชุด 1,841,200              บาท

(18) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดันครสวรรค ์1 ชุด 1,841,200              บาท

(19) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 1,841,200              บาท

(20) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดันนทบรุี 1 ชุด 1,841,200              บาท
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(21) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดัสระบรุี 1 ชุด 1,841,200              บาท

(22) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดัราชบรุี 1 ชุด 1,841,200              บาท

(23) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดัอุดรธานี 1 ชุด 1,841,200              บาท

(24) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 1,841,200              บาท

(25) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 1,841,200              บาท

(26) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดัอุบลราชธานี 1 ชุด 1,841,200              บาท

(27) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด 1,841,200              บาท

(28) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 1,841,200              บาท

(29) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดัภูเกต็ 1 ชุด 1,841,200              บาท

(30) ชุดตดิตามตรวจสอบมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอย 

จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 1,841,200              บาท

(31) ชุดตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากเหตรุอ้งเรียนและ

เหตกุารณ์ฉุกเฉินเคลือ่นที ่จงัหวดันครปฐม 1 ชุด 2,310,000              บาท

(32) ชุดตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากเหตรุอ้งเรียนและ

เหตกุารณ์ฉุกเฉินเคลือ่นที ่จงัหวดันนทบรุี 1 ชุด 2,310,000              บาท

(33) ชุดตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากเหตรุอ้งเรียนและ

เหตกุารณ์ฉุกเฉินเคลือ่นที ่จงัหวดัราชบรุี 1 ชุด 2,310,000              บาท

(34) ชุดตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากเหตรุอ้งเรียนและ

เหตกุารณ์ฉุกเฉินเคลือ่นที ่จงัหวดัชลบรุี 1 ชุด 2,310,000              บาท

(35) ชุดตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัมลพษิสิ่งแวดลอ้มจากเหตรุอ้งเรียนและ

เหตกุารณ์ฉุกเฉินเคลือ่นที ่จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 2,310,000              บาท

3.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 64,441,700            บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 50,687,700             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 

10 ลา้นบาท 40,460,500             บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มจงัหวดัล  าปาง

  1 แหง่ 10,227,200             บาท
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3.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 8,027,800              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 

10 ลา้นบาท 8,027,800              บาท

รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)

3.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 5,726,200              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่

กว่า 10 ลา้นบาท 5,726,200              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 29 หน่วย)

4. งบเงนิอดุหนุน 825,000                บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 825,000                บาท

1) เงนิอุดหนุนสมทบกองทนุสิ่งแวดลอ้มแหง่สหประชาชาติ 825,000                บาท

5. งบรายจ่ายอื่น 51,700,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 13,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มตามแนว

พระราชด าริและกจิการพเิศษของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 1,500,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 1,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามตรวจสอบแหลง่ก าเนิดมลพษิและส่งเสริมการปฏบิตัติาม

กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม 13,760,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มชุมชนตาม

แผนพฒันาชนบทเชิงพื้นทีป่ระยกุต ์ตามแนวพระราชด าริ 8,500,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการประสานความร่วมมอืในการก ากบัตดิตามการด าเนินงานตาม

แผนจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายในพื้นทีจ่งัหวดั 4,940,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการ

ขอ้มลูและบริการอเิลก็ทรอนิกสท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 9,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

ควบคุมมลพษิ สิง่แวดลอ้มด ีเพือ่ประชาชน อย่างมส่ีวนร่วม

1. ก าหนดนโยบาย วางแผน และผลกัดนัยุทธศาสตรก์ารจดัการมลพษิของประเทศไปสู่การปฏบิตั ิ  

2. พฒันามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑใ์นการควบคุมมลพษิทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์   

3. พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยกีารควบคุมมลพษิ รวมท ัง้ประสานความร่วมมอืและ

ด าเนินการตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ   

4. ก ากบั ดูแล ใหม้กีารปฏบิตัติามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพษิ และรายงานสาธารณะ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมควบคุมมลพษิ

542,237,200               

656,494,900               
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 542.2372     656.4949     583.7538     718.3073     417.4305     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 542.2372     656.4949     583.7538     718.3073     417.4305     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

1. พื้นที่เป้าหมายมีการบริหารจดัการมลพษิอย่าง

มีประสิทธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:พื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บั

การบริหารจดัการมลพษิตามเกณฑท์ีก่  าหนด 

ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละของพื้นทีเ่ป้าหมาย

ทีน่ าแนวทางหรือวธิีการไปใช ้

ในการบริหารจดัการมลพษิไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 513.9901  636.2555  577.0538  711.6073  417.4305  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

2. พื้นที่เป้าหมายมีขอ้มูลคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม

ส าหรบัการจดัการมลพษิสิ่งแวดลอ้มขา้มแดน

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:พื้นทีเ่ป้าหมายมคุีณภาพ

สิ่งแวดลอ้มคงทีห่รือดขีึ้น ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:พื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บั

การตดิตามประเมนิผลคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม

เพือ่เป็นขอ้มลูส าหรบัการจดัการมลพษิ

สิ่งแวดลอ้มขา้มแดนไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 28.2471    20.2394    6.7000     6.7000     -            

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : พื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บัการป้องกนั 

ควบคุม ลดและขจดัมลพษิ

2 118.6159  177.9768  296.4862  -            -             

รวม 2 118.6159  177.9768  296.4862  -            -             

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  118,615,900  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 20,239,400                

2. แผนงานบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม 636,255,500               
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 154.7730  201.0378  263.1706  1.7365     35.7770    656.4949     

1. แผนงาน :  ส่งเสริมบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

-            -            15.2394    -            5.0000     20.2394      

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาศกัยภาพดา้น

การจดัการสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบั

การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

         -            -      15.2394          -        5.0000       20.2394

2. แผนงาน :  บริหารจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม

154.7730  201.0378  247.9312  1.7365     30.7770    636.2555     

ผลผลติที ่1 : พื้นทีเ่ป้าหมายไดร้บั

การป้องกนั ควบคุม ลดและขจดัมลพษิ

  154.7730   201.0378   247.9312      1.7365    30.7770      636.2555

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.1.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-           -             15.2394 -            5.0000    20.2394 

-              -               15.2394   -              5.0000       20.2394   

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 4

 ( 4 )

3 3 3

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 80 80

ลา้นบาท 28.2471        20.2394    6.7000        6.7000       -            

ลา้นบาท 28.2471        20.2394    6.7000        6.7000       -            

ลา้นบาท -               -           -              -              -           

ลา้นบาท 0.2400         -           -              -              -           

ลา้นบาท 17.0500       15.2394   -              -              -           

ลา้นบาท -               -           -              -              -           

ลา้นบาท 10.9571       5.0000     6.7000       6.7000       -           

ลา้นบาท -                -            -              -              -            

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จ านวนมาตรการ/สถานการณ์ส าหรบั

การจดัการมลพษิสิ่งแวดลอ้มขา้มแดน

เชิงคุณภาพ : พื้นทีเ่ป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมายมกีารน า

ขอ้มลูไปใชป้ระโยชน ์ไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

1. ประสานความร่วมมอืและพฒันาศกัยภาพการ

จดัการสิ่งแวดลอ้มเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

                  70,586,500

                  70,586,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน                  20,239,400

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการสิ่งแวดลอ้มเพื่อรองรบั

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

                 20,239,400

 เพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นการจดัการสิ่งแวดลอ้มจากภาวะมลพษิส าหรบัเตรียมการรองรบัการขยายตวัเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

 ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซยีน
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20,239,400 บาท

1. งบลงทนุ 15,239,400       บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 15,239,400       บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 15,239,400       บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 15,239,400       บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 3,039,400        บาท

รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) หน่วยตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบเคลือ่นที ่จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 คนั 10,000,000       บาท

(3)  ชุดตรวจวดัระดบัเสยีงจากอากาศยาน จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 ชุด 2,200,000        บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 5,000,000        บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพการจดัการมลพษิสิ่งแวดลอ้มขา้มแดน 5,000,000        บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มเพื่อรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

154.7730 201.0378 247.9312 1.7365     30.7770  636.2555 

154.7730   191.3646   18.3285     1.7365       4.0030      370.2056   

-             -             0.2240      -              16.0240     16.2480     

-             -             70.6084     -              3.2500      73.8584     

-             -             23.1240     -              1.5000      24.6240     

-             9.6732      0.9594      -              -             10.6326     

-             -             134.6869   -              6.0000      140.6869   

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

 ( 80 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 513.9901    636.2555    577.0538     711.6073    417.4305    

ลา้นบาท 513.9901    636.2555    577.0538     711.6073    417.4305    

ลา้นบาท 147.9152   154.7730   163.2257     172.1520   181.5792   

ลา้นบาท 212.3946   201.0378   202.3378     202.3378   202.3378   

ลา้นบาท 138.0717   247.9312   177.9768     303.6040   -             

ลา้นบาท 1.4962      1.7365      1.7365       1.7365      1.7365      

ลา้นบาท 14.1124     30.7770     31.7770      31.7770     31.7770     

ลา้นบาท -             -             -              -             -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2 แผนงาน : บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม                636,255,500

7.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  พื้นที่เป้าหมายไดร้บัการป้องกนั ควบคมุ ลดและขจดัมลพษิ                636,255,500

 เพือ่ส่งเสริมสนบัสนุนในการก าหนดนโยบาย วางแผนและควบคุม ป้องกนั ลดและขจดัมลพษิในพื้น

เป้าหมาย ใหม้รีะบบบริหารจดัการมลพษิอยา่งมปีระสทิธิภาพและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่  าหนดเพือ่

คุณภาพชีวติและ สิ่งแวดลอ้มทีด่ขี ึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาระบบการบริหารจดัการองคก์ร

และการควบคุมมลพษิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

2. บริหารจดัการขยะ

3. บริหารจดัการมลพษิทางอากาศ

4. ป้องกนัเผชิญเหตฉุุกเฉินมลพษิจากอุบตัภิยั

5. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารดา้นมลพษิ

6. จดัการมลพษิทางน า้

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับริการ

ต่อการใหบ้ริการของกรม ไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เชิงปริมาณ : รอ้ยละของพื้นทีเ่ป้าหมายทีด่  าเนินการ

จดัการมลพษิตามแผนทีก่  าหนดไมน่อ้ยกว่า

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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636,255,500 บาท

1. งบบคุลากร 154,773,000     บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 113,080,000     บาท

1.1.1 เงนิเดือน 100,062,400     บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 13,017,600       บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 41,693,000       บาท

2. งบด าเนินงาน 201,037,800     บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 176,842,600     บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 3,554,500        บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 174,000          บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,238,400        บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 1,296,000        บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 14,647,900       บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000        บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,953,800        บาท

(8) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 5,730,000        บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบริการ 53,307,700       บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 11,095,100       บาท

(11) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,098,200        บาท

(12) ค่าใชส้อยอื่น ๆ 1,411,000        บาท

(13) ค่าบ ารุงรกัษาสถานี 50,488,400       บาท

(14) วสัดุส านกังาน 7,090,700        บาท

(15) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,000,000        บาท

(16) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 300,000          บาท

(17) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,269,200        บาท

(18) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 6,226,300        บาท

(19) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 12,200           บาท

(20) วสัดุคอมพวิเตอร์ 5,949,200        บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 24,195,200       บาท

2.2.1 คา่สาธารณูปโภค 24,195,200       บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 4,500,000        บาท

(2) ค่าน า้ประปา 508,000          บาท

(3) ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 1,500,000        บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 16,403,200       บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,284,000        บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พื้นที่เป้าหมายไดร้บัการป้องกนั ควบคมุ ลดและขจดัมลพิษ
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3. งบลงทนุ 247,931,200     บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 247,931,200     บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 81,568,400       บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 625,000          บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 625,000          บาท

รวม 6 รายการ (รวม 40 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,294,000        บาท

(1) รถยนตโ์ดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) จงัหวดัระยอง 1 คนั 1,294,000        บาท

3.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 1,183,400        บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 1,183,400        บาท

รวม 12 รายการ (รวม 29 หน่วย)

3.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 65,000           บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 65,000           บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3.1.1.5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 78,401,000       บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 9,996,000        บาท

รวม 12 รายการ (รวม 52 หน่วย)

(2) ชุดวเิคราะหส์ารปรอทแบบอตัโนมตั ิจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,605,000        บาท

(3) เครื่องวเิคราะหโ์ลหะหนกัแบบเอ็กซเรยฟ์ลูออเรสเซนตแ์บบพกพา (X-ray 

Fluorescence) จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000        บาท

(4) เครื่องตรวจวดักลิน่ (Olfactometer Unit) จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 8,000,000        บาท

(5) หวัวดัปริมาณความสกปรก BOD/COD แบบ online จงัหวดักรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง 4,000,000        บาท

(6)  เครื่องวเิคราะหก์ารเลี้ยวเบนของรงัสเีอ็กซ ์(X-ray Diffraction meter) 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 5,800,000        บาท

(7)  เครื่องตรวจวเิคราะหธ์าตโุลหะ (Atomic emission element analyzer) 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000        บาท

(8)  เครื่องตรวจวดัสารระเหยอนิทรียแ์ละอนินทรียใ์นบรรยากาศดว้ยระบบอนิฟราเรด 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 3,500,000        บาท

(9)  ชุดวเิคราะหส์ารอนิทรียร์ะเหย (VOCs) ในตวัอยา่งอากาศทีเ่กบ็ดว้ยหลอดเกบ็ตวัอยา่ง 

TDT จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 3,500,000        บาท

(10) เครื่องมอืตรวจสอบรถยนตท์ีใ่ชเ้ครื่องยนตแ์บบจดุระเบดิดว้ยประกายไฟ และรถยนตท์ี่

ใชเ้ครื่องยนตแ์บบจดุระเบดิดว้ยการอดั จงัหวดัปทมุธานี 1 ระบบ 28,000,000       บาท

(11)  เครื่องวเิคราะหส์ารเคม ีระบบ Gas Chromatography/Mass spectrometry 

(GC/Ms) แบบเคลือ่นที ่จงัหวดัระยอง 1 เครื่อง 10,000,000       บาท
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3.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 166,362,800     บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 12,258,400       บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 12,258,400       บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3.1.2.2 ค่าควบคุมงาน 1,766,100        บาท

(1) ค่าควบคุมงานโครงการฟ้ืนฟูล  าหว้ยคลติี้จากการปนเป้ือนสารตะกัว่ จงัหวดักาญจนบรุี 1,766,100        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 8,830,100    บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,766,100    บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 2,611,200    บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 4,452,800    บาท

3.1.2.3 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 29,366,000       บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 29,366,000       บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3.1.2.4 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 6,122,500        บาท

(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 6,122,500        บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3.1.2.5 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 116,849,800     บาท

(1) โครงการฟ้ืนฟูล  าหว้ยคลติี้จากการปนเป้ือนสารตะกัว่ จงัหวดักาญจนบรุี 116,849,800     บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 584,248,800 บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 116,849,800 บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 175,365,600 บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 292,033,400 บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 1,736,500        บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,736,500        บาท

1) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานของเครือข่ายการตดิตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมภิาค

เอเชียตะวนัออก (EANET) 389,400          บาท

2)  เงนิอุดหนุนบ ารุงภาคสีมาชิกอนุสญัญาระหว่างประเทศ 1,347,100        บาท

5. งบรายจ่ายอื่น 30,777,000       บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 4,003,000        บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการตดิตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัคุณภาพแหลง่น า้ผวิดนิและน า้ทะเลชายฝัง่ 3,500,000        บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการเมอืงสวยใส ไรม้ลพษิ (Clean and Green City) 12,984,000       บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งศกัยภาพการเกบ็รวบรวม ขนส่ง และก าจดัขยะ 3,040,000        บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการน าน า้ทิ้งทีผ่่านการปรบัสภาพแลว้ไปใชป้ระโยชน์ 1,000,000        บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและปรบัปรุงกลไกทางกฎหมายในการจดัการคุณภาพน า้ 1,000,000        บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการจดัการมลพษิทางน า้ในพื้นทีว่กิฤต พื้นทีเ่สี่ยง และพื้นทีเ่ฉพาะ 500,000          บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศ 900,000          บาท
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9) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและปรบัปรุงมาตรฐานคุณภาพอากาศและการระบายมลพษิ

จากแหลง่ก าเนิด 1,000,000        บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการจดัการมลพษิทางอากาศในพื้นทีว่กิฤต 1,350,000        บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการศูนยค์วบคุมมลพษิจงัหวดัระยอง 1,500,000        บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นองคก์รหลกัในการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ ใหม้คีวามอดุมสมบูรณ์และย ัง่ยนื

ก าหนดนโยบาย วางแผน และบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่  โดยยดึหลกัการบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงทีด่ ีเพือ่ใหเ้กดิความสมบูรณ์และการใชป้ระโยชนท์ีย่ ัง่ยนื

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

1,241,378,200             

1,369,755,700             
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3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงิน 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,241.3782   1,369.7557   1,231.1758   1,278.4586   1,328.1398   

รวมเงินงบประมาณ ลา้นบาท 1,241.3782   1,369.7557   1,231.1758   1,278.4586   1,328.1398   

รวมเงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

1. ทรพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน 

ไดร้บัการบริหารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปริมาณ:พื้นทีป่่าชายเลนไดร้บัการ

บริหารจดัการ ไม่นอ้ยกวา่

ลา้นไร่ 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ทรพัยากรทางทะเล 

สตัวท์ะเลหายาก และระบบนิเวศทางทะเลทีส่  าคญั 

ไม่นอ้ยกวา่ 7 ประเภท ไดร้บัการประเมนิสถานภาพ

คุม้ครอง ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการ ใหม้คีวาม

สมบูรณ์เพิ่มขึ้น ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ระดบัความส าเร็จของการ

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

รวมท ัง้ระบบนิเวศทีส่  าคญั ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จ านวนเครื่องมอืและกลไก

ในการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

ทีถู่กน าไปใชป้ระโยชน ์ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท 1,144.5178 1,240.0367 1,084.4991 1,123.9513 1,165.0183 

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

2. กลุม่เป้าหมายมีความรู ้ความเขา้ใจถงึผลประโยชน์

และผลกระทบในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 

สามารถปรบัตวัในการแข่งขนัดา้นทรพัยากรทางทะเล

และชายฝัง่ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปริมาณ:พฒันาหลกัสูตรในการ

ฝึกอบรมดา้นการบริหารจดัการทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝัง่

หลกัสูตร 2 2 2 2 2

- ตวัชี้วดัเชงิปริมาณ:จ านวนบคุลากรทีไ่ดร้บัการ

ฝึกอบรมปีละ

คน 30 30 30 30 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ระดบัความส าเร็จของการ

จดัต ัง้เครือขา่ยการฝึกอบรมดา้นทรพัยากรทางทะเล 

เพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท 7.6000      7.6000      7.7800      7.9781      8.1962      

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

3. อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าชายเลน

พื้นที่ปลายน ้า ใหมี้ความสมบูรณ์

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:พื้นทีป่่าชายเลนทีเ่สื่อมโทรม

และถกูบกุรุก ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

ไร่ 2,660 3,000 3,000 3,000

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละความส าเร็จ

ของการบูรณาการและส่งเสริมการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู

ทรพัยากรป่าชายเลน โดยการมส่ีวนร่วม

ของทกุภาคส่วน

รอ้ยละ 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22.0000    -            24.1700    24.1700    24.1700    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

4. เครือข่ายมีองคค์วามรู ้เครื่องมือและกลไกในการ

ดูแลรกัษาทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

และเตรียมรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:พื้นทีช่ายฝัง่ทีไ่ดร้บัผลกระทบ

จากการกดัเซาะชายฝัง่ ไดร้บัการบริหารจดัการ

พื้นที่ 3 1 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

 ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะ

ภูมอิากาศไดร้บัการจดัการ

ชนิด 3 3 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละความส าเร็จของการ

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะ

ภูมอิากาศ

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 53.2604    97.2768    95.9835    102.1350   108.9019   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

5. องคค์วามรูแ้ละงานวิจยัสามารถน าไปใชใ้นการ

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนองคค์วามรู ้

ดา้นการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

ไมน่อ้ยกว่า

เรื่อง 13 14 14 14 14

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:องคค์วามรูด้า้น

การจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

ทีถ่กูน าไปใชป้ระโยชนไ์มน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.0000    13.9972    14.3322    15.3720    16.5159    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั



 48

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

6. กลุ่มเป้าหมายใชป้ระโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน 

เพื่อการแกไ้ขปญัหาที่ดินท ากนิของรฐัอย่างเป็นธรรม

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:ส ารวจรงัวดั จดัท าฐานขอ้มลู

และแผนทีก่ารใชป้ระโยชนพ์ื้นทีป่่าชายเลน

เพือ่การแกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิ

ไร่ 0 12,000 12,000 12,000 12,000

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ระดบัความส าเร็จ

ของการจดัท าฐานขอ้มลูทีด่นิและการใชป้ระโยชน์

ในพื้นทีป่่าชายเลน

รอ้ยละ 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -           10.8450   4.4110     4.8522     5.3375     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล 

และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหารจดัการ

2 133.6505    -          -          -          -           

รวม 2 133.6505    -          -          -          -           

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  133,650,500  บาท

ผลผลิต / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 7,600,000               

2. แผนงานป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 97,276,800             

3. แผนงานรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาทีด่นิท ากนิ 1,250,881,700          

4. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 13,997,200             

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 395.5765   582.8907   323.2609   2.0128      66.0148    1,369.7557 

1. แผนงาน :  ส่งเสริมบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

-            7.6000      -            -            -            7.6000      

โครงการที ่1 : โครงการความร่วมมอืการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

          -        7.6000           -             -             -        7.6000

2. แผนงาน :  ป้องกนัและลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ

-            18.5620    20.7500    -            57.9648    97.2768    

โครงการที ่1 : โครงการบูรณาการการจดัการ

ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่

ทะเล 23 จงัหวดั

          -             -        5.0000           -       57.9648     62.9648

โครงการที ่2 : โครงการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เพือ่รองรบัการ

เปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ

          -       18.5620     15.7500           -             -       34.3120

3. แผนงาน :  รกัษาความมัน่คงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดิน

ท ากนิ

395.5765   546.7135   298.5289   2.0128      8.0500      1,250.8817 

ผลผลติที ่1 : พื้นทีท่รพัยากรทางทะเล 

ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบริหาร

จดัการ

   395.5765    509.3505    291.0289      2.0128      8.0500  1,206.0187

โครงการที ่1 : โครงการรกัษาความม ัน่คง

ของฐานทรพัยากรธรรมชาติ

          -       34.0180           -             -             -       34.0180

โครงการที ่2 : โครงการจดัทีด่นิท ากนิ

ใหชุ้มชนในพื้นทีป่่าชายเลน

          -        3.3450      7.5000           -             -       10.8450

4. แผนงาน :  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา -            10.0152    3.9820      -            -            13.9972    

โครงการที ่1 : โครงการศึกษาวจิยัเพือ่พฒันา

องคค์วามรูใ้นการจดัการทรพัยากรทางทะเล

และชายฝัง่

          -       10.0152      3.9820           -             -       13.9972

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.1.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2562)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          7.6000    -          -            -           7.6000    

-             7.6000       -             -              -              7.6000      

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หลกัสูตร 2

( 2 )

2 2 2 2

 

รอ้ยละ 70

( - )

70 70 70 70

 

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน                   7,600,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการความร่วมมือการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

                  7,600,000

 1. เพือ่เป็นผูน้ าดา้นองคค์วามรูด้า้นทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

 2. เพือ่เป็นศูนยก์ลางการพฒันาองคค์วามรูด้า้นทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ในภูมภิาคอาเซยีน

 ศูนยว์จิยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่อนัดามนั จงัหวดัภูเกต็

งบประมาณ

               46,754,300

               46,754,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : พฒันาหลกัสูตรและองคค์วามรูใ้นการ

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

เพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

เชิงคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของการจดัต ัง้

เครือข่ายการฝึกอบรมดา้นทรพัยากรทางทะเล

เพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพบคุลากรในภูมภิาคอาเซยีนดา้นการ

บริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 15.2000        7.6000      7.7800        7.9781        8.1962        

ลา้นบาท 15.2000        7.6000      7.7800        7.9781        8.1962        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                7.6000      7.7800       7.9781       8.1962       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 15.2000        -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**
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7,600,000 บาท

การเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน

1. งบด าเนินงาน 7,600,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,600,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 720,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 336,000                บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,800,000              บาท

(4) วสัดุส านกังาน 500,000                บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 120,000                บาท

(6) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,000                   บาท

(7) วสัดุคอมพวิเตอร์ 120,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการความรว่มมือการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อรองรบั
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.2.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2562)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-           -            5.0000    -            57.9648    62.9648    

-             -              5.0000      -              57.9648      62.9648      

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

พื้นที่ 3

( 3 )

1 3 3 3

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

เชิงปริมาณ : จ านวนพื้นที/่ชุมชนทีม่กีารจดัท าแผน 

เครื่องมอื ระบบในการจดัการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่

เชิงคุณภาพ : จ านวนเครื่องมอืและกลไกในการ

จดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่

ทะเล ทีถ่กูน าไปใชป้ระโยชน ์ไมน่อ้ยกว่า

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. บูรณาการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 23 จงัหวดั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

7.2 แผนงาน : ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ                  97,276,800

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการบูรณาการการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 23 จงัหวดั

                 62,964,800

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

 1. เพือ่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ส ารวจ ออกแบบการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 

 2. เพือ่แกไ้ขปญัหาและป้องกนับรรเทาความเดอืดรอ้นของชุมชนในพื้นทีท่ีป่ระสบปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ 

 3. เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นทีช่ายฝัง่ ระบบนิเวศชายฝัง่ และระบบนิเวศทางทะเลทีไ่ดร้บัผลกระทบ ตลอดจนอนุรกัษ์

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เพือ่รกัษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 4. เพือ่เสริมสรา้งองคค์วามรูแ้ละการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

การกดัเซาะชายฝัง่ รวมท ัง้จดัท าฐานขอ้มลูตดิตามการเปลีย่นแปลงพื้นทีช่ายฝัง่อยา่งต่อเน่ือง เป็นปจัจบุนั 

และน าไปใชไ้ดท้นัทว่งที

 พื้นทีจ่งัหวดัชายฝัง่ทะเลของไทย 23 จงัหวดั

               318,733,200

               318,733,200

หน่วย:ลา้นบาท
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 34.6984        62.9648     69.5982      73.5580      77.9138      

ลา้นบาท 34.6984        62.9648     69.5982      73.5580      77.9138      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               5.0000      -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 34.6984       57.9648     69.5982      73.5580      77.9138      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**
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62,964,800 บาท

1. งบลงทนุ 5,000,000              บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 5,000,000              บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 5,000,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์ ารวจ 5,000,000              บาท

(1) เครื่องส ารวจสภาพพื้นทะเล (Side scan echosounder) ต าบลวชิิต 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเกต็ 1 เครื่อง

5,000,000              บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 57,964,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัท าระบบประเมนิ ตดิตาม และคาดการณ์

การเปลีย่นแปลงพื้นทีช่ายฝัง่ เพือ่การบริหารจดัการพื้นทีช่ายฝัง่

15,998,400             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจดัท ายทุธศาสตรก์ารจดัการปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่

เชิงบูรณาการ

9,844,100              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานศึกษาวจิยัระบบหาดและแนวทางแกไ้ขปญัหา

การกดัเซาะชายฝัง่

9,718,600              บาท

22,403,700             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบูรณาการการจดัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการกดัเซาะชายฝัง่ทะเล 

23 จงัหวดั

4) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบรรเทาความเดอืดรอ้นและฟ้ืนฟูชายฝัง่ทีถ่กูกดัเซาะ 

โดยการปกัไมไ้ผ่ชะลอความรุนแรงของคลืน่ ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมทุรเจดยี ์

จงัหวดัสมทุรปราการ
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บาท

7.2.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.2.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.2.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2562)

7.2.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            18.5620   15.7500   -           -           34.3120   

-              18.5620     15.7500     -              -              34.3120     

7.2.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

พื้นที่/รอ้ยละ 2/100

( 2/50 )

2/100 2/100 2/100 2/100

รอ้ยละ 90

( - )

90 90 90 90

ลา้นบาท 53.2217      34.3120      26.3853      28.5770      30.9881      

ลา้นบาท 53.2217      34.3120      26.3853      28.5770      30.9881      

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท -              18.5620     26.3853     28.5770     30.9881     

ลา้นบาท -              15.7500     -              -              -              

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท 53.2217     -              -              -              -              

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

ที่ไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะ

ภูมอิากาศไดร้บัการจดัการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความส าเร็จของการบรหิาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ไดร้บั

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. บรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                173,484,100

                173,484,100

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.2.2  โครงการที่ 2 :  โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เพื่อรองรบั

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ

                34,312,000

 - เพือ่ศึกษาวจิยั ส ารวจประเมนิสถานภาพทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ ที่ไดร้บัผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศเพือ่น าไปสู่การบรหิารจดัการตามหลกัทางวชิาการ

 พื้นที่จงัหวดัชายฝัง่ทะเลของไทย 24 จงัหวดั
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34,312,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 18,562,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,562,000            บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 80,000                 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,400,000              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 950,000                บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,000,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 580,000                บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 100,000                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาแรงงานบคุคลภายนอก 1,550,000              บาท

(9) วสัดุส านกังาน 982,000                บาท

(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,000,000              บาท

(11) วสัดุก่อสรา้ง 940,000                บาท

(12) วสัดุงานบา้นงานครวั 928,000                บาท

(13) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 652,000                บาท

(14) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 1,920,000              บาท

(15) วสัดุสนามและการฝึก 676,000                บาท

(16) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,090,000              บาท

(17) วสัดุการเกษตร 960,000                บาท

(18) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 940,000                บาท

(19) วสัดุส ารวจ 814,000                บาท

2. งบลงทนุ 15,750,000            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 15,750,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 15,750,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 15,750,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 6,850,000              บาท

รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)

(2) ค่าซ่อมเรือไฟเบอรก์ลาส (มนัใน 02) ต าบลปากน า้ประแส อ าเภอแกลง 

จงัหวดัระยอง 1 ล า

1,400,000              บาท

(3) เรือยาง พรอ้มเครื่องยนต ์ขนาดไมน่อ้ยกว่า 150 แรงมา้ 

ต าบลปากน า้ประแส อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง 1 ล า

1,500,000              บาท

(4) ค่าซ่อมเรือส ารวจทรพัยากรทางทะเล (บญุเลศิ)  ต าบลวชิิต อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัภูเกต็ 1 ล า

6,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาวะภมิูอากาศ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

395.5765  509.3505  291.0289 2.0128     8.0500     1,206.0187 

-              137.5956    -              -              -              137.5956      

-              240.9962    -              -              -              240.9962      

-              55.3392      -              -              4.0000       59.3392       

-              -              290.0779    -              -              290.0779      

-              14.2924      0.9510       -              -              15.2434       

-              0.8900       -              -              -              0.8900         

395.5765    60.2371      -              2.0128       4.0500       461.8764      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นไร่ 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52

 ( 1.52 )

ประเภท 7

( 7 )

7 7 7 7

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ไมน่อ้ยกวา่

เชงิปรมิาณ : ทรพัยากร สตัวท์ะเลหายาก และระบบ

นิเวศทางทะเลที่ส  าคญั ไดร้บัการประเมนิสถานภาพ

คุม้ครอง ฟ้ืนฟูและบรหิารจดัการไมน่อ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของการบรหิาร

จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ รวมท ัง้ระบบ

นิเวศที่ส  าคญั ไมน่อ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : จ านวนเครื่องมอืและกลไกในการ

บรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

ที่ถูกน าไปใชป้ระโยชน ์ไมน่อ้ยกวา่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : พื้นที่ป่าชายเลนไดร้บัการบรหิารจดัการ

2. บรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเล

3. ส ารวจ ประเมนิสถานภาพทรพัยากรทางทะเล

และชายฝัง่

4. เพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝัง่

5. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

6. รณรงคด์า้นจรยิธรรม ธรรมมาภบิาลเพือ่ป้องกนั

การทจุรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั

7. บรหิารจดัการและอ านวยการเพือ่สนบัสนุนการ

จดัการและอนุรกัษท์รพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บรหิารจดัการทรพัยากรป่าชายเลน

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.3 แผนงาน : รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากิน              1,250,881,700

7.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  พื้นที่ทรพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการ

บรหิารจดัการ

             1,206,018,700

 -เพือ่สงวน อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู บรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ รวมท ัง้ป่าชายเลน เพือ่ความสมบูรณ์

 ม ัง่ค ัง่ สมดุลและย ัง่ยนืของทะเลไทย เสรมิสรา้งความม ัน่คงทางสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,119.5178    1,206.0187 1,032.7207   1,068.7806   1,106.1159   

ลา้นบาท 1,119.5178    1,206.0187 1,032.7207   1,068.7806   1,106.1159   

ลา้นบาท 369.0012      395.5765   414.2153     434.2556     455.3313     

ลา้นบาท 478.7213      509.3505   563.8119     579.3915     595.1671     

ลา้นบาท 212.2059      291.0289   44.1444      44.1444      44.1444      

ลา้นบาท 1.2868         2.0128      2.0991       2.0991       2.0991       

ลา้นบาท 58.3026       8.0500      8.4500       8.8900       9.3740       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ
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1,206,018,700 บาท

1. งบบคุลากร 395,576,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 182,850,400           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 141,325,500           บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 41,524,900            บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 212,726,100           บาท

2. งบด าเนินงาน 509,350,500           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 487,986,700           บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 3,024,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษส าหรบัขา้ราชการและลูกจา้งประจ า 767,700                บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 991,200                บาท

(4) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,760,900              บาท

(5) ค่าตอบแทนวทิยากร กรรมการประเมนิผลทางวชิาการ 322,400                บาท

(6) เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษของขา้ราชการ (พตก.) 180,000                บาท

(7) ค่าตอบแทนรายเดอืนเพิม่เตมิส าหรบัการปฏบิตังิานประจ าส านกังาน

ในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.)

432,000                บาท

(8) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั และอนุกรรมการ 

ตามพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ 

พ.ศ. 2558

5,613,400              บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 42,783,600             บาท

(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 14,531,400             บาท

(11) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 5,378,900              บาท

(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 3,969,800              บาท

(13) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 7,086,000              บาท

(14) ค่าจา้งเหมาบริการ 20,198,800             บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 13,189,300             บาท

(16) ค่ารบัรองและพธิีการ 220,000                บาท

(17) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 1,309,100              บาท

(18) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 9,693,000              บาท

(19) ค่าเช่าอาคาร 1,680,000              บาท

(20) ค่าใชจ่้ายในการดูแลเขตพทิกัษป่์าชายเลนรกัษส์ตัวน์ า้ 36,792,000             บาท

(21) ค่าใชจ่้ายในการจดัท าและวางปะการงัเทยีม 159,000,000           บาท

(22) ค่าจา้งเหมาแรงงานบคุคลภายนอก 41,321,000             บาท

(23) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศ 3,800,000              บาท

(24) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานพระราชบญัญตัส่ิงเสริมการบริหารจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ พ.ศ. 2558

710,400                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พื้นที่ทรพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน ไดร้บัการบรหิารจดัการ
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(25) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานรณรงคด์า้นจริยธรรม ธรรมมาภบิาลเพือ่ป้องกนั

การทจุริตและประพฤตมิชิอบในภาครฐั

890,000                บาท

(26) วสัดุส านกังาน 17,277,700             บาท

(27) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 44,935,800             บาท

(28) วสัดุก่อสรา้ง 7,336,100              บาท

(29) วสัดุงานบา้นงานครวั 3,190,000              บาท

(30) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,776,000              บาท

(31) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 6,309,000              บาท

(32) วสัดุสนามและการฝึก 2,238,000              บาท

(33) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 1,077,000              บาท

(34) วสัดุคอมพวิเตอร์ 6,614,800              บาท

(35) วสัดุการเกษตร 5,643,200              บาท

(36) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 8,898,000              บาท

(37) วสัดุส ารวจ 1,902,000              บาท

(38) วสัดุภาพถา่ยทางอากาศและภาพถา่ยดาวเทยีม 950,000                บาท

(39) วสัดุโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 3,194,200              บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 21,363,800            บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 2,143,400              บาท

(2) ค่าน า้ประปา 1,377,700              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 12,523,100             บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 3,877,600              บาท

(5) ค่าไปรษณีย์ 1,442,000              บาท

3. งบลงทนุ 291,028,900           บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 291,028,900           บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 158,509,700           บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 157,558,700           บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 42,198,200             บาท

รวม 67 รายการ (รวม 107 หน่วย)

(2) เรือส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรทางทะเล

และชายฝัง่ ขนาดความยาวไมน่อ้ยกว่า 80 ฟตุ พรอ้มอุปกรณ์ ต าบลนาทุ่ง 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัชุมพร 1 ล า

88,890,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 148,890,500      บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 20,000,000       บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 40,000,000       บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 88,890,500       บาท

(3) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไมน่อ้ยกว่า 29 ฟตุ พรอ้มอุปกรณ์ 

ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 1 ล า

10,000,000             บาท
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(4) เรือตรวจการณ์ ขนาดความยาวไม่นอ้ยกวา่ 29 ฟตุ พรอ้มอปุกรณ์ 

ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเก็ต 1 ล า

10,000,000             บาท

(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 

2,400 ซซี ีแขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 2 คนั

2,588,000              บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 

2,400 ซซี ีต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมอืง จงัหวดักระบี ่1 คนั

1,294,000              บาท

(7) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 

2,400 ซซี ีต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 1 คนั

1,294,000              บาท

(8) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 

2,400 ซซี ีต าบลพะวง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 คนั

1,294,000              บาท

3.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 951,000                บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 951,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 132,519,200           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,518,600             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6,302,300              บาท

(2) บา้นพกัพนกังาน 12 ยูนิต ต าบลนาทุ่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดัชมุพร 1 แห่ง 12,508,700             บาท

(3) สิง่ก่อสรา้งประกอบส่วนบริหารจดัการทรพัยากรป่าชายเลนที ่6 ต าบลชะแล ้

 อ าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา 1 แห่ง

11,707,600             บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 51,418,100             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 

10 ลา้นบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

6,658,100              บาท

(2) ค่าก่อสรา้งส่วนขยายสถานแสดงพนัธุส์ตัวน์ า้ ต าบลวชิติ อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัภูเก็ต 1 แห่ง

44,760,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 79,760,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 23,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 44,760,000             บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอืน่ๆ 50,582,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 50,582,500             บาท

รวม 33 รายการ (รวม 1,036,763 หน่วย)

4. งบเงินอดุหนุน 2,012,800              บาท

4.1 เงินอดุหนุนทัว่ไป 2,012,800              บาท

1,386,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนส าหรบัการด าเนินงานของคณะกรรมการทางทะเลระหวา่งประเทศ 500,000                บาท

3) เงนิสมทบกองทนุ IOSEA Marine Turtle MOU 126,800                บาท

1) ค่าธรรมเนียมสมาชกิ COBSEA (Coordinating Body on  the Sea of  East Asia)
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5. งบรายจ่ายอื่น 8,050,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 4,050,000              บาท

2) ค่าจา้งจดัท าแบบการจดัแสดงพพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยาพชืและสตัว ์ 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัท าระบบขอ้มลูพชืและสตัวท์ะเล โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื

ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

1,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานนิทรรศการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพฯ 

60 พรรษา โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

2,000,000              บาท
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.3.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2558 ถงึ  ปี 2562)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-         34.0180     -          -            -            34.0180    

-            34.0180       -             -              -              34.0180      

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นไร่ 1.131 1.131 1.131 1.131 1.131

 ( 1.131 )

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 25.0000        34.0180     39.4584      41.6184      43.9945      

ลา้นบาท 25.0000        34.0180     39.4584      41.6184      43.9945      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               34.0180     39.4584      41.6184      43.9945      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 25.0000       -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชิงคุณภาพ : พื้นทีป่่าชายเลนทีถ่กูบกุรุก ไดร้บัการ

ตรวจสอบ และยดึคนืเพือ่ฟ้ืนฟูตามเกณฑท์ีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : ป้องกนัรกัษาป่าชายเลนแบบบูรณาการ

ในพื้นทีว่กิฤต 13 จงัหวดั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. รกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ

                 34,018,000

 -เพือ่รกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรทางทะเล ชายฝัง่ทะเล และป่าชายเลน อนัเป็นพื้นฐานในการบริหาร

จดัการใหเ้กดิความสมบูรณ์

 พื้นทีป่่าชายเลนทีว่กิฤต 13 จงัหวดั

               184,089,300

               184,089,300

7.3.2  โครงการที่ 1 :  โครงการรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ
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34,018,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 34,018,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 34,018,000            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 10,760,000             บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 8,568,000              บาท

(3) ค่าจา้งเหมาแรงงานบคุคลภายนอก 5,000,000              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการฟ้ืนฟูสภาพป่าพื้นทีร่ื้อถอน 6,130,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัท าป้ายพื้นทีร่ื้อถอน 340,000                บาท

(6) วสัดุส านกังาน 420,000                บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,100,000              บาท

(8) วสัดุคอมพวิเตอร์ 400,000                บาท

(9) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 300,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค ์

7.3.3.2   สถานที่ด าเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2559 ถึง  ปี 2562)

7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-          3.3450     7.5000    -            -            10.8450    

-            3.3450       7.5000      -              -              10.8450      

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่  - 12,000      12,000        12,000        12,000        

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

ลา้นบาท -              10.8450     4.4110        4.8522        5.3375        

ลา้นบาท -              10.8450     4.4110        4.8522        5.3375        

ลา้นบาท -              -             -              -              -              

ลา้นบาท -              3.3450      4.4110        4.8522        5.3375        

ลา้นบาท -              7.5000      -              -              -              

ลา้นบาท -              -             -              -              -              

ลา้นบาท -              -             -              -              -              

ลา้นบาท -              -             -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จของการจดัท า

ฐานขอ้มลูที่ดนิและการใชป้ระโยชนใ์นพื้นที่ป่าชายเลน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : ส ารวจรงัวดั จดัท าฐานขอ้มลูและแผนที่

การใชป้ระโยชนพ์ื้นที่ป่าชายเลนเพือ่การแกไ้ขปญัหา

ที่ดนิท ากิน

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส ารวจรงัวดั จดัท าฐานขอ้มลูและแผนที่

การใชป้ระโยชนพ์ื้นที่ป่าชายเลน เพือ่การแกไ้ขปญัหา

ที่ดนิท ากิน

7.3.3  โครงการที่ 2 :  โครงการจดัที่ดินท ากินใหชุ้มชนในพื้นที่ป่าชายเลน                   10,845,000

 -เพือ่ส ารวจรงัวดั จดัท าฐานขอ้มลูและแผนที่การใชป้ระโยชนพ์ื้นที่ป่าชายเลนเพือ่การแกไ้ขปญัหาที่ดนิท ากิน

 พื้นที่จงัหวดัชายฝัง่ทะเลของไทย 24 จงัหวดั

               25,445,700

               25,445,700
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10,845,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 3,345,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,345,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,091,000              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,035,000              บาท

(3) วสัดุส านกังาน 49,000                 บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 80,000                 บาท

(5) วสัดุคอมพวิเตอร์ 90,000                 บาท

2. งบลงทนุ 7,500,000              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 7,500,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 7,500,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ ารวจ 7,500,000              บาท

(1) เครื่องหาพกิดัสญัญาณดาวเทยีม GPS ความละเอยีดสูง ส าหรบังานส ารวจ

พื้นทีถ่อืครองทีด่นิ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

7,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัที่ดินท ากินใหชุ้มชนในพื้นที่ป่าชายเลน



 69

บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2562)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-         10.0152    3.9820    -            -            13.9972    

-            10.0152      3.9820      -              -              13.9972      

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง/รอ้ยละ 13/100

( 13/50 )

14/100 14/100 14/100 14/100

รอ้ยละ 80

( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 28.0000       13.9972     14.3322      15.3720      16.5159      

ลา้นบาท 28.0000       13.9972     14.3322      15.3720      16.5159      

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               10.0152     14.3322      15.3720      16.5159      

ลา้นบาท -               3.9820      -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 28.0000      -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิปรมิาณ : จ านวนองคค์วามรูด้า้นการจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ ไมน่อ้ยกวา่

เชงิคุณภาพ : องคค์วามรูด้า้นการจดัการทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝัง่ ที่ถูกน าไปใชป้ระโยชน ์ไมน่อ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. ศึกษาวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

               88,217,300

               88,217,300

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วยนบั

งบประมาณ

7.4 แผนงาน : ส่งเสรมิการวิจยัและพฒันา                   13,997,200

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการ

ทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

                  13,997,200

 -เพือ่ศึกษาวจิยัและพฒันาองคค์วามรูเ้ป็นฐานในการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่

 พื้นที่จงัหวดัชายฝัง่ทะเลของไทย 24 จงัหวดั
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13,997,200 บาท

1. งบด าเนินงาน 10,015,200            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,015,200            บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 276,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,868,200              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 70,000                 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 210,000                บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 580,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 614,000                บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 40,000                 บาท

(8) ค่าจา้งเหมาแรงงานบคุคลภายนอก 1,620,000              บาท

(9) วสัดุส านกังาน 1,510,000              บาท

(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 560,000                บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 50,000                 บาท

(12) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 25,000                 บาท

(13) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 1,425,000              บาท

(14) วสัดุสนามและการฝึก 115,000                บาท

(15) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 402,000                บาท

(16) วสัดุคอมพวิเตอร์ 45,000                 บาท

(17) วสัดุการเกษตร 30,000                 บาท

(18) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 360,000                บาท

(19) วสัดุส ารวจ 215,000                บาท

2. งบลงทนุ 3,982,000              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 3,982,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 3,982,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,982,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 982,000                บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) เครื่องวดัขนาดอนุภาคตะกอน (Paricle sizer)  ต าบลวชิิต อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัภูเกต็ 1 เครื่อง

3,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรูใ้นการจดัการทรพัยากรทางทะเล

และชายฝัง่
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรธรณี

627,043,900               

655,438,600               

บรหิารจดัการดา้นธรณีวทิยาและทรพัยากรธรณีโดยการมส่ีวนร่วมของประชาชนเพือ่ประโยชนสุ์ข

แก่สงัคมโดยรวม

จดัการดา้นธรณีวทิยา ทรพัยากรธรณี ธรณีวทิยาสิง่แวดลอ้มและธรณีพบิตัภิยั โดยเนน้การมส่ีวนร่วม

ของทกุภาคส่วน



72

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 627.0439     655.4386     532.4762     546.4396     560.5486     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 627.0439     655.4386     532.4762     546.4396     560.5486     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

1. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดร้บั

ประโยชน์จากการอนุรกัษแ์ละจดัการทรพัยากรธรณี

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนพื้นทีเ่ป้าหมาย

ทีไ่ดร้บัการบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรณี

ตามกฎหมาย

แหง่ 1 1 3 4 5

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนขอ้เสนอเพือ่

การบริหารจดัการทรพัยากรธรณี

มกีารน าไปพจิารณาก าหนดหรือพจิารณา

ตดัสนิใจเชิงนโยบาย

เรื่อง 14 14 18 18 19

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนชุมชนเป้าหมาย

ทีน่ าองคค์วามรูม้าตรการดา้นธรณีวทิยา

ไปใชป้ระโยชน์

แหง่ 9 10 12 12 12

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ผูร้บับริการมคีวามพงึพอใจ

ต่องานบริการ ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 512.8973     560.9010     458.4296     472.3930     486.5020     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

2. ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยั และภาคเีครือข่าย

มีความพรอ้มในการรบัมือธรณีพบิตัภิยั สามารถลด

ผลกระทบและปจัจยัเสี่ยงดา้นธรณีวิทยา

สิ่งแวดลอ้มและธรณีพบิตัภิยั

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนพื้นทีท่ีม่แีผน

การลดผลกระทบจากธรณีพบิตัภิยัภายใต ้

การมส่ีวนร่วม

พื้นที่ 1 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ไดร้บัขอ้เสนอแนะ/แนวทาง เชิงพื้นที ่ในการลด

ปจัจยัเสี่ยงดา้นธรณีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม

และธรณีพบิตัภิยั

เรื่อง 3 3 4 4 4

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมาย

มคีวามรู ้ความเขา้ใจ  ขอ้มลู/องคค์วามรูด้า้น

ธรณีพบิตัภิยัไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 106.9466     74.7996      66.8466      66.8466      66.8466      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

3. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งไดร้บัขอ้เสนอแนะเพื่อ

น าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการชายฝัง่ทะเล

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ไดร้บัขอ้เสนอแนะในการวางแผนการบริหาร

จดัการชายฝัง่ทะเล

เรื่อง 1 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

มคีวามพงึพอใจกบัขอ้เสนอแนะในการวางแผน

การบริหารจดัการชายฝัง่ทะเล ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.2000     19.7380    7.2000     7.2000     7.2000     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ บรหิาร

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : การบริหารจดัการทรพัยากรธรณี 2 64.5586    38.2244    -            -            -             

รวม 2 64.5586    38.2244    -            -            -             

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  64,558,600  บาท

1. แผนงานป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 19,738,000                

2. แผนงานรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาทีด่นิท ากนิ 560,901,000               

3. แผนงานฟ้ืนฟู ป้องกนั และจดัการภยัพบิตัิ 74,799,600                

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จดัการ

ดา้น

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 214.2670  122.9596  140.9016  2.4048      174.9056    655.4386    

1. แผนงาน :  ป้องกนัและลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ

-            -            12.5380    -             7.2000      19.7380     

ผลผลติที ่1 : ขอ้มลูธรณีสณัฐานชายฝัง่

ทะเล

        -            -      12.5380            -         7.2000      19.7380

2. แผนงาน :  รกัษาความมัน่คงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากนิ

214.2670  119.9596  120.4106  2.4048      103.8590    560.9010    

ผลผลติที ่1 : การบริหารจดัการทรพัยากร

ธรณี

  214.2670   119.9596   120.4106       2.4048    103.8590    560.9010

3. แผนงาน :  ฟ้ืนฟ ูป้องกนั และจดัการ

ภยัพบิตัิ

-            3.0000     7.9530     -             63.8466     74.7996     

ผลผลติที ่1 : การบริหารจดัการธรณีวทิยา

สิ่งแวดลอ้มและธรณีพบิตัภิยั

         -        3.0000      7.9530            -        63.8466      74.7996

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่ายบรหิาร

จดัการ

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-         -             12.5380 -            7.2000     19.7380   

-           -               12.5380   -              7.2000       19.7380      

7.1.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชุดขอ้มูล 2 2 4 2 2

 ( - )

รอ้ยละ         70      

  ( - )

70 70 70 70

ลา้นบาท 7.2000         19.7380    7.2000        7.2000        7.2000       

ลา้นบาท 7.2000         19.7380    7.2000        7.2000        7.2000       

ลา้นบาท -               -           -              -              -              

ลา้นบาท -               -           -              -              -              

ลา้นบาท -               12.5380   -              -              -              

ลา้นบาท -               -           -              -              -              

ลา้นบาท 7.2000         7.2000     7.2000       7.2000       7.2000       

ลา้นบาท -                -            -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.1 แผนงาน : ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ                  19,738,000

7.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  ขอ้มูลธรณีสณัฐานชายฝัง่ทะเล                  19,738,000

เพือ่ใหม้ขีอ้มลูธรณีสณัฐานชายฝัง่ทะเลทนัสมยั ในการน าไปใชบ้ริหารจดัการเชิงพื้นที ่ส  าหรบัหน่วยงาน

ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้ง

หน่วย:ลา้นบาท

งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. ส ารวจและศึกษาธรณีสณัฐานชายฝัง่ทะเล

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนชุดขอ้มลูธรณีสณัฐาน

ชายฝัง่ทะเล 

เชิงคุณภาพ : ขอ้มลูธรณีสณัฐานชายฝัง่ทะเลถกูตอ้ง

ตามหลกัวชิาการ ไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

กจิกรรม

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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19,738,000 บาท

1. งบลงทนุ 12,538,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 12,538,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 12,538,000            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์ ารวจ 12,538,000             บาท

(1) เครื่องมอืวดัระดบัน า้ทะเลขึ้น-ลง แบบอตัโนมตั ิควบคุมต าแหน่งดว้ยระบบ

ดาวเทยีม เขตราชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 8,938,000              บาท

(2) เครื่องหาพกิดัจากสญัญาณดาวเทยีม GNSS ชนิดสองความถี่ ระบบ RTK 

ส าหรบังานรงัวดั พรอ้มอุปกรณ์ เขตราชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด
3,600,000              บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 7,200,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส ารวจ ศึกษาธรณีสณัฐาน และการเปลีย่นแปลงชายฝัง่ทะเล 7,200,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ขอ้มูลธรณีสณัฐานชายฝัง่ทะเล
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

214.2670 119.9596    120.4106 2.4048     103.8590  560.9010  

-             5.0100         30.5210     -              40.8130      76.3440      

-             4.0980         1.8600      -              14.7500      20.7080      

-             48.8728       77.2326     -              17.9000      144.0054     

214.2670   52.5028       0.0600      2.4048       30.3960      299.6306     

-             9.4760         10.7370     -              -              20.2130      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง         19      

   ( - )

17 23 23 24

แห่ง         2        

 ( - )

2 4 4 4

เรื่อง         2        

 ( - )

2 2 2 2

แห่ง 1 1 3 4 5

 ( - )

ตวัอย่าง 30 30 60 75 90

 ( - )

7.2 แผนงาน : รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากนิ                 560,901,000

7.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  การบริหารจดัการทรพัยากรธรณี                 560,901,000

หน่วย:ลา้นบาท

เพือ่ส ารวจ ประเมนิศกัยภาพ และจดัท าฐานขอ้มลูดา้นทรพัยากรธรณีเพือ่จดัท านโยบาย แผน มาตรการ

และแนวทางบริหารจดัการทรพัยากรธรณี ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาทรพัยากรธรณี

ประสานความร่วมมอืกบัต่างประเทศและองคก์รระหว่างประเทศ รวบรวมและเผยแพร่องคค์วามรู ้

ทางทรพัยากรธรณีเพือ่ใหเ้กดิการบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรณีของประเทศ

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. ส ารวจและประเมนิสถานภาพทรพัยากรธรณี

2. จดัท านโยบาย แผน มาตรการ และแนวทาง

การบริหารจดัการทรพัยากรธรณี

3. จดัการซากดกึด าบรรพ ์ธรณีวทิยา และ

ธรรมชาตวิทิยา

4. ศึกษา วจิยั พฒันาองคค์วามรู ้และบริการ

ขอ้มลู ความรู ้ดา้นทรพัยากรธรณีและธรณีวทิยา

5. บริหารระบบสารสนเทศธรณีวทิยาและ

ทรพัยากรธรณี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

เชิงปริมาณ : จ านวนซากดกึด าบรรพท์ีไ่ดข้ึ้น

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนพื้นทีเ่ป้าหมายทีม่ขีอ้เสนอ

เพือ่การบริหารจดัการทรพัยากรธรณี

เชิงปริมาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการอนุรกัษแ์ละ

จดัการแหลง่ทรพัยากรธรณี โดยการมส่ีวนร่วม

ทะเบยีน

เชิงปริมาณ : จ านวนนโยบาย/แผน/มาตรการ/

แนวทางการบริหารจดัการทรพัยากรธรณี

เชิงปริมาณ : จ านวนแหลง่ซากดกึด าบรรพ์

ทีไ่ดข้ึ้นทะเบยีน 
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง         2     

               

        ( - )

2 7 6 7

ราย 500,000

( 225,546 )

500,000 500,000 500,000 500,000

แห่ง         10    

     ( 5 )

11 14 14 14

รอ้ยละ         90    

    ( - )

90 90 90 90

ลา้นบาท 512.8973    560.9010    458.4296    472.3930    486.5020    

ลา้นบาท 512.8973    560.9010    458.4296    472.3930    486.5020    

ลา้นบาท 217.9526   214.2670   227.1230   240.7504   255.1954   

ลา้นบาท 121.0194   119.9596   122.2596   122.5956   122.2596   

ลา้นบาท 75.3764     120.4106   -             -             -             

ลา้นบาท 2.3589      2.4048      2.4880      2.4880      2.4880      

ลา้นบาท 96.1900     103.8590   106.5590   106.5590   106.5590   

ลา้นบาท -             -             -             -             -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เชิงปริมาณ : จ านวนแหลง่เรียนรู ้พพิธิภณัฑซ์ากดกึ

ด าบรรพ ์ธรณีวทิยาและธรรมชาตวิทิยา ไดร้บัการ

พฒันา/จดัต ัง้

เชิงปริมาณ : จ านวนผูร้บับริการดา้นธรณีวทิยาและ

ทรพัยากรธรณี

เชิงปริมาณ : จ านวนชุมชนทีไ่ดร้บัองคค์วามรูด้า้น

ทรพัยากรธรณี และธรณีวทิยา

หน่วยนับ

งบประมาณ

เชิงคุณภาพ : ผูร้บับริการมคีวามพงึพอใจต่องาน

บริการ ไมน่อ้ยกว่า

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

เงนินอกงบประมาณ
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560,901,000 บาท

1. งบบคุลากร 214,267,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 160,253,200           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 135,892,500           บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 24,360,700            บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 54,013,800            บาท

2. งบด าเนินงาน 119,959,600           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 93,550,800            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,657,200              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 1,754,400              บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 320,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 225,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 992,000                บาท

(6) ค่าตอบแทนพเิศษ 54,800                 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 12,588,400             บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,713,800              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,346,900              บาท

(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 850,000                บาท

(11) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 420,000                บาท

(12) ค่าจา้งเหมาบริการ 51,772,000             บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,624,000              บาท

(14) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 2,191,600              บาท

(15) ค่าธรรมเนียมศาล 500,000                บาท

(16) วสัดุส านกังาน 3,598,900              บาท

(17) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,948,500              บาท

(18) วสัดุก่อสรา้ง 300,000                บาท

(19) วสัดุงานบา้นงานครวั 210,000                บาท

(20) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 301,300                บาท

(21) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 1,628,000              บาท

(22) วสัดุสนามและการฝึก 350,000                บาท

(23) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 901,000                บาท

(24) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,999,000              บาท

(25) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 284,000                บาท

(26) วสัดุอื่น ๆ 20,000                 บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การบรหิารจดัการทรพัยากรธรณี
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2.2 ค่าสาธารณูปโภค 26,408,800             บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 1,808,900              บาท

(2) ค่าน า้ประปา 1,041,600              บาท

(3) ค่าไปรษณียโ์ทรเลข 615,000                บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 20,566,300             บาท

(5) ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม 2,377,000              บาท

3. งบลงทนุ 120,410,600           บาท

3.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 120,410,600           บาท

3.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 43,178,000             บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,860,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,860,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 10,737,000             บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,775,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 27 หน่วย)

(2) ค่าจดัท าระบบเทคโนโลยเีพื่อบริหารจดัการซากดกึด าบรรพ ์เขตราชเทว ี

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 7,962,000              บาท

3.1.1.3 ครุภณัฑส์ ารวจ 28,536,000             บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 250,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) เครื่องมอืวดัค่าความเขม้กมัมนัตรงัสแีบบพกพา เขตราชเทว ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 2 ชดุ 2,370,000              บาท

(3) เครื่องหย ัง่น า้ชนิดหลายล าคลืน่ทีค่วามลกึน า้ 1-500 เมตร พรอ้มอปุกรณ์ 

เขตราชเทว ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชดุ 25,916,000             บาท
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3.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 77,232,600            บาท

3.1.2.1 ค่าควบคุมงาน 1,288,600              บาท

(1) ค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานก่อสรา้งพพิธิภณัฑซ์ากดกึด าบรรพ ์ธรณีวทิยา

และธรรมชาตวิทิยา ต าบลทา่ขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 1,288,600              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 2,380,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ -                     บาท

เงนิงบประมาณ 2,380,000           บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 358,100             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,288,600           บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 75,944,000             บาท

(1) ค่าจดัต ัง้พพิธิภณัฑซ์ากดกึด าบรรพ ์ธรณีวทิยาและธรรมชาตวิทิยา ต าบลทา่

ขา้ม อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 63,270,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 134,750,000        บาท

เงนินอกงบประมาณ -                     บาท

เงนิงบประมาณ 134,750,000        บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 20,250,000         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 13,500,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 63,270,000         บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 37,730,000         บาท

(2) ค่าพฒันาพื้นทีโ่ดยรอบโครงการบา้นพกัค่ายเยาวชนเพือ่การเรียนรูด้า้น

ธรณีวทิยาและซากดกึด าบรรพ ์พพิธิภณัฑส์ริินทร อ าเภอสหสัขนัธ ์จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์1 แหง่ 12,674,000             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 2,404,800              บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,404,800              บาท

1) เงนิอุดหนุนเงนิสมทบเพือ่ด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกบั

ส ารวจทรพัยากรธรณีในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต ้ 1,650,000              บาท

2) เงนิอุดหนุนค่าบ ารุงองคก์ารแผนทีธ่รณีวทิยาโลก 48,800                 บาท

3) เงนิอุดหนุนค่าบ ารุงสมาคมธรณีวทิยาสากล 22,400                 บาท

4) เงนิอุดหนุนค่าบ ารุงสถาบนัพพิธิภณัฑร์ะหว่างประเทศ 23,600                 บาท

5) เงนิบ ารุงประจ าปีเพือ่ช าระแก่องคก์รพื้นดนิทอ้งทะเลระหว่างประเทศและเงนิ 

Working Capital Fund 660,000                บาท
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5. งบรายจ่ายอื่น 103,859,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 7,235,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการประชุมคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกบัส ารวจ

ทรพัยากรธรณีในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใต ้(CCOP) 400,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมความร่วมมอืการส ารวจธรณีวทิยาบริเวณชายแดนไทย

 - มาเลเซยี 400,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการเร่งจดัท าแนวเขตการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรณี 38,213,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษแ์ละจดัการแหลง่ทรพัยากรธรณีเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 12,750,000             บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการคุม้ครองแหลง่และซากดกึด าบรรพ์ 12,900,000             บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั กรมทรพัยากรธรณี 3,610,000              บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูด้า้นธรณีวทิยา ทรพัยากรธรณีและธรณีพบิตัภิยั 16,804,000             บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมความร่วมมอืศึกษาธรณีพบิตัภิยัในอาเซยีน 250,000                บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งความตระหนกัในการใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรณีและ

ธรณีวทิยา 1,697,000              บาท

11) ค่าจา้งศึกษาเพือ่ส ารวจ วจิยั ธรณีวทิยาแปรสณัฐานในระดบัภูมภิาค บริเวณ

ขอบเขตธรณีวทิยาแปรสณัฐานแนวตะวนัตกของประเทศไทย 2,600,000              บาท

12) ค่าจา้งศึกษาจดัท าแนวทางบริหารจดัการแหลง่ธรณีวทิยา แหลง่อนุรกัษ์

ธรณีวทิยา หรืออุทยานธรณี และการอนุรกัษแ์หลง่ไมก้ลายเป็นหนิ จงัหวดัตาก 2,000,000              บาท

13) ค่าใชจ่้ายในการจดันิทรรศการมหศัจรรยไ์ดโนเสาร ์และประชุมวชิาการ

ไดโนเสารแ์หง่เอเชีย 5,000,000              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-         3.0000    7.9530  -            63.8466    74.7996 

-           -              -           -              6.0000       6.0000     

-           3.0000       7.9530     -              57.8466      68.7996   

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง         4      

   ( - )

4 5 5 5

แห่ง        503    

   ( 147 )

503 503 503 503

คน       1,800   

   ( 813 )

2,750 2,750 2,750 2,750

รอ้ยละ        70      

  ( - )

70 70 70 70

ลา้นบาท 106.9466    74.7996    66.8466      66.8466      66.8466    

ลา้นบาท 106.9466    74.7996    66.8466      66.8466      66.8466    

ลา้นบาท -              -           -              -              -           

ลา้นบาท 3.0000       3.0000     3.0000       3.0000       3.0000     

ลา้นบาท 42.0000      7.9530     -              -              -           

ลา้นบาท -              -           -              -              -           

ลา้นบาท 61.9466      63.8466   63.8466      63.8466      63.8466   

ลา้นบาท -              -            -              -              -            

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : ฟ้ืนฟ ูป้องกนั และจดัการภยัพบิตัิ                  74,799,600

7.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  การบริหารจดัการธรณีวิทยาสิ่งแวดลอ้มและธรณีพบิตัภิยั                  74,799,600

เพือ่ใหม้กีารจดัการบริหารจดัการดา้นธรณีวทิยาสิ่งแวดลอ้มและธรณีพบิตัภิยั โดยการส ารวจ ศึกษา วจิยั 

และประเมนิสถานภาพความเสี่ยงในพื้นทีธ่รณีพบิตัภิยั ตลอดจนใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัธรณีพบิตัภิยัร่วมกนัจดัต ัง้

เครือข่ายเฝ้าระวงัแจง้เหตธุรณีพบิตัภิยั และจดัท าแผนแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบและปจัจยัเสี่ยง

จากธรณีวทิยาสิ่งแวดลอ้มและธรณีพบิตัภิยั

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. บริหารจดัการดา้นธรณีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม

2. ลดผลกระทบดา้นธรณีพบิตัภิยั

เชิงปริมาณ : จ านวนพื้นทีเ่สี่ยงธรณีพบิตัภิยัทีไ่ดร้บัการ

ประเมนิตามเกณฑม์าตรฐานทางธรณีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม

เชิงปริมาณ : จ านวนอาสาสมคัรเครือข่ายเฝ้าระวงัแจง้

เตอืนธรณีพบิตัภิยัทีเ่พิม่ขึ้น ไมน่อ้ยกว่า

เชิงคุณภาพ : แผน/แนวทางในการลดผลกระทบและ

ปจัจยัเสี่ยงจากธรณีวทิยาสิ่งแวดลอ้มและธรณีพบิตัภิยั

 มคุีณภาพตามหลกัวชิาการ ไมน่อ้ยกว่า

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

เชิงปริมาณ : จ านวนแผน/แนวทางในการลด

ผลกระทบและปจัจยัเสี่ยงจากธรณีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม

และธรณีพบิตัภิยั

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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74,799,600 บาท

1. งบด าเนินงาน 3,000,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,000,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,431,000              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 70,000                 บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 153,000                บาท

(4) วสัดุส านกังาน 21,000                 บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 277,000                บาท

(6) วสัดุสนามและการฝึก 23,000                 บาท

(7) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 25,000                 บาท

2. งบลงทนุ 7,953,000              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 7,953,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 7,953,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ ารวจ 7,953,000              บาท

(1) เครื่องมอืส ารวจหย ัง่ลกึดว้ยสญัญาณเรดาร ์พรอ้มอุปกรณ์ เขตราชเทว ี

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 7,953,000              บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 63,846,600            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัท าระบบป้องกนัและเตอืนภยัธรณีวทิยาสิ่งแวดลอ้ม และธรณี

พบิตัภิยั 6,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการลดผลกระทบดา้นธรณีวทิยาสิ่งแวดลอ้มและธรณีพบิตัภิยั 37,500,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัท าแผนทีเ่สี่ยงภยัดนิถลม่ระดบัชุมชน 4,946,600              บาท

4) ค่าจา้งศึกษาท าขอ้มลูพื้นทีเ่สี่ยงภยัดนิถลม่ระดบัชุมชน 15,400,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การบรหิารจดัการธรณีวิทยาสิง่แวดลอ้มและธรณีพิบตัภิยั
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

2.  ส่งเสรมิ สนบัสนุนและเพิม่ศกัยภาพการขบัเคลือ่นองคก์รและเครอืข่ายลุม่น า้

3.  อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพแหลง่น า้ และรกัษาความสมดุลระหว่างระบบนิเวศของแหลง่น า้และ

พื้นทีชุ่่มน า้

4.  พฒันาองคค์วามรู ้ระบบขอ้มูล ก าหนดมาตรฐานดา้นบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ และระบบ

เตอืนภยัแบบบูรณาการ เพือ่ใหเ้กดิการน าไปใชข้องทกุภาคส่วน ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันา

น า้อปุโภคบรโิภค										

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรน ้า

7,593,162,800             

8,123,960,200             

บรหิารจดัการน า้แบบบูรณาการเป็นระบบลุม่น า้ โดยการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนอย่างมปีระสทิธิภาพ

เป็นธรรมและย ัง่ยนื										

1.  จดัท านโยบายและแผน ส่งเสรมิความร่วมมอืการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้แบบบูรณาการ

อย่างเป็นระบบระดบัประเทศและระหว่างประเทศ
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 7,593.1628    8,123.9602    1,467.7815    1,265.1638    1,318.4489    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7,593.1628    8,123.9602    1,467.7815    1,265.1638    1,318.4489    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -                -                -                -                

1. เกดิกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า

แบบบูรณาการทกุระดบั  โดยการมีส่วนร่วม

จากทกุภาคส่วน

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนกลไก

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้

เรื่อง 10 16 15 15 15

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนบคุลากร

ประชาชน องคก์รลุ่มน า้ ผูแ้ทนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นและเครือข่าย

ไดร้บัการพฒันาดา้นการบริหารจดัการ

ทรพัยากรน า้

คน 15,000 12,000 15,000 15,000 15,000

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่ม

เป้าหมายทีม่ส่ีวนร่วมในกจิกรรม

มคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 459.9139   1,294.8127  1,167.0036  1,217.1638  1,270.4489  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -                -                -                -                

2. อนุรกัษ ์พฒันา ปรบัปรุงและฟ้ืนฟแูหล่งน ้า 

เพื่อเป็นแหล่งน ้าตน้ทนุ และเพิ่มประสิทธิภาพ

การกระจายน ้า เพื่อแกไ้ขปญัหาอทุกภยัและ

ภยัแลง้

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนแหลง่น า้ที่

ไดร้บัการพฒันา ปรบัปรุง อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

เพือ่แกไ้ขปญัหาภยัแลง้ และอุทกภยั

แหง่ 580 594 910 910 910

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนพื้นทีป่ระสบ

ปญัหาภยัแลง้หรืออุทกภยัไดร้บัการแกไ้ข

และใชป้ระโยชน์

ไร่ 132,463 140,000 285,000 285,000 285,000

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ: แหลง่น า้ทีไ่ดร้บั

การพฒันาปรบัปรุง อนุรกัษ ์และฟ้ืนฟู

สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์มน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6,706.9692 6,540.8264  252.7779    -             -             

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -                -                -                -                

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

3. เฝ้าระวงัและเตอืนภยัน ้าทว่มดินถล่ม

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ: จ านวนหมูบ่า้นที่

ไดร้บัการตดิต ัง้ พฒันาเพิม่ประสทิธิภาพ

และซ่อมแซมปรบัปรุงระบบเตอืนภยั

ดา้นน า้ทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชน

หมูบ่า้น 3,098 4,782 4,791 4,791 6,300

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ประชาชนทีไ่ดร้บั

บริการเกี่ยวกบัขอ้มลูเตอืนภยัดา้นน า้

มคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 426.2797  288.3211  48.0000    48.0000    48.0000      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : การเพิม่ศกัยภาพกลไกในการบริหาร

จดัการทรพัยากรน า้

1 35.8870    -            -            -            -            

2. ผลผลติ : การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น า้

และบริหารจดัการน า้

7 469.3209  248.0675  -            -            -            

รวม 8 505.2079  248.0675  -            -            -            

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  6 รายการ  เป็นเงนิ  459,281,000  บาท

2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  45,926,900  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 8,123,960,200             

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จ านวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 739.2484 142.2176    6,572.4620  26.2216     643.8106    8,123.9602  

1. แผนงาน :  บริหารจดัการทรพัยากรน ้า 739.2484 142.2176    6,572.4620  26.2216     643.8106    8,123.9602  

ผลผลติที ่1 : การเพิม่ศกัยภาพกลไกใน

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้

 739.2484     142.2176     201.6356      26.2216     185.4895   1,294.8127

ผลผลติที ่2 : การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันา

แหลง่น า้และบริหารจดัการน า้

         -              -     6,370.8264            -       170.0000   6,540.8264

ผลผลติที ่3 : การเพิม่ศกัยภาพระบบ

พยากรณ์ และเตอืนภยัดา้นน า้

         -              -              -              -       288.3211     288.3211

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

739.2484 142.2176   201.6356 26.2216    185.4895  1,294.8127  

-             -              -             -               6.0000       6.0000         

-             -              68.9960     -               12.4600      81.4560       

-             -              -             -               3.6340       3.6340         

-             -              132.6396   -               18.5255      151.1651      

-             -              -             -               72.8700      72.8700       

-             -              -             -               72.0000      72.0000       

739.2484    142.2176     -             26.2216       -              907.6876      

5. พฒันาและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมขององคก์รทกุ

ระดบัในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้

ทกุลุ่มน า้

6. เพิม่ประสทิธิภาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารทีเ่หมาะสมในการบริหารจดัการ

ทรพัยากรน า้

7. การสนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากรน า้

กจิกรรม

7.1 แผนงาน : บริหารจดัการทรพัยากรน ้า

3. พฒันาและสนบัสนุนระบบงานโครงสรา้งพื้นฐาน

ดา้นน า้อุปโภค บริโภคของประเทศ

เพือ่พฒันากลไกการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ท ัง้ระบบในระดบัประเทศและระดบัลุ่มน า้ ประกอบดว้ย การเสนอแนะ

นโยบาย  แผน  มาตรการและตดิตามประเมนิผลการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ ศึกษาวจิยัและพฒันาวชิาการ

ก าหนดมาตรฐานและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นทรพัยากรน า้และใหค้ าปรึกษาดา้นเทคนิควชิาการ พฒันาระบบขอ้มลูและ

เครือข่ายขอ้มลูสารสนเทศเกี่ยวกบัทรพัยากรน า้ การปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรน า้ ประสานความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ รวมท ัง้การพฒันาองคก์รและเครือข่ายในการบริหารจดัการทรพัยากรน า้

             8,123,960,200

7.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  การเพิ่มศกัยภาพกลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรน ้า              1,294,812,700

4. เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารและพฒันา

สมรรถนะบคุลากรดา้นน า้

หน่วย:ลา้นบาท

งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัท าขอ้เสนอแนะ นโยบาย  ยทุธศาสตร ์

กลยทุธ ์ แผน มาตรการ และตดิตามประเมนิผล

การบริหารจดัการทรพัยากรน า้

2. พฒันาเครื่องมอืและกลไกบริหารจดัการ

ทรพัยากรน า้
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7.1.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 10

( 1 )

16 15 15 15

คน 15,000

( 15,133 )

12,000 15,000 15,000 15,000

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 459.9139    1,294.8127 1,167.0036 1,217.1638 1,270.4489 

ลา้นบาท 459.9139    1,294.8127 1,167.0036 1,217.1638 1,270.4489 

ลา้นบาท 171.9898   739.2484   808.4647   855.7405   905.8528   

ลา้นบาท 47.3488     142.2176   142.2176   142.2176   142.2176   

ลา้นบาท 74.9200     201.6356   -             -             -             

ลา้นบาท 23.1155     26.2216     28.8438     31.7282     34.9010     

ลา้นบาท 142.5398   185.4895   187.4775   187.4775   187.4775   

ลา้นบาท -             -             -             -             -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จ านวนบคุลากร ประชาชน องคก์รลุ่มน า้

ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและเครือข่ายไดร้บั

การพฒันาดา้นการบริหารจดัการทรพัยากรน า้

เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทีม่ส่ีวนร่วม

ในกจิกรรม มคีวามพงึพอใจ ไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนกลไกการบริหารจดัการ

ทรพัยากรน า้
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1,294,812,700 บาท

1. งบบคุลากร 739,248,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 647,975,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 471,694,400           บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 176,281,300           บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 91,272,700            บาท

2. งบด าเนินงาน 142,217,600           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 122,508,700           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 4,511,000              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 25,281,000             บาท

(3) เงนิค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการผูไ้ดร้บัค่าจา้งข ัน้สูงของต าแหน่ง 116,500                บาท

(4) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจ าผูไ้ดร้บัค่าจา้งข ัน้สูงของต าแหน่ง 42,000                 บาท

(5) ค่าตอบแทนจา้งเหมาแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 1,296,000              บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 14,326,200             บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 9,885,200              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 7,573,900              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 6,825,100              บาท

(10) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 2,704,300              บาท

(11) ค่าจา้งเหมาบริการ 15,495,900             บาท

(12) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 4,563,700              บาท

(13) วสัดุส านกังาน 10,795,200             บาท

(14) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 16,736,400             บาท

(15) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,698,200              บาท

(16) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 658,100                บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 19,708,900            บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 3,255,000              บาท

(2) ค่าน า้ประปา 1,172,000              บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 10,280,900             บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5,001,000              บาท

3. งบลงทนุ 201,635,600           บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 201,635,600           บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 68,996,000            บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 68,996,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 12,544,000             บาท

รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การเพิ่มศกัยภาพกลไกในการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า



95

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,400 ซซี ี

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1 หมูท่ี ่15 ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืง               

จงัหวดัล  าปาง 1 คนั 1,294,000              บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,400 ซซี ี

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2 หมูท่ี ่9 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืง              

จงัหวดัสระบรุี 1 คนั 1,294,000              บาท

(4) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,400 ซซี ี

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3 หมูท่ี ่14 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง           

จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 1,294,000              บาท

(5) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,400 ซซี ี

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4 ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง                        

 จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,294,000              บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,400 ซซี ี

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5 ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง                  

จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 1,294,000              บาท

(7) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ากว่า 2,400 ซซี ี

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6 ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง                       

จงัหวดัปราจนีบรุี 1 คนั 1,294,000              บาท

(8) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,400 ซซี ี

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7 หมูท่ี ่4 ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืง                

 จงัหวดัราชบรุี 1 คนั 1,294,000              บาท

(9) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,400 ซซี ี

ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8 หมูท่ี ่6 ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่            

จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,294,000              บาท

(10) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,400 ซซีี

 ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง                       

 จงัหวดัพษิณุุโลก 1 คนั 1,294,000              บาท

(11) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,400 ซซีี

 ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10 หมูท่ี ่4ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง           

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,294,000              บาท

(12) รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,000-3,000 ซซี ี

เครื่องยนตเ์บนซนิ แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ เขตพญาไท                            

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 คนั 3,014,000              บาท

(13) รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,000-3,000 ซซี ี

เครื่องยนตเ์บนซนิ แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1 หมูท่ี ่15

ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าปาง 1 คนั 1,507,000              บาท
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(14) รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,000-3,000 ซซี ี

เครื่องยนตเ์บนิซนิ  แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2      

หมูท่ี ่9 ต าบลหนองยาว อ าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุี 1 คนั 1,507,000              บาท

(15) รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,000-3,000 ซซี ี

เครื่องยนตเ์บนิซนิ แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3         

หมูท่ี ่14 ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 1,507,000              บาท

(16) รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ า่กว่า 2,000-3,000 ซซี ี

เครื่องยนตเ์บนซนิ แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4      

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,507,000              บาท

(17) รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,000-3,000 ซซี ี

เครื่องยนตเ์บนซนิ แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5      

ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 1,507,000              บาท

(18) รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,000-3,000 ซซี ี

เครื่องยนตเ์บนซนิ แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6       

ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุี 1 คนั 1,507,000              บาท

(19) รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,000-3,000 ซซี ี

เครื่องยนตเ์บนซนิ แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7       

ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุี 1 คนั 1,507,000              บาท

(20) รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,000-3,000 ซซี ี

เครื่องยนตเ์บนซนิ แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8 หมูท่ี6่ 

ต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 คนั 1,507,000              บาท

(21) รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,000-3,000 ซซี ี 

เครื่องยนตเ์บนซนิ แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9      

ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,507,000              บาท

(22) รถยนตต์รวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 2,000-3,000 ซซี ี

เครื่องยนตเ์บนซนิ แบบขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10       

หมูท่ี ่4 ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 1 คนั 1,507,000              บาท

(23) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 6,000

 ซซี ีแบบบรรทกุน า้ เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 คนั 4,238,000              บาท

(24) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า

6,000 ซซี ีแบบบรรทกุน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 1 หมูท่ี ่15              

ต าบลบอ่แฮว้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัล  าปาง 1 คนั 2,119,000              บาท

(25) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 6,000

 ซซี ีแบบบรรทกุน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 2 หมูท่ี ่9               ต าบล

หนองยาว อ าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุี 1 คนั 2,119,000              บาท

(26) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า

6,000 ซซี ีแบบบรรทกุน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 3 หมูท่ี ่14              

ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 2,119,000              บาท
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(27) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า

6,000 ซซี ีแบบบรรทกุน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 4 ต าบลในเมอืง

อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 2,119,000              บาท

(28) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า

6,000 ซซี ีแบบบรรทกุน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 5 ต าบลหนองบวัศาลา 

อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 2,119,000              บาท

(29) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า

6,000 ซซี ีแบบบรรทกุน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 6 ต าบลหนา้เมอืง      

อ าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุี 1 คนั 2,119,000              บาท

(30) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า

6,000 ซซี ีแบบบรรทกุน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 7 หมูท่ี ่4 ต าบลหว้ยไผ่ 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุี 1 คนั 2,119,000              บาท

(31) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า

6,000 ซซี ีแบบบรรทกุน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 8 ต าบลควนลงั         

อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 คนั 2,119,000              บาท

(32) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ลอ้ 6 ตนั ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า

6,000 ซซี ีแบบบรรทกุน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9 ต าบลในเมอืง         

อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 2,119,000              บาท

(33) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า

6,000 ซซี ีแบบบรรทกุน า้ ส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 10 หมูท่ี ่4              

ต าบลมะขามเตี้ย อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 2,119,000              บาท

3.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 132,639,600           บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 78,419,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า

10 ลา้นบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 42,532,000             บาท

(2) ก่อสรา้งอาคารส านกังานทรพัยากรน า้ภาค 9  จงัหวดัพษิณุโลก 1 อาคาร 35,887,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 44,887,000      บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 9,000,000       บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 35,887,000      บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 54,220,600             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า

10 ลา้นบาท รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย) 54,220,600             บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 26,221,600            บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 26,221,600            บาท

1) เงนิอุดหนุนสมทบใหค้ณะกรรมาธิการแมน่ า้โขง 26,221,600             บาท
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5. งบรายจ่ายอื่น 185,489,500           บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 72,000,000             บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครือข่าย 9,000,000              บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบฐานขอ้มลูกลางดา้นทรพัยากรน า้ 12,000,000             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงพฒันาเพิม่ประสทิธิภาพเครือข่ายฐานขอ้มลู        

ดา้นทรพัยากรน า้ของส านกังานน า้ภาค 1-10 ระยะ 3 10,000,000             บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธิภาพระบบประชุมทางไกลอตัโนมตั ิระยะ 2 10,000,000             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธิภาพการบูรณาการคอมพวิเตอร์

แมข่่ายเพือ่รองรบัการท างานแบบเสมอืนและการส ารองขอ้มลูแบบรวมศูนย์ 19,000,000             บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงการเปลีย่นผ่านเครือข่ายอนิเตอรเ์น็ตจาก IPV4 

ไปสู่ IPV6 7,000,000              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงเพิม่ประสทิธิภาพเวบ็ไซตก์รมทรพัยากรน า้ 5,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 7,200,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธด์า้นทรพัยากรน า้ 8,401,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาประสทิธิภาพองคก์รและบคุลากร 2,924,500              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานตามกจิกรรมวนัส าคญัดา้นทรพัยากรน า้ 7,870,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานบริหารจดัการองคก์รลุ่มน า้  25  ลุ่มน า้หลกั 65,000,000             บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการตรวจก ากบัประปาสมัปทาน 1,084,000              บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รึกษาศึกษาผลกระทบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มขา้มพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลงัน า้ในแมน่ า้โขงสายประธาน 6,000,000              บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นทรพัยากรน า้ 12,460,000             บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการนิเทศตดิตามผลบ ารุงรกัษาและตรวจสอบคุณภาพน า้ระบบ

ผลติน า้ดืม่ในสถานศึกษาตามแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิ่นทรุกนัดาร         

ตามพระราชด าริสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 2,550,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.2.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-          -            6,370.8264 -            170.0000  6,540.8264 

-            -               6,363.8916   -              170.0000     6,533.8916   

-            -               6.9348        -              -              6.9348        

7.1.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 580

( 200 )

594 910 910 910

ไร่ 132,463 

( 44,000 )

140,000 285,000 285,000 285,000

รอ้ยละ         80     

   ( 80 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 6,706.9692   6,540.8264   252.7779    -              -              

ลา้นบาท 6,706.9692   6,540.8264   252.7779    -              -              

ลา้นบาท 455.5047     -              -              -              -              

ลา้นบาท 87.1174      -              -              -              -              

ลา้นบาท 6,164.3471   6,370.8264   252.7779    -              -              

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท -              170.0000     -              -              -              

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนแหลง่น า้ทีไ่ดร้บัการพฒันา    

ปรบัปรุง อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูเพือ่แกไ้ขปญัหาภยัแลง้ 

และอุทกภยั

เชิงปริมาณ : จ านวนพื้นทีป่ระสบปญัหาภยัแลง้หรือ

อุทกภยัไดร้บัการแกไ้ขและใชป้ระโยชน์

เชิงคุณภาพ : แหลง่น า้ทีไ่ดร้บัการพฒันาปรบัปรุง 

อนุรกัษ ์และฟ้ืนฟู สามารถน าไปใชป้ระโยชน์

ไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. อนุรกัษ ์ ฟ้ืนฟูแหลง่น า้

2. จดัหาน า้ตน้ทนุ  พฒันาแหลง่น า้และบริหาร

จดัการน า้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

7.1.2  ผลผลิตที่ 2 :  การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟ ูพฒันาแหล่งน ้าและบริหารจดัการน ้า              6,540,826,400

 เพือ่อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูแหลง่น า้และบริหารจดัการน า้ ประกอบดว้ย การศึกษาประเมนิศกัยภาพวเิคราะห์

ความเหมาะสมโครงการ ก าหนดหลกัเกณฑ ์รูปแบบและระบบโครงข่ายการพฒันา บริหารจดัการ ปรบัปรุง

บ ารุงรกัษาแหลง่น า้และแหลง่น า้ธรรมชาต ิ จดัท าขอ้ก าหนดในการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟูและบ ารุงรกัษา เพิม่

ประสทิธิภาพการเกบ็กกัน า้และปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้งและแหลง่น า้เดมิใหส้ามารถใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่ง

มปีระสทิธิภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย
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6,540,826,400 บาท

1. งบลงทนุ 6,370,826,400         บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 6,370,826,400         บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 7,300,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์ ารวจ 7,300,000              บาท

(1) เครื่องมอืส ารวจชุดมาตรฐานพรอ้มอุปกรณ์ เขตพญาไท               

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 ชุด 3,300,000              บาท

(2) เครื่องถา่ยแบบแปลนระบบดจิติอลและพลอ็ตเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์          

เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 ชุด 4,000,000              บาท

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 6,363,526,400         บาท

1.1.2.1 ค่าส ารวจออกแบบ 110,000,000           บาท

(1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 110,000,000           บาท

รวม 1 รายการ (รวม 920 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน 125,000,000           บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 125,000,000           บาท

รวม 1 รายการ (รวม 594 หน่วย)

1.1.2.3 ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ 6,128,526,400         บาท

(1) ค่าปรบัปรุงแหลง่น า้ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 3,002,736,600         บาท

รวม 470 รายการ (รวม 470 หน่วย)

(2) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยมะกรูด บา้นหว้ยไคร ้หมูท่ี ่1 ต าบลดงคู่               

อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 1 แหง่ 27,400,000             บาท

(3) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยโป่งรี หมูท่ี ่6 ต าบลหนองรี อ าเภอบอ่พลอย            

จงัหวดักาญจนบรุี 1 แหง่ 15,500,000             บาท

(4) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้วงักระดาษ พรอ้มระบบกระจายน า้ หมูท่ี ่8      

ต าบลธงชยั อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 16,800,000             บาท

(5) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้เขาสามยอด ต าบลเขาสามยอด อ าเภอเมอืง         

จงัหวดัลพบรุี 1 แหง่ 11,000,000             บาท

(6) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองสวนหมอ  หมูท่ี ่9   ต าบลถ า้สงิขร            

อ าเภอครีีรฐันิคม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(7) อนุรกัษฟ้ื์นฟูฝายน า้ลน้ล  าภาชี บา้นกลว้ย หมูท่ี ่2  ต าบลป่าหวาย        

อ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบรุี 1 แหง่ 61,918,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 81,100,000      บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 19,181,800      บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 61,918,200      บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู พฒันาแหลง่น ้าและบรหิารจดัการน ้า
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(8) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองเบญ็เครือ บา้นโนนเมอืง หมูท่ี ่5 ต าบลยางทา่แจง้       

 อ าเภอโกสุมพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม 1 แหง่ 65,640,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 164,000,000    บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 34,000,000      บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 65,640,000      บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 64,360,000      บาท

(9) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองใหญ่ บา้นหนองใหญ่ หมูท่ี ่8 ต าบลยางขี้นก          

อ าเภอเขือ่งใน จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 29,798,000             บาท

(10) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้มรสวบ ต าบลชยัเกษม อ าเภอบางสะพาน         

จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 35,000,000             บาท

(11) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าน า้ยา่ง  หมูท่ี ่2,4  ต าบลจอมพระ  อ าเภอทา่วงัผา  

จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(12) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองแซง บา้นหนองหวัววั หมูท่ี ่6 ต าบลโคกส ีอ าเภอเมอืง 

จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 31,800,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 45,000,000      บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 13,200,000      บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 31,800,000      บาท

(13) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างทา่เคย - หว้ยมะหาด พรอ้มระบบกระจายน า้        

ต าบลบา้นบงึ,หนองพนัจนัทร ์อ าเภอบา้นคา จงัหวดัราชบรุี 1 แหง่ 205,000,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 275,000,000    บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 70,000,000      บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 205,000,000    บาท

(14) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้หนองจกิ  ต าบลสามพระยา  อ าเภอชะอ า         

จงัหวดัเพชรบรุี 1 แหง่ 59,035,800             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 83,035,800      บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 24,000,000      บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 59,035,800      บาท

(15) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นทุ่งนาคราช หมูท่ี ่7 ต าบลหนองหญา้ อ าเภอเมอืง

 จงัหวดักาญจนบรุี 1 แหง่ 12,000,000             บาท

(16) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้บา้นหนองเหยีง ต าบลเขาหนิซอ้น                  

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 18,500,000             บาท

(17) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ศูนยฝึ์กประสบการณ์อุดมศึกษา  มหาวทิยาลยั     

ราชภฏับรุีรมัย ์ ต าบลพรส าราญ  อ าเภอคูเมอืง  จงัหวดับรุีรมัย ์1 แหง่ 17,500,000             บาท

(18) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบวั พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้นหมากเฟือง หมูท่ี ่8  

ต าบลหนองบอ่  อ าเภอนาแก  จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 16,000,000             บาท

(19) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองปฏรูิป พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้นปฏรูิป             

ต าบลศรีสงคราม  อ าเภอศรีสงคราม  จงัหวดันครพนม 1 แหง่ 15,000,000             บาท
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(20) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองล าสนธิ  หมูท่ี ่1 -12  ต าบลกดุตาเพชร  อ าเภอล าสนธิ 

 จงัหวดัลพบรุี 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(21) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองขอนแก่น  บา้นทา่กกแดง หมูท่ี ่1  ต าบลทา่กกแดง  

อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(22) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บงึกบละคร ช่วง 2  ต าบลโคกหมอ้  อ าเภอชุมแสง  

จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 25,000,000             บาท

(23) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ปากเตลดิ,หนองไซ  หมูท่ี ่13  ต าบลทา่โรง         

อ าเภอวเิชียรบรุี  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 19,899,400             บาท

(24) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยหนิฮาว พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้นขวัไมแ้ดง หมูท่ี ่2  

ต าบลผาอนิทรแ์ปลง  อ าเภอเอราวณั  จงัหวดัเลย 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(25) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บงึตะกดุ  หมูท่ี ่1 - 3  ต าบลตะกดุ  อ าเภอเมอืง  

จงัหวดัสระบรุี 1 แหง่ 13,560,200             บาท

(26) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยปวน พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้นหนองหมากแกว้     

หมูท่ี ่6  ต าบลปวนพ ุ อ าเภอหนองหนิ  จงัหวดัเลย 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(27) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบอ่ตน้ผึ้ง  บา้นโนนแต ้หมูท่ี ่6  ต าบลธาต ุ            

อ าเภอวานรนิวาส  จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 24,000,000             บาท

(28) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบา้น  บา้นโนนสะอาด หมูท่ี ่1  ต าบลโนนสะอาด  

อ าเภอบา้นมว่ง  จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 27,000,000             บาท

(29) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองศรีวเิชียร  หมูท่ี ่4  ต าบลทบัยา               

อ าเภออนิทรบ์รุี  จงัหวดัสงิหบ์รุี 1 แหง่ 11,432,800             บาท

(30) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองเค็ม  บา้นนาศรีนวล หมูท่ี ่11  ต าบลหนองแปน  

อ าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร 1 แหง่ 16,000,000             บาท

(31) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองตะเคยีน  หมูท่ี ่1  ต าบลบา้นกลาง            

อ าเภออ่าวลกึ  จงัหวดักระบี ่1 แหง่ 15,000,000             บาท

(32) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้นาลกึ  ต าบลทา่ชี  อ าเภอบา้นนาสาร                

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 46,000,000             บาท

(33) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้หว้ยวงัเดอืนหา้  บา้นหนองงูเหลอืม  ต าบลบา้นคอ้

 อ าเภอโนนสงั  จงัหวดัหนองบวัล  าภู 1 แหง่ 27,000,000             บาท

(34) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้แหลมหญา้  หมูท่ี ่3  ต าบลบางน า้จดื                

อ าเภอหลงัสวน  จงัหวดัชุมพร 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(35) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้น า้พาน  บา้นไทยสวรรค ์หมูท่ี ่12                  

 ต าบลสรา้งคอม อ าเภอสรา้งคอม  จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(36) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้หว้ยยอดไม ้ บา้นค า  หมูท่ี ่2  ต าบลค าเลาะ  

อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 18,000,000             บาท

(37) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองหว้ยใหญ่  หมูท่ี ่1  ต าบลบา้นนา              

อ าเภอบา้นนาเดมิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 25,000,000             บาท

(38) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้หว้ยยาง พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้นภูเขาเขนิ  

หมูท่ี ่8  ต าบลกดุจบั  อ าเภอกดุจบั  จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 15,000,000             บาท
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(39) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองหวัชา้ง ช่วง 3 พรอ้มระบบกระจายน า้  บา้นโพนเจริญ 

หมูท่ี ่8  ต าบลบา้นถอ่น  อ าเภอทา่บอ่  จงัหวดัหนองคาย 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(40) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ชวดคอตนั  หมูท่ี ่7  ต าบลบา้นสรา้ง                

อ าเภอบา้นสรา้ง  จงัหวดัปราจนีบรุี 1 แหง่ 12,800,000             บาท

(41) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึโคกมะมว่ง  หมูท่ี ่8  ต าบลลาดตะเคยีน                   

อ าเภอกบนิทรบ์รุี  จงัหวดัปราจนีบรุี 1 แหง่ 28,700,000             บาท

(42) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบวันอ้ย  หมูท่ี ่12  ต าบลวงัดาล  อ าเภอกบนิทรบ์รุี  

จงัหวดัปราจนีบรุี 1 แหง่ 20,200,000             บาท

(43) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองเอวเม   หมูท่ี ่5  ต าบลวงัตะเคยีน  อ าเภอกบนิทรบ์รุี  

จงัหวดัปราจนีบรุี 1 แหง่ 19,840,000             บาท

(44) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึหนองขอน  หมูท่ี ่9  ต าบลบอ่ทอง  อ าเภอกบนิทรบ์รุี  

จงัหวดัปราจนีบรุี 1 แหง่ 25,200,000             บาท

(45) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองสระ ช่วง 2  ต าบลคลองสระ  อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 49,000,000             บาท

(46) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ทุ่งเหลยีน  ต าบลเขานิพนัธ ์ อ าเภอเวยีงสระ  

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 40,000,000             บาท

(47) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้คลองบางไผ่  ต าบลหว้ยใหญ่  อ าเภอบางละมงุ   

จงัหวดัชลบรุี 1 แหง่ 46,180,000             บาท

(48) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้เกาะเสมด็  ต าบลบา้นเพ  อ าเภอเมอืง             

จงัหวดัระยอง 1 แหง่ 44,000,000             บาท

(49) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึจ ารุง  หมูท่ี ่2  ต าบลชากพง  อ าเภอแกลง                

จงัหวดัระยอง 1 แหง่ 16,800,000             บาท

(50) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้แคนดง บา้นเทพสมัพนัธ ์หมูท่ี ่15 ต าบลแคนดง 

อ าเภอแคนดง จงัหวดับรุีรมัย ์1 แหง่ 25,000,000             บาท

(51) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองอโีผลม  หมูท่ี ่2  ต าบลทา่โสม  อ าเภอเขาสมงิ  

จงัหวดัตราด 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(52) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ พรอ้มระบบกระจายน า้ สนบัสนุนโครงการขยายผล

โครงการหลวงหว้ยโป่งพฒันา   บา้นหว้ยโป่ง  ต าบลแมท่ะลบ                 

อ าเภอไชยปราการ  จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 12,000,000             บาท

(53) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ พรอ้มระบบกระจายน า้ สนบัสนุนโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชด าริลุ่มน า้แมง่อน  บา้นสนัมะกอกหวาน หมูท่ี ่9, หว้ยลกึ 

หมูท่ี ่3  ต าบลแมง่อน  อ าเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 11,500,000             บาท

(54) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองล านงั  หมูท่ี ่2  ต าบลไผ่ทา่โพ   อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง 

 จงัหวดัพจิติร 1 แหง่ 46,000,000             บาท

(55) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ทุ่งหนัตรา ช่วง 2  บา้นทุ่งหนัตรา หมูท่ี ่9,10        

ต าบลวงัแขม  อ าเภอคลองขลงุ  จงัหวดัก าแพงเพชร 1 แหง่ 35,000,000             บาท

(56) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองโมง บา้นหนองไข่ผ  า หมูท่ี ่10  ต าบลหนองแจง้ใหญ่  

อ าเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 20,000,000             บาท
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(57) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองรงค ์ระยะ 4  หมูท่ี ่14  ต าบลศรีดอนชยั              

อ าเภอเชียงของ  จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 21,321,900             บาท

(58) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแมน่ า้องิ  บา้นริมองิ, หนองแรด  ต าบลเวยีง, หนองแรด  

อ าเภอเทงิ  จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(59) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้บา้นเสมด็ หมูท่ี ่7 ต าบลเชื้อเพลงิ อ าเภอปราสาท 

จงัหวดัสุรินทร ์1 แหง่ 25,000,000             บาท

(60) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองเดยีงนอ้ย บา้นหนองเดยีงนอ้ย หมูท่ี ่2       

ต าบลเมอืง อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ 1 แหง่ 25,000,000             บาท

(61) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้คลองตะแบก  บา้นหนองมะค่า  หมูท่ี ่12          

  ต าบลโป่งแดง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัตาก 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(62) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองเดิน่หนิต ัง้ บา้นวงัมว่ง หมูท่ี ่1 ต าบลทุ่งสว่าง          

อ าเภอประทาย จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(63) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้ดงพลอง บา้นดงพลอง หมูท่ี ่5 ต าบลคลองเมอืง 

อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(64) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองซง  ระยะ 2  ต าบลหนองแรด  อ าเภอเทงิ              

จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 22,500,000             บาท

(65) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแมน่ า้ฝาง ช่วง 2  หมูท่ี ่1,2,4,9,10,15  ต าบลแมน่าวาง  

อ าเภอแมอ่าย  จงัหวดัเชียงใหม ่1 แหง่ 22,880,000             บาท

(66) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้ลงุปงุ บา้นดงแดง หมูท่ี ่19 ต าบลทา่ตูม           

อ าเภอทา่ตูม จงัหวดัสุรินทร ์1 แหง่ 15,000,000             บาท

(67) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองอ่าง  บา้นบอ่นอ้ย หมูท่ี ่4  ต าบลอ่างทอง              

อ าเภอเชียงค า  จงัหวดัพะเยา 1 แหง่ 12,983,000             บาท

(68) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้กดุบา้น บา้นกดุขาคมี หมูท่ี ่5 ต าบลกดุขาคมี       

อ าเภอรตันบรุี จงัหวดัสุรินทร ์1 แหง่ 30,000,000             บาท

(69) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าน า้ป้ี ช่วง 3  ต าบลมาง, เชียงมว่น  อ าเภอเชียงมว่น  

จงัหวดัพะเยา 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(70) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าน า้ขวา้ง   บา้นรอ้งแง  ต าบลวรนคร  อ าเภอปวั           

จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 30,000,000             บาท

(71) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้ขนุนิยม บา้นทบั 6 พฒันา หมูท่ี ่18                

ต าบลหนองน า้ใส อ าเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 40,000,000             บาท

(72) อนุรกัษฟ้ื์นฟูพรุบางกล า่ ช่วง 2  ต าบลบางกล า่  อ าเภอบางกล า่          

จงัหวดัสงขลา 1 แหง่ 25,000,000             บาท

(73) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าน า้ขวา้ง ช่วง 3  บา้นแกม้  ต าบลวรนคร  อ าเภอปวั  

จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 30,000,000             บาท

(74) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ธรรมชาต ิช่วง 2  บา้นพงคอืระ  ต าบลกายูบอเกาะ  

อ าเภอรามนั  จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 25,000,000             บาท

(75) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยหลา้  หมูท่ี ่5  ต าบลสถาน  อ าเภอปวั                    

จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 20,000,000             บาท
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(76) อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระเกบ็น า้วงัน า้ขาว ( 83ไร่ )  ต าบลวงัตะเคยีน              

อ าเภอหนองมะโมง  จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 22,000,000             บาท

(77) อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระเกบ็น า้วงัน า้ขาว ( 34ไร่ )  ต าบลวงัตะเคยีน              

อ าเภอหนองมะโมง  จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 11,000,000             บาท

(78) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้หว้ยระไซร ์บา้นตระเปียงจรงั  ต าบลสวาย        

อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุรินทร ์1 แหง่ 45,000,000             บาท

(79) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้บา้นใหม ่หมูท่ี ่3 ต าบลตระแสง อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัสุรินทร ์1 แหง่ 30,000,000             บาท

(80) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึระหารใหญ่ ช่วงที5่  ต าบลแพรกศรีราชา  อ าเภอสรรคบรุี 

 จงัหวดัชยันาท 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(81) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นหนองบอน  หมูท่ี ่4  ต าบลแควใหญ่            

อ าเภอเมอืง  จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 15,000,000             บาท

(82) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองล าหาด บา้นล าหาด หมูท่ี ่6 ต าบลทบัทนั อ าเภอสงัขะ 

จงัหวดัสุรินทร ์1 แหง่ 20,000,000             บาท

(83) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้กดุกลาง บา้นผึ้ง ต าบลทาม อ าเภอกนัทรารมย ์

จงัหวดัศรีสะเกษ 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(84) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองทุ่งใหญ่  บา้นบอ่ป้ิงเกลอื  ต าบลทุ่งใหญ่               

อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง  จงัหวดัพจิติร 1 แหง่ 14,555,000             บาท

(85) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้บา้นโคกเพนาว ์หมูท่ี ่4 ต าบลตานี อ าเภอปราสาท 

จงัหวดัสุรินทร ์1 แหง่ 30,000,000             บาท

(86) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้แกม้ลงิหนองบวั  หมูท่ี ่4  ต าบลทา่ดนิด า           

อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบรุี 1 แหง่ 16,432,600             บาท

(87) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้แกม้ลงิปากคลองไซ  หมูท่ี ่1  ต าบลทา่มะนาว  

อ าเภอชยับาดาล  จงัหวดัลพบรุี 1 แหง่ 16,338,100             บาท

(88) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองน า้ออก  บา้นคลองน า้ออก หมูท่ี ่12                    

ต าบลเกาะตาเลี้ยง อ าเภอศรีส าโรง  จงัหวดัสุโขทยั 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(89) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้ธรรมชาต ิ ต าบลบางซา้ย,วงัพฒันา  อ าเภอบางซา้ย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 1 แหง่ 25,000,000             บาท

(90) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นโคกโนนอฐิ  หมูท่ี ่2  ต าบลนาป่า  อ าเภอเมอืง  

จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(91) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองบวั  บา้นทา่ดนิขาว หมูท่ี ่6  ต าบลน า้อ่าง  อ าเภอตรอน

จงัหวดัอุตรดติถ ์1 แหง่ 20,420,000             บาท

(92) อนุรกัษฟ้ื์นฟูสระเกบ็น า้วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบรุี           

ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบรุี 1 แหง่ 22,000,000             บาท

(93) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้สาธารณะ  หมูท่ี ่18  ต าบลหนองแจง               

อ าเภอบงึสามพนั  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 14,000,000             บาท

(94) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้หนองไก่เหลอืง ช่วง 2 หมูท่ี ่7 ต าบลหนองประดู่ 

อ าเภอเลาขวญั จงัหวดักาญจนบรุี 1 แหง่ 18,500,000             บาท
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(95) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้หนองฟ้าฟูก  ช่วง 2  ต าบลโคกหมอ้  อ าเภอชุมแสง 

 จงัหวดันครสวรรค ์1 แหง่ 23,760,900             บาท

(96) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึนาราง (ฝัง่ขวา)  หมูท่ี ่1  ต าบลบงึนาราง  อ าเภอบงึนาราง 

 จงัหวดัพจิติร 1 แหง่ 27,674,000             บาท

(97) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองทูลฉลอง  หมูท่ี ่1 - 10  ต าบลบางลี ่ อ าเภอทา่วุง้  

จงัหวดัลพบรุี 1 แหง่ 10,500,000             บาท

(98) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองโตก  หมูท่ี ่5  ต าบลทุ่งใหญ่  อ าเภอโพธิ์ประทบัชา้ง  

จงัหวดัพจิติร 1 แหง่ 19,493,000             บาท

(99) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยล ี บา้นตน้ตอ้ง หมูท่ี ่5  ต าบลปิงหลวง  อ าเภอนาหมืน่ 

 จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 30,000,000             บาท

(100) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยร่องจอ้น  หมูท่ี ่1  ต าบลบา้นเวยีง  อ าเภอรอ้งกวาง  

จงัหวดัแพร่ 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(101) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยริน  หมูท่ี ่1  ต าบลสะเอยีบ  อ าเภอสอง               

จงัหวดัแพร่ 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(102) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้หว้ยโป่งไผ่  ต าบลนามน  อ าเภอนามน          

จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แหง่ 15,000,000             บาท

(103) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าพระยงั  บา้นหนองหา้ง  ต าบลโนนนาจาน  อ าเภอนาคู  

จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แหง่ 48,500,000             บาท

(104) อนุรกัษฟ้ื์นฟูแหลง่น า้บา้นปรงักาส ีหมูท่ี ่3 ต าบลทา่ขนุน                 

อ าเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบรุี 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(105) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึตะเคร็ง  ต าบลบางระก า  อ าเภอบางระก า               

จงัหวดัพษิณุโลก 1 แหง่ 33,000,000             บาท

(106) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยน า้ตา หมูท่ี ่3  ต าบลหนองนกแกว้  อ าเภอเลาขวญั  

จงัหวดักาญจนบรุี 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(107) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าน า้น่าน  ต าบลแงง  อ าเภอปวั  จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 30,000,000             บาท

(108) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยตากัง้ หมูท่ี ่3 ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค          

จงัหวดักาญจนบรุี 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(109) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยหนองแกแดง หมูท่ี ่8 ต าบลหนองประดู่ อ าเภอเลาขวญั

จงัหวดักาญจนบรุี 1 แหง่ 16,000,000             บาท

(110) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยหนิ  หมูท่ี ่12  ต าบลบา้นเวยีง  อ าเภอรอ้งกวาง  

จงัหวดัแพร่ 1 แหง่ 17,000,000             บาท

(111) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองไอจุ้ย้  หมูท่ี ่8,10  ต าบลบงึบวั   อ าเภอวชิรบารม ี 

จงัหวดัพจิติร 1 แหง่ 18,000,000             บาท

(112) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าน า้สวด  บา้นปิงหลวง  หมูท่ี ่2  ต าบลสวด              

อ าเภอบา้นหลวง  จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 30,000,000             บาท

(113) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยคลมุ ช่วงที ่1  ต าบลสวนผึ้ง  อ าเภอสวนผึ้ง          

จงัหวดัราชบรุี 1 แหง่ 25,000,000             บาท
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(114) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหว้ยคลมุ ช่วงที ่2  ต าบลสวนผึ้ง  อ าเภอสวนผึ้ง          

จงัหวดัราชบรุี 1 แหง่ 25,000,000             บาท

(115) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าภาชี ต าบลด่านทบัตะโก อ าเภอจอมบงึ                   

จงัหวดัราชบรุี 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(116) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้หว้ยทราย  ต าบลเขาใหญ่  อ าเภอชะอ า          

จงัหวดัเพชรบรุี 1 แหง่ 25,000,000             บาท

(117) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้ทุ่งหนิส ี หมูท่ี ่13  ต าบลรางบวั  อ าเภอจอมบงึ  

จงัหวดัราชบรุี 1 แหง่ 25,000,000             บาท

(118) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองจะกระ  ต าบลนาหูกวาง  อ าเภอทบัสะแก            

จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 35,000,000             บาท

(119) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองแควออ้ม  ต าบลแควออ้ม  อ าเภออมัพวา             

จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 แหง่ 30,000,000             บาท

(120) อนุรกัษฟ้ื์นฟูบงึราชนก ระยะที ่2  ต าบลวงัพกิลุ  อ าเภอวงัทอง         

จงัหวดัพษิณุโลก 1 แหง่ 21,450,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 107,250,000    บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 21,450,000      บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 85,800,000      บาท

(121) อนุรกัษฟ้ื์นฟูหนองแมร่ะวงิ  ต าบลป่ากมุเกาะ,ศรีสชันาลยั  อ าเภอสวรรค

โลก,ศรีสชันาลยั  จงัหวดัสุโขทยั 1 แหง่ 24,476,900             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 122,384,400    บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 24,476,900      บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 97,907,500      บาท

(122) อนุรกัษฟ้ื์นฟูอ่างเกบ็น า้หว้ยสม้ ช่วง 2  ต าบลโคกตูม อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัลพบรุี 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(123) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองกยุ หมูท่ี ่5,6 ต าบลหาดขาม อ าเภอกยุบรุี            

จงัหวดัประจวบครีีขนัธ ์1 แหง่ 18,000,000             บาท

(124) อนุรกัษฟ้ื์นฟูคลองเหน  หมูท่ี ่7  ต าบลน า้หกั  อ าเภอครีีรฐันิคม  

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 แหง่ 15,000,000             บาท

(125) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าน า้น่าน  หมูท่ี ่7  ต าบลและ  อ าเภอทุ่งชา้ง               

จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(126) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าน า้ล ี บา้นนาคา  ต าบลเมอืงล ี อ าเภอนาหมืน่           

จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(127) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าน า้ปวั  หมูท่ี ่5  ต าบลปวั  อ าเภอปวั  จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 20,000,000             บาท

(128) อนุรกัษฟ้ื์นฟูล  าน า้น่าน  หมูท่ี ่4  ต าบลและ  อ าเภอทุ่งชา้ง               

จงัหวดัน่าน 1 แหง่ 20,000,000             บาท
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2. งบรายจ่ายอื่น 170,000,000           บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิ่งก่อสรา้ง 170,000,000           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการจา้งทีป่รึกษาออกแบบแหลง่น า้ชุมชนเพือ่หาน า้ตน้ทนุระบบ

ประปาหมูบ่า้นและเพิม่ประสทิธิภาพระบบประปา 170,000,000           บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.3.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          -             -        -            288.3211   288.3211  

-             -               -          -              240.5568      240.5568     

-             -               -          -              47.7643       47.7643      

7.1.3.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หมูบ่า้น 3,098 

( 317 )

4,782 4,791 4,791 6,300

รอ้ยละ         80      

  ( 80 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 426.2797      288.3211 48.0000      48.0000       48.0000      

ลา้นบาท 426.2797      288.3211 48.0000      48.0000       48.0000      

ลา้นบาท 70.8870       -          -              -               -              

ลา้นบาท 17.3927       -          -              -               -              

ลา้นบาท -               -          -              -               -              

ลา้นบาท -               -          -              -               -              

ลา้นบาท 338.0000      288.3211 48.0000      48.0000       48.0000      

ลา้นบาท -                -          -              -               -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ :  จ านวนหมูบ่า้นทีไ่ดร้บัการตดิต ัง้

พฒันา เพิม่ประสทิธิภาพและซ่อมแซม ปรบัปรุง

ระบบเตอืนภยัดา้นน า้ทีใ่หบ้ริการแก่ประชาชน

เชิงคุณภาพ : ประชาชนทีไ่ดร้บับริการเกี่ยวกบั

ขอ้มลูเตอืนภยัดา้นน า้มคีวามพงึพอใจไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาเครื่องมอืและกลไกระบบพยากรณ์

และเตอืนภยัดา้นน า้

2. เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจดัการ

การพยากรณ์และเตอืนภยัดา้นน า้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

7.1.3  ผลผลิตที่ 3 :  การเพิ่มศกัยภาพระบบพยากรณ์ และเตอืนภยัดา้นน ้า                  288,321,100

 เพือ่สรา้งและพฒันาระบบเฝ้าระวงั พยากรณ์และเตอืนภยั ประกอบดว้ย การศึกษา วเิคราะหแ์ละก าหนด

พื้นทีเ่สี่ยงภยัเกี่ยวกบัน า้ เสนอแนะแนวทาง จดัท าแผนแมบ่ท มาตรการการป้องกนัและแกไ้ขวกิฤตน า้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย
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288,321,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 288,321,100           บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 240,556,800           บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการตดิต ัง้ระบบเตอืนภยัลว่งหนา้(Early Warning) ส าหรบัพื้นที่

เสี่ยงอุทกภยั - ดนิถลม่ ในพื้นทีล่าดชนัและพื้นทีร่าบเชิงเขา 240,556,800           บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการเพือ่รองรบัสภาวะวกิฤตน า้ 21,000,000             บาท

3)  ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาระบบตรวจวดัสภาพน า้ทางไกลอตัโนมตั ิ

(Telemetering) ระบบส่งขอ้มลูสญัญาณภาพ (CCTV) ระบบเตอืนภยัน า้ทว่ม - 

ดนิถลม่ (Early  Warning) และเครือข่ายสถานีอุต-ุอุทกวทิยาแมน่ า้โขง 

(Mekong-HYCOS) 25,000,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการตรวจวดัปริมาณน า้ การเคลือ่นตวัของตะกอน และตะกอนทอ้งน า้

แมน่ า้โขงร่วมไทย-ลาว 1,764,300              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การเพิ่มศกัยภาพระบบพยากรณ์ และเตอืนภยัดา้นน ้า
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมทรพัยากรน ้าบาดาล

2,175,053,500             

3,655,923,700             

1. เสนอแนะนโยบาย กฎหมาย กฎระเบยีบ ก าหนดมาตรฐานและจดัท าแผนบรหิารการจดัการ

ทรพัยากรน า้บาดาลแบบบูรณาการเป็นเขตน า้บาดาล/แอ่งน า้บาดาลท ัว่ประเทศ

2. ส ารวจ ประเมนิศกัยภาพ พฒันา อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู ควบคุมดูแล ส่งเสรมิสนบัสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรน า้บาดาลอย่างย ัง่ยนืโดยประชาชนมส่ีวนร่วม

3. พฒันาองคก์ร บคุลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นทรพัยากรน า้บาดาลเพือ่การจดัการทีเ่ป็น

บรหิารจดัการองคก์ารและทรพัยากรน า้บาดาล ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล เพือ่คุณภาพชีวติทีด่ขี ึ้น

ของประชาชน

เอกภาพและย ัง่ยนื
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 2,175.0535    3,655.9237    1,833.2611   1,493.4036   6,490.8309   

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,175.0535    3,655.9237    1,833.2611   1,493.4036   6,490.8309   

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

1. ทรพัยากรน ้าบาดาลไดร้บัการบริหารจดัการ

โดยประชาชนมีส่วนร่วม

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายมคีวามพงึพอใจในบริการ

ดา้นทรพัยากรน า้บาดาลไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนแหลง่น า้บาดาล

ทีไ่ดร้บัการส ารวจ ประเมนิศกัยภาพ อนุรกัษ ์

ฟ้ืนฟู พฒันา และก ากบัดูแล

แหง่ 1,383 2,524 2,536 2,536 2,536

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,651.4535 3,074.6112 602.9273   630.6536   660.0434   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

2. การพฒันาทรพัยากรน ้าบาดาลข้ึนมา

ใชแ้กไ้ขปญัหาภยัแลง้ในพื้นที่เกษตรกรรม

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:พื้นทีก่ารเกษตรตาม

เป้าหมายมนี า้ใชเ้พือ่การเกษตรอยา่งพอเพยีง

ตลอดฤดูการเพาะปลูก จ านวน

แหง่ 1,285 1,278 1,900 1,900 1,900

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:เกษตรกรในพื้นที่

เป้าหมายมคีวามพงึพอใจในบริการดา้น

ทรพัยากรน า้บาดาลไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 523.6000   506.0475   862.7500   862.7500   5,830.7875 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

3. ตดิตามตรวจสอบเฝ้าระวงัและควบคมุ

คณุภาพน ้าบาดาล

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:คุณภาพน า้บาดาลมกีาร

ตดิตามตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองและแจง้เตอืน

ต่อประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมาย รอ้ยละ

รอ้ยละ 80 80

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนพื้นทีท่ิ้งขยะมลู

ฝอยและของเสยีอนัตราย ทีไ่ดร้บัการก่อสรา้ง

สถานีสงัเกตการณ์น า้บาดาล

แหง่ 29 141

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -             75.2650    367.5838   -            -            

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 3,580,658,700          

2. แผนงานบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม 75,265,000             
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 435.9482  51.6422    3,003.8883 -             164.4450   3,655.9237 

1. แผนงาน :  บริหารจดัการทรพัยากรน ้า 435.9482  51.6422    3,003.8883 -             89.1800    3,580.6587 

ผลผลติที ่1 : ทรพัยากรน า้บาดาลในพื้นที่

เป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการอยา่งมี

ประสทิธิภาพ

  435.9482     51.6422  2,497.8408           -       89.1800  3,074.6112

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาแหลง่น า้

บาดาลเพือ่การเกษตรในพื้นทีป่ระสบภยัแลง้

         -             -      506.0475           -             -      506.0475

2. แผนงาน :  บริหารจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม

-            -             -             -             75.2650    75.2650    

โครงการที ่1 : โครงการเฝ้าระวงัคุณภาพ

น า้บาดาลในพื้นทีท่ิ้งขยะ

         -             -             -             -       75.2650     75.2650

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

435.9482 51.6422    2,497.8408 -            89.1800    3,074.6112 

-             8.4500       4.3378        -              -              12.7878       

-             -              1,468.8000   -              -              1,468.8000   

306.0831   30.4725      272.0000     -              53.1800      661.7356      

67.8883     7.8104       10.6390      -              9.0000       95.3377       

-             -              -              -              27.0000      27.0000       

-             -              742.0640     -              -              742.0640      

61.9768     4.9093       -              -              -              66.8861       

7.1.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 1,383 2,524 2,536 2,536 2,536

 ( 648 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

7.1 แผนงาน : บริหารจดัการทรพัยากรน ้า               3,580,658,700

7.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  ทรพัยากรน ้าบาดาลในพื้นที่เป้าหมายไดร้บัการบริหารจดัการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

              3,074,611,200

 เพือ่การบริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาลใหเ้กดิประสทิธิภาพและประสทิธิผลต่อประชาชนสูงสุด

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

เพือ่บริหารจดัการทรพัยากรน า้บาดาล

2. พฒันาแหลง่น า้เพือ่การอุปโภคบริโภค

3. สนบัสนุนการบริหารจดัการทรพัยากร

น า้บาดาล

4. จดัท านโยบายและแผนมาตรการ

ดา้นทรพัยากรน า้บาดาล

5. อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูแหลง่น า้บาดาล

6. จดัหาแหลง่น า้บาดาล

7. เสริมสรา้งความเขา้ใจและการมส่ีวนร่วมดา้น

ทรพัยากรน า้บาดาลของภาคประชาชนและชุมชน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

พอใจในบริการดา้นทรพัยากรน า้บาดาลไมน่อ้ยกว่า

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนแหลง่น า้บาดาลทีไ่ดร้บัการ

จดัการโดยประชาชนมส่ีวนร่วม

เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมายมคีวามพงึ
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1,651.4535    3,074.6112    602.9273     630.6536     660.0434      

ลา้นบาท 1,651.4535    3,074.6112    602.9273     630.6536     660.0434      

ลา้นบาท 414.8566      435.9482      462.1051     489.8314     519.2212      

ลา้นบาท 52.1769       51.6422       51.6422      51.6422      51.6422       

ลา้นบาท 1,088.4200    2,497.8408    -              -              -               

ลา้นบาท -               -               -              -              -               

ลา้นบาท 96.0000       89.1800       89.1800      89.1800      89.1800       

ลา้นบาท -                -               -              -              -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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3,074,611,200 บาท

1. งบบคุลากร 435,948,200       บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 373,427,100       บาท

1.1.1 เงนิเดือน 168,296,600       บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 205,130,500       บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 62,521,100         บาท

2. งบด าเนินงาน 51,642,200         บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 43,055,600         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 1,945,000          บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 1,700,000          บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 991,200            บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 6,900,000          บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000          บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,000,000          บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบริการ 14,349,200         บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,000,000          บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 3,131,700          บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 1,238,500          บาท

(11) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 300,000            บาท

(12) ค่าธรรมเนียมศาล 100,000            บาท

(13) วสัดุส านกังาน 2,400,000          บาท

(14) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 5,000,000          บาท

(15) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 500,000            บาท

(16) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 500,000            บาท

(17) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,000,000          บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 8,586,600          บาท

2.2.1 คา่สาธารณูปโภค 8,586,600          บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 1,800,000          บาท

(2) ค่าน า้ประปา 500,000            บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 6,286,600          บาท

3. งบลงทนุ 2,497,840,800     บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 2,497,840,800     บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 271,137,800       บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,337,800          บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 4,337,800          บาท

รวม 3 รายการ (รวม 388 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ทรพัยากรน ้าบาดาลในพื้นที่เป้าหมายไดร้บัการบรหิารจดัการอย่างมีประสทิธิภาพ
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3.1.1.2 ครุภณัฑส์ ารวจ 266,800,000           บาท

(1) เครื่องส ารวจธรณีฟิสกิส(์Resistivity)พรอ้มตดิต ัง้บนยานพาหนะ

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 ชุด 7,200,000              บาท

         (2) เครื่องหย ัง่ธรณีหลมุเจาะพรอ้มตดิต ัง้บนยานพาหนะ จงัหวดั

         กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 7,500,000              บาท

(3) ชุดเจาะส ารวจและพฒันาแหลง่น า้บาดาลระดบัลกึพรอ้มอุปกรณ์ 

จงัหวดัสุพรรณบรุี 1 ชุด 57,000,000             บาท

(4) เครื่องมอืตรวจสอบสภาพบอ่น า้บาดาล (TV Borehole) พรอ้มตดิต ัง้บน

ยานพาหนะ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 ชุด 13,300,000             บาท

(5) เครื่องส ารวจธรณีฟิสกิส(์Resistivity)พรอ้มตดิต ัง้บนยานพาหนะ

จงัหวดัสงขลา 1 ชุด 3,600,000              บาท

(6) เครื่องส ารวจธรณีฟิสกิส(์Resistivity)พรอ้มตดิต ัง้บนยานพาหนะ

จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 3,600,000              บาท

(7) เครื่องส ารวจธรณีฟิสกิส(์Resistivity)พรอ้มตดิต ัง้บนยานพาหนะ

จงัหวดัล  าปาง 1 ชุด 3,600,000              บาท

(8) ชุดเจาะส ารวจและพฒันาแหลง่น า้บาดาลระดบัลกึพรอ้มอุปกรณ์

จงัหวดัสระบรุี 1 ชุด 57,000,000             บาท

(9) ชุดเจาะส ารวจและพฒันาแหลง่น า้บาดาลระดบัลกึพรอ้มอุปกรณ์

จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 57,000,000             บาท

(10) ชุดเจาะส ารวจและพฒันาแหลง่น า้บาดาลระดบัลกึพรอ้มอุปกรณ์

จงัหวดัก าแพงเพชร 1 ชุด 57,000,000             บาท

3.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 2,226,703,000         บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 10,639,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารส านกังาน ส านกัทรพัยากรน า้บาดาลเขต 10 

จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 10,639,000             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 2,210,864,000         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 2,210,864,000         บาท

รวม 2,524 รายการ (รวม 2,524 หน่วย)

3.1.2.3 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 5,200,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 5,200,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4. งบรายจ่ายอื่น 89,180,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการก ากบัควบคุมประกอบกจิการน า้บาดาล 9,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่สนบัสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ 80 แหง่ 53,180,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการวางเครือข่ายสงัเกตการณ์น า้บาดาลเพือ่ตดิตามสถานการณ์

น า้บาดาล 27,000,000             บาท
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บาท

7.1.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.1.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.1.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ  10  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2565)

7.1.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.2.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-            -             506.0475  -            -            506.0475  

-              -               506.0475     -              -              506.0475     

7.1.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 2,601 1,278 1,900 1,900 12,196

 ( 1,861 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 1,531.0480    506.0475     862.7500     862.7500     5,830.7875   

ลา้นบาท 1,531.0480    506.0475     862.7500     862.7500     5,830.7875   

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท 1,531.0480    506.0475     862.7500     862.7500     5,830.7875   

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. ส่งเสริมใหเ้กษตรกรและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการน า้บาดาล

7.1.2  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาแหล่งน ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบ

ภยัแลง้

                506,047,500

 การจดัท าโครงการพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตรในพื้นทีป่ระสบภยัแลง้ มวีตัถปุระสงคห์ลกัดงัต่อไปน้ี			

1. แกป้ญัหาขาดแคลนน า้เพือ่การเกษตรในพื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัแลง้ไดอ้ยา่งทนัทว่งที

2. เพือ่พฒันาแหลง่น า้บาดาล เพือ่การเกษตรในรูปแบบบูรณาการแหลง่น า้บาดาลร่วมกบัแหลง่น า้ผวิดนิ

 ท ัว่ประเทศ

               9,593,383,000

               9,593,383,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1.  จดัหาแหลง่น า้บาดาลเพือ่การเกษตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนพื้นทีก่ารเกษตรไดร้บั

การพฒันาแหลง่น า้บาดาลเพือ่แกไ้ขการ

ขาดแคลนน า้ในภาคการเกษตร

เชิงคุณภาพ : เกษตรกรในพื้นทีเ่ป้าหมาย

มคีวามพงึพอใจในบริการดา้นทรพัยากรน า้

บาดาลไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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506,047,500 บาท

1. งบลงทนุ 506,047,500           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 506,047,500           บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 506,047,500           บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 506,047,500           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 506,047,500           บาท

รวม 1,278 รายการ (รวม 1,278 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการพฒันาแหลง่น ้าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภยัแลง้
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.2.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     2  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2560)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-            -            -            -            75.2650    75.2650  

-              -              -              -              75.2650      75.2650    

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 29 141

 ( - )

รอ้ยละ 80 80

 ( - )

เดอืน 12 12

 ( - )

ลา้นบาท -              75.2650      367.5838     -              -            

ลา้นบาท -              75.2650      367.5838     -              -            

ลา้นบาท -              -              -              -              -            

ลา้นบาท -              -              -              -              -            

ลา้นบาท -              -              -              -              -            

ลา้นบาท -              -              -              -              -            

ลา้นบาท -              75.2650      367.5838     -              -            

ลา้นบาท -              -              -              -              -            

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

เชิงปริมาณ : จ านวนพื้นทีท่ิ้งขยะมลูฝอยและของ

เสยีอนัตรายตาม Roadmap มกีารเฝ้าระวงัและ

ตรวจสอบคุณภาพน า้บาดาลอยา่งถกูตอ้ง

เชิงคุณภาพ : คุณภาพน า้บาดาลในพื้นทีโ่ดยรอบ

พื้นทีท่ิ้งขยะเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่  าหนด

เชิงเวลา : สามารถปฏบิตังิานภายในระยะเวลา

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

น า้บาดาลในพื้นทีท่ิ้งขยะ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

1. ตดิตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัคุณภาพ

                457,848,800

                457,848,800

7.2 แผนงาน : บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม                  75,265,000

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเฝ้าระวงัคณุภาพน ้าบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ                  75,265,000

 เพือ่จดัท าสถานีสงัเกตการณ์น า้บาดาล ในพื้นทีท่ิ้งขยะเพือ่ตดิตามเฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงทางดา้นคุณภาพ

น า้บาดาลและระดบัน า้บาดาล

 พื้นทีท่ิ้งขยะ
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75,265,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 75,265,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในจดัท าบอ่สงัเกตการณ์น า้บาดาลในพื้นทีท่ิ้งขยะเพือ่ตดิตามเฝ้าระวงั

การปนเป้ือนในแหลง่น า้บาดาล 29 แหง่ 75,265,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเฝ้าระวงัคณุภาพน ้าบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

7.   วจิยัและพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการจดัการและใชป้ระโยชนท์รพัยากรป่าไม ้

รวมถงึการก าหนดมาตรฐานและการรบัรอง

2.   จดัการทีด่นิป่าไม ้

3.   ฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม ้

4.   ส่งเสริมการปลูกป่าในเชงิเศรษฐกจิ 

5.   ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมจดัการทรพัยากรป่าไมใ้นรูปแบบป่าชมุชน ป่าในเมอืง วนเกษตรและอืน่ๆ 

6.   พฒันาการอนุญาตและการบริการ 

เป็นหน่วยงานหลกัในการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือ่ประโยชนสู์งสุดของประเทศชาติ

1.   ป้องกนัรกัษาป่า

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมป่าไม ้

4,185,018,100             

4,461,017,600             
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3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงิน 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 4,185.0181      4,461.0176      4,721.2596      4,872.9481      5,033.7379      

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4,185.0181      4,461.0176      4,721.2596      4,872.9481      5,033.7379      

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

1. รกัษาฐานทรพัยากรป่าไมแ้ละจดัการที่ดินป่าไม ้

เพื่อใชป้ระโยชน์อย่างเหมาะสม พรอ้มทัง้พฒันาระบบ

การใหบ้ริการดา้นป่าไมท้ี่ตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของประชาชน

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการจดัการ

และพฒันาเพือ่การใชป้ระโยชน์

ลา้นไร่ 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนหน่วยป้องกนัและจดุ

สกดัทีไ่ดร้บัการจดัต ัง้เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการรกัษา

ฐานทรพัยากรป่าไม ้

หน่วย/จดุ 25/24 25/24 25/24 25/24

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนหน่วยทีไ่ดร้บัการ

เพิม่ประสทิธิภาพในการจดัการไมข้องกลาง

หน่วย 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนเครือข่ายในการฟ้ืนฟู

และดูแลทรพัยากรป่าไม ้

เครือข่าย 223 223 223 223

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการฟ้ืนฟู

ตามเกณฑท์ีก่  าหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละของการมส่ีวนร่วม

ของทกุภาคส่วนในการดูแลรกัษาทรพัยากรป่าไม ้

ตามเป้าหมายก าหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3,893.0009    4,208.5794    4,457.0731    4,608.7616    4,769.5514    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

2. ส่งเสริมการสรา้งความร่วมมือและพฒันางาน

ดา้นการจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พื่อรองรบัการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:งานป่าไมม้กีารพฒันา

เพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

กิจกรรม 2 3 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:กลุม่เป้าหมายไดร้บัการบริการ

งานรบัรองการป่าไมต้ามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 19.4220       18.3600       19.4760       19.4760       19.4760       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

3. เครือข่ายดา้นป่าไมมี้การบริหารจดัการดา้นการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนเครือข่ายป่าไมใ้นการ

ป้องกนัการเกิดไฟป่าเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง

สภาวะภูมอิากาศ

เครือข่าย 100 50 50 50 50

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการดูแล

เพือ่การป้องกนัและควบคุมไฟป่า

จงัหวดั 65 65 65 65 65

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:เครือขา่ยป่าไมม้ส่ีวนร่วมในการ

เฝ้าระวงัการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศไมน่อ้ยกวา่

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท 128.8777    95.6012     98.7661     98.7661     98.7661     

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

4. มีองคค์วามรูง้านวิจยัดา้นป่าไมท้ี่สามารถน าไปพฒันา

ต่อยอดได ้

- ตวัชี้วดัเชงิปริมาณ:องคค์วามรูง้านวจิยัที่สามารถน าไป

พฒันาต่อยอดได ้

เรื่อง 20 25 30 35 40

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:องคค์วามรูง้านวจิยัดา้นป่าไม ้

ตามมาตรฐานงานวจิยัและเป้าหมายที่ก าหนด

ดา้น 5 5 5 5 5

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท 62.6803     60.6409     63.1405     63.1405     63.1405     

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

5. พื้นที่ป่าไมไ้ดร้บัการปลูกฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์

- ตวัชี้วดัเชงิปริมาณ:พื้นที่ปลูกป่าเพื่อรกัษาระบบนิเวศน์ ไร่ 21,062

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:พื้นที่ป่าไมไ้ดร้บัการฟ้ืนฟูระบบ

นิเวศนต์ามเกณฑท์ี่ก าหนด

รอ้ยละ 80

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท 81.0372     -             -             -             -             

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

6. กลุ่มเป้าหมายไดร้บัประโยชน์จากการจดัการที่ดินป่าไม ้

ของรฐัอย่างเป็นธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปริมาณ:จ านวนราษฎรที่ไดร้บัการส ารวจ

และตรวจสอบการถอืครองที่ดนิป่าไม ้

ราย 20,000 20,000 20,000 20,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:มกีารตรวจสอบการอนุญาตใชพ้ื้นที่

ตามเกณฑท์ี่ก าหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท -             32.8800     32.8800     32.8800     32.8800     

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

7. ทรพัยากรป่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการอย่างมี

ประสทิธิภาพเพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิพื้นที่ชายแดน

- ตวัชี้วดัเชงิปริมาณ:จ านวนหน่วยงานที่ด  าเนินการ

ในพื้นที่เพื่อรองรบัการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ

เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน 12 12 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:การจดัต ัง้หน่วยงานเพื่อดูแล

ทรพัยากรป่าไมใ้นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเป็นไปตาม

มาตรฐานของแบบที่ก าหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงินงบประมาณ ลา้นบาท -             44.9561     49.9239     49.9239     49.9239     

 เงินนอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                -                -                

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไม่มีรายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานส่งเสรมิเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 44,956,100                         

2. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 18,360,000                         

3. แผนงานป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 95,601,200                         

4. แผนงานรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาทีด่นิท ากนิ 4,241,459,400                      

5. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 60,640,900                         
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 2,385.0392 960.6743   1,066.4265 43.4433     5.4343      4,461.0176 

1. แผนงาน :  ส่งเสริมเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ

-             -             44.9561     -             -             44.9561     

โครงการที ่1 : โครงการจดัระบบดูแล

ทรพัยากรธรรมชาตใินเขตเศรษฐกจิพเิศษ

          -             -       44.9561           -             -       44.9561

2. แผนงาน :  ส่งเสริมบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

-             7.2000      11.1600     -             -             18.3600     

โครงการที ่1 : โครงการความร่วมมอืการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน

          -         7.2000     11.1600           -             -       18.3600

3. แผนงาน :  ป้องกนัและลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ

-             61.9522     28.6490     5.0000      -             95.6012     

โครงการที ่1 : โครงการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มเพือ่

รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

          -       61.9522     28.6490       5.0000           -       95.6012

4. แผนงาน :  รกัษาความมัน่คงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากนิ

2,385.0392 851.8772   960.6654   38.4433     5.4343      4,241.4594 

ผลผลติที ่1 : พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหาร

จดัการ

 2,385.0392    739.9196    661.0130     18.4433       5.4343  3,809.8494

โครงการที ่1 : โครงการปกป้องผนืป่า 

และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื

          -       79.0776    299.6524     20.0000           -      398.7300

โครงการที ่2 : โครงการจดัทีด่นิให ้

ประชาชนผูด้อ้ยโอกาสอยา่งท ัว่ถงึ 

และเป็นธรรม

          -       32.8800           -             -             -       32.8800

5. แผนงาน :  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา -             39.6449     20.9960     -             -             60.6409     

ผลผลติที ่1 : องคค์วามรูง้านวจิยัดา้นป่าไม ้           -       39.6449     20.9960           -             -       60.6409

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.1.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2562)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

-          -            44.9561   -            -           44.9561   

-            -               34.7315      -              -             34.7315     

-            -               10.2246      -              -             10.2246     

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริม่ตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หน่วย  - 4 4 4 4

จดุ  - 6 6 6 6

ด่าน  - 2 2 2 2

7.1 แผนงาน : สง่เสริมเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ                 44,956,100

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัระบบดูแลทรพัยากรธรรมชาติในเขตเศรษฐกจิพเิศษ                 44,956,100

2. เพือ่การป้องกนั ปราบปราม และอนุรกัษท์รพัยากรป่าไมใ้หเ้กดิประโยชนต่์อประชาชนสูงสุด

1. เพือ่หยุดย ัง้การบกุรุกท าลายทรพัยากรป่าไมป้ราบปรามการกระท าผดิในพื้นทีร่บัผดิชอบ

3. เพือ่สรา้งจติส านึกร่วมของราษฎรในพื้นทีใ่นเกดิความรกัป่า ความหวงแหนป่าและมคีวามรูส้กึความเป็นเจา้ของป่า

ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนหน่วยป้องกนัทีด่  าเนินการในพื้นที่

เพือ่รองรบัการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษเพิม่ขึ้น

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. เพิม่ประสทิธิภาพการป้องกนัรกัษาป่าในพื้นทีเ่ขต

เศรษฐกจิพเิศษ

2. เพิม่ประสทิธิภาพการตรวจสอบ ควบคุมและบริการ

น าเขา้ไมแ้ละของป่าเคลือ่นทีใ่นพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

 ในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษจงัหวดัตาก มกุดาหาร ตราด และสระแกว้

              194,727,800

              194,727,800

หน่วย:ลา้นบาท

4. อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูม้าขอรบับริการ และใหค้ าแนะน าในการปฏบิตัติามระเบยีบและกฎหมาย 

และปราบปรามการกระท าผดิในพื้นทีร่บัผดิชอบ

เชิงปริมาณ : จ านวนจดุสกดัทีด่  าเนินการในพื้นที่

เพือ่รองรบัการพฒันาเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษเพิม่ขึ้น

เชิงปริมาณ : จ านวนด่านป่าไมใ้นการควบคุมและบริการ

น าเขา้ไมแ้ละของป่าเคลือ่นที ่ในพื้นทีเ่พือ่รองรบัการพฒันา

เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

ลา้นบาท -              44.9561     49.9239     49.9239     49.9239     

ลา้นบาท -              44.9561     49.9239     49.9239     49.9239     

ลา้นบาท -             -             -             -             -             

ลา้นบาท -             -             -             -             -             

ลา้นบาท -             44.9561     49.9239     49.9239     49.9239     

ลา้นบาท -             -             -             -             -             

ลา้นบาท -             -             -             -             -             

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

      - งบเงนิอุดหนุน

เชิงคุณภาพ : การจดัต ัง้หน่วยงานเพือ่ดูแลทรพัยากร

ป่าไมใ้นเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษเป็นไปตามมาตรฐาน

ของแบบทีก่  าหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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44,956,100 บาท

1. งบลงทนุ 44,956,100            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 44,956,100            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 20,111,400            บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 312,400                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 312,400                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 14 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 15,103,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 9,603,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ จ.กรุงเทพมหานคร 4 คนั 5,500,000              บาท

1.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 38,000                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 38,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 100,000                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 100,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร 38,000                 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 38,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.1.6 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,770,000              บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยทุีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 1,770,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 80 หน่วย)

1.1.1.7 ครุภณัฑส์ ารวจ 250,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 250,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.1.8 ครุภณัฑอ์าวุธ 2,500,000              บาท

(1) ครุภณัฑอ์าวุธทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 2,500,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 10,050 หน่วย)

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 24,844,700            บาท

1.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 24,844,700             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 24,844,700             บาท

รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัระบบดูแลทรพัยากรธรรมชาตใินเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.2.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2562)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          7.2000    11.1600   -           -            18.3600   

-            2.2000      -             -              -              2.2000      

-            -             11.1600     -              -              11.1600     

-            5.0000      -             -              -              5.0000      

ส านกัรบัรองการป่าไม,้ ส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่1-13 และสาขา, ศูนยป์ระสานงานป่าไม ้53 จงัหวดั, 

ศูนยเ์พาะช ากลา้ไม ้10 แหง่, สถานีเพาะช ากลา้ไม ้60 แหง่, โครงการพฒันาป่าไมทุ้่งกลุารอ้งไห ้2 แหง่, 

ศูนยส่์งเสริมการควบคุมไฟป่า 5 ศูนย,์ ศูนยฝึ์กอบรมการป้องกนัและควบคุมไฟป่า 4 ศูนย ์

และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 40 หน่วย

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน                  18,360,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการความร่วมมือการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

                 18,360,000

1. เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัในตลาดการส่งออกผลติภณัฑไ์ม ้เพือ่รองรบัการบงัคบัใชก้ฎหมายป่าไม ้

ธรรมาภบิาล และการคา้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (EU-Flegt และ AEC)

2. เพือ่สนบัสนุนการมส่ีวนร่วมและสรา้งเครือข่ายในการส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรป่าไม ้

3. เพือ่สรา้งเครือข่ายความร่วมมอืในการควบคุมไฟป่า ประสานความร่วมมอืกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น

(อปท.) เพือ่สนบัสนุนหน่วยงานและชุมชนในการควบคุมไฟป่าในพื้นที ่ในการเตรียมความพรอ้มแกไ้ขปญัหา

ไฟป่าและหมอกควนัขา้มแดนในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตร่ิวมกนั

1. ตรวจสอบและออกหนงัสอืรบัรองไม ้ผลติภณัฑไ์ม ้

และถา่นไม ้เพือ่ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร

2. เพาะช ากลา้ไมเ้พือ่ส่งเสริมความร่วมมอืเครือข่าย

ภาครฐั

3. แกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัขา้มแดนในพื้นที่

ป่าสงวนแหง่ชาติ

             115,511,000

             115,511,000

รวมทัง้สิ้น
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7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

กิจกรรม 2 3 3 3 3

 ( 2 )

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 38.7230      18.3600     19.4760      19.4760      19.4760      

ลา้นบาท 38.7230      18.3600     19.4760      19.4760      19.4760      

ลา้นบาท -              -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.4000       7.2000       7.2000       7.2000       7.2000       

ลา้นบาท 17.2220      11.1600     12.2760      12.2760      12.2760      

ลา้นบาท -              -             -              -              -              

ลา้นบาท 18.1010      -             -              -              -              

ลา้นบาท -              -             -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอุดหนุน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : งานป่าไมม้กีารพฒันาเพือ่รองรบั

การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายไดร้บัการบริการ

งานรบัรองการป่าไมต้ามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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18,360,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 7,200,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,200,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 4,519,600              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 900,000                บาท

(3) วสัดุส านกังาน 100,000                บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,130,400              บาท

(5) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000                 บาท

(6) วสัดุสนามและการฝึก 500,000                บาท

2. งบลงทนุ 11,160,000            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 11,160,000            บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 11,160,000            บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 11,160,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 11,160,000             บาท

รวม 37 รายการ (รวม 4,000,000 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการความรว่มมือการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อรองรบัการ

เขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.3.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2562)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          61.9522   28.6490   5.0000    -           95.6012   

-            57.5573     28.6490     5.0000       -             91.2063     

-            4.3949       -             -             -             4.3949       

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

จงัหวดั 65

( 65 )

65 65 65 65

เครือข่าย 100

( 100 )

50 50 50 50

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80 80

7.3 แผนงาน : ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ                 95,601,200

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

2. เพือ่ศึกษาผลกระทบดา้นป่าไมอ้นัเน่ืองมาจากสภาวะโลกรอ้น ตลอดจนแนวทางการปรบัตวัเพือ่ลดผลกระทบ

จากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

ศูนยส่์งเสริมการควบคุมไฟป่า 5 ศูนย,์ ศูนยฝึ์กอบรมการป้องกนัและควบคุมไฟป่า 4 ศูนย,์ หน่วยส่งเสริม

การควบคุมไฟป่า 52 หน่วย, ศูนยว์นวฒันวจิยั 4 ศูนย ์28 สถานี, ศูนยว์จิยัผลติผลป่าไม ้6 ศูนย์

และส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่1-13 และสาขา

1. ป้องกนัไฟป่าและควบคุมหมอกควนั

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ

                95,601,200

1. สรา้งเครือข่ายความร่วมมอืในการป้องกนัและควบคุมไฟป่าเพือ่ลดมลภาวะทางอากาศดา้นหมอกควนั

             640,779,900

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

             640,779,900

หน่วย:ลา้นบาท

เชิงปริมาณ : จ านวนเครือข่ายป่าไมใ้นการป้องกนัการ

เกดิไฟป่าเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ

เชิงปริมาณ : พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการดูแลเพือ่การป้องกนั

และควบคุมไฟป่า

เชิงคุณภาพ : มกีารน าผลงานวจิยัมาใชใ้นการพฒันา

งานป่าไมเ้พือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ

2. วจิยัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศภาคป่าไม ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 248.8804      95.6012       98.7661      98.7661      98.7661      

ลา้นบาท 248.8804      95.6012       98.7661      98.7661      98.7661      

ลา้นบาท -               -               -              -              -              

ลา้นบาท 143.2454      61.9522       62.2522      62.2522      62.2522      

ลา้นบาท 85.6350       28.6490       31.5139      31.5139      31.5139      

ลา้นบาท 20.0000       5.0000         5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท -               -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบเงนิอุดหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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95,601,200 บาท

1. งบด าเนินงาน 61,952,200            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 61,952,200            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 800,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 19,970,600             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 20,000                 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,025,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 250,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,478,100              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาพนกังาน 31,432,000             บาท

(8) วสัดุส านกังาน 1,914,000              บาท

(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,236,000              บาท

(10) วสัดุสนามและการฝึก 2,826,500              บาท

2. งบลงทนุ 28,649,000            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 28,649,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 11,149,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 10,399,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 4,105,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) รถยนตบ์รรทกุน า้ดบัเพลงิแบบเอนกประสงคข์นาดความจไุมน่อ้ยกว่า

  4,000 ลติร จ.กรุงเทพมหานคร 2 คนั

5,000,000              บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) จ.กรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,294,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑส์ ารวจ 750,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 750,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 17,500,000            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 17,500,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 17,500,000             บาท

รวม 37 รายการ (รวม 3,500 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนหมูบ่า้นป้องกนัไฟป่า 5,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อรองรบั

การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

2,385.0392  739.9196  661.0130  18.4433   5.4343    3,809.8494  

-              -              8.2550       -              -              8.2550        

-              376.7903    32.4637      -              -              409.2540     

-              0.9389       -              15.6000      -              16.5389      

-              2.5000       -              -              -              2.5000        

-              0.8000       -              -              -              0.8000        

-              64.6051      10.6450      -              -              75.2501      

-              31.8026      440.9834    -              3.2041       475.9901     

-              64.8784      145.6314    -              -              210.5098     

2,385.0392  194.1589    23.0345      2.8433       2.2302       2,607.3061   

-              3.4454       -              -              -              3.4454        

7.4 แผนงาน : รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากนิ              4,241,459,400

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาระบบสารสนเทศป่าไม ้

7.4.1  ผลผลิตที่ 1 :  พื้นที่ป่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ              3,809,849,400

1. เพือ่ป้องกนัรกัษาป่าไมใ้หค้งความอุดมสมบูรณ์

2. เพือ่แกไ้ขปญัหาทีด่นิท ากนิในพื้นทีป่่าไม ้

3. เพือ่ฟ้ืนฟูและบ ารุงรกัษาพื้นทีป่่าไม ้

4. เพือ่ส่งเสริมและพฒันาการใชป้ระโยชนจ์ากพื้นทีป่่าไมแ้ละผลติผลในพื้นทีป่่าโดยใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม

2. ป้องกนัรกัษาป่า

3. ปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นทีเ่อกสารสทิธิ์

4. แกไ้ขปญัหาทรพัยากรป่าไมใ้นเขตจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

5. ป้องกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤตมิชิอบ

ในภาครฐั

5. เพือ่สนบัสนุนการบริหารงานป่าไมแ้ละการบริการดา้นป่าไม ้ในการใหบ้ริการประชาชนและหน่วยงาน

ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม ้

6. เพือ่ใหม้ฐีานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพในการบริหารงานป่าไม ้

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

6. จดัการทีด่นิป่าไม ้

7. ฟ้ืนฟูป่าไม ้

8. ส่งเสริมและพฒันาการป่าไม ้

9. บริหารจดัการงานป่าไม ้

10. จดัท าฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพ
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7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นไร่ 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7

 ( 73.7 )

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 3,893.0009    3,809.8494    4,026.0589   4,177.7474   4,338.5372   

ลา้นบาท 3,893.0009    3,809.8494    4,026.0589   4,177.7474   4,338.5372   

ลา้นบาท 2,239.7400    2,385.0392    2,528.1416   2,679.8301   2,840.6199   

ลา้นบาท 872.9225      739.9196      748.5784     748.5784     748.5784     

ลา้นบาท 729.8197      661.0130      728.4424     728.4424     728.4424     

ลา้นบาท 45.8522       18.4433       18.4433      18.4433      18.4433      

ลา้นบาท 4.6665         5.4343         2.4532       2.4532       2.4532       

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบริหารจดัการ

เชิงคุณภาพ : พื้นทีป่่าไมไ้ดร้บัการบ ารุงรกัษา

ตามเกณฑท์ีก่  าหนด

หน่วยนับ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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3,809,849,400 บาท

1. งบบคุลากร 2,385,039,200         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 1,217,908,800         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 778,069,600           บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 439,839,200           บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 1,167,130,400         บาท

2. งบด าเนินงาน 739,919,600           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 712,382,200           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 9,537,100              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 11,352,600             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 2,354,100              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 12,228,000             บาท

(5) ค่าตอบแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 1,296,000              บาท

(6) ค่าตอบแทนกรรมการ และผูป้ระเมนิผลทางวชิาการ 391,000                บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 247,972,000           บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 12,610,300             บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 6,621,600              บาท

(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 6,450,000              บาท

(11) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 5,431,600              บาท

(12) ค่าจา้งเหมาบริการ 44,539,000             บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,807,900              บาท

(14) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 3,000,000              บาท

(15) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 48,822,300             บาท

(16) ค่าบ ารุงรกัษาระบบเครือข่ายกรมป่าไม ้ 1,879,800              บาท

(17) ค่าบ ารุงรกัษาอุปกรณ์และระบบงาน 1,547,700              บาท

(18) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 3,488,000              บาท

(19) ค่าจา้งเหมาพนกังาน 186,409,300           บาท

(20) ค่าเช่าสญัญาณเครือข่าย 3,814,500              บาท

(21) วสัดุส านกังาน 27,416,300             บาท

(22) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 39,777,800             บาท

(23) วสัดุก่อสรา้ง 1,502,000              บาท

(24) วสัดุงานบา้นงานครวั 550,000                บาท

(25) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,684,200              บาท

(26) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 390,000                บาท

(27) วสัดุสนามและการฝึก 12,001,900             บาท

(28) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 60,000                 บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พื้นที่ป่าไมไ้ดร้บัการบรหิารจดัการ
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(29) วสัดุคอมพวิเตอร์ 7,891,800              บาท

(30) วสัดุการเกษตร 2,555,400              บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 27,537,400            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 19,386,900             บาท

(2) ค่าน า้ประปา 1,130,400              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 7,020,100              บาท

3. งบลงทนุ 661,013,000           บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 661,013,000           บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 37,254,000            บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 250,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 250,000                บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 20,079,000             บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 17,491,000             บาท

รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)

(2) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) จ.อุบลราชธานี 1 คนั 1,294,000              บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) จ.กรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,294,000              บาท

3.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,255,000              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 850,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) โครงการพฒันาระบบ National Single Windows เพือ่รองรบั AEC 

ในงานป่าไม ้จ.กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

4,950,000              บาท

(3) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพความปลอดภยัระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์

เพือ่สนบัสนุนภารกจิของกรมป่าไม ้จ.กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

2,455,000              บาท

3.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 395,000                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 395,000                บาท

รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3.1.1.5 ครุภณัฑส์ ารวจ 1,375,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 1,375,000              บาท

รวม 6 รายการ (รวม 55 หน่วย)

3.1.1.6 ครุภณัฑอ์าวุธ 6,900,000              บาท

(1) ครุภณัฑอ์าวุธทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 6,900,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 15,150 หน่วย)

3.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 623,759,000           บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 53,578,600             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 42,962,200             บาท

รวม 40 รายการ (รวม 13,096 หน่วย)
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(2) สรา้งอาคารส านกังานส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่13 (สงขลา) 

จ.สงขลา 1 หลงั

10,616,400             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 570,180,400           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 570,180,400           บาท

รวม 487 รายการ (รวม 52,223,721 หน่วย)

4. งบเงนิอดุหนุน 18,443,300            บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,443,300            บาท

1) เงนิอุดหนุนส าหรบัค่าบ ารุงสมาชิกองคก์ารไมเ้ขตรอ้นระหว่างประเทศ 

(International Tropical Timber Organization)

2,014,200              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนเงนิทนุแก่เกษตรกร ปีที ่2 7,200,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนเงนิทนุแก่เกษตรกร ปีที ่3 8,400,000              บาท

4) เงนิอุดหนุนส าหรบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินการของความตกลงระหว่างอาเซยีน

และสาธารณรฐัเกาหลวี่าดว้ยความร่วมมอืดา้นการป่าไม ้

829,100                บาท

5. งบรายจ่ายอื่น 5,434,300              บาท

1) ค่าชดเชยการดูแลบ ารุงรกัษาสวนป่าขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ 3,204,100              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 2,230,200              บาท
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.4.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2562)

7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-           79.0776   299.6524  20.0000   -            398.7300  

-             29.5893      225.3364     -              -              254.9257     

-             17.5750      50.1790      -              -              67.7540      

-             6.4550       1.8170       -              -              8.2720       

-             25.4583      22.3200      20.0000      -              67.7783      

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หน่วย/จดุ  - 25/24 25/24 25/24 25/24

หน่วย  - 70 70 70 70

เครือข่าย  - 223 223 223 223

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

เชิงปริมาณ : จ านวนเครือข่ายในการฟ้ืนฟู

และดูแลทรพัยากรป่าไม ้

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของการมส่ีวนร่วม

ของทกุภาคส่วนในการดูแลรกัษาทรพัยากรป่าไม ้

ตามเป้าหมายทีก่  าหนด

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนหน่วยป้องกนัและจดุสกดั

ทีไ่ดร้บัการจดัต ัง้เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการรกัษา

ฐานทรพัยากรป่าไม ้

เชิงปริมาณ : จ านวนหน่วยทีไ่ดร้บัการ

เพิม่ประสทิธิภาพในการจดัการไมข้องกลาง

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

1. เพิม่ประสทิธิภาพการป้องกนัรกัษาป่า

2. เพิม่ศกัยภาพการป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา

3. อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมส่ีวนร่วม

4. ฟ้ืนฟูและดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

รวมทัง้สิ้น

7.4.2  โครงการที่ 1 :  โครงการปกป้องผืนป่า และร่วมพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยืน                398,730,000

1. เพือ่หยดุย ัง้การตดัไมท้  าลายป่าและทวงคนืผนืป่าจากผูบ้กุรุกครอบครองใหไ้ดต้ามทีเ่ป้าหมายก าหนดไว ้

2. เพือ่ใหม้รีะบบบริหารจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผล และย ัง่ยนื

3. เพือ่ฟ้ืนฟูสภาพป่าในพื้นทีป่่าเป้าหมายท ัว่ท ัง้ประเทศใหม้สีภาพทีส่มบูรณ์

             1,691,772,600

             1,691,772,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

หน่วยป้องกนัรกัษาป่า 492 หน่วย, ศูนยส่์งเสริมการควบคุมไฟป่า 5 ศูนย,์ ศูนยฝึ์กอบรมการป้องกนั

และควบคุมไฟป่า 4 ศูนย,์ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 52 หน่วย, ศูนยเ์พาะช ากลา้ไม ้14 แหง่, 

สถานีเพาะช ากลา้ไม ้89 แหง่, โครงการพฒันาป่าไมทุ้่งกลุารอ้งไห ้2 แหง่ และส านกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี ่1-13 และสาขา
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                398.7300      431.0142     431.0142     431.0142     

ลา้นบาท -                398.7300      431.0142     431.0142     431.0142     

ลา้นบาท -               -               -              -              -              

ลา้นบาท -               79.0776       79.7188      79.7188      79.7188      

ลา้นบาท -               299.6524      331.2954     331.2954     331.2954     

ลา้นบาท -               20.0000       20.0000      20.0000      20.0000      

ลา้นบาท -               -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน
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398,730,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 79,077,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 79,077,600            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 34,925,800             บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 9,569,300              บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ 1,824,000              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาพนกังาน 16,215,600             บาท

(6) วสัดุส านกังาน 2,572,900              บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 11,600,000             บาท

(8) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,370,000              บาท

2. งบลงทนุ 299,652,400           บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 299,652,400           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 128,859,500           บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 777,500                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 777,500                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 50 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 103,152,000           บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 42,777,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 98 หน่วย)

(2) รถยนตบ์รรทกุ 15 ตนั พรอ้มเครนมนี า้หนกัยกไมน่อ้ยกว่า 6 ตนัต่อเมตร 

จ.กรุงเทพมหานคร 4 คนั

26,000,000             บาท

(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ จ.กรุงเทพมหานคร 25 คนั 34,375,000             บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 237,500                บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 237,500                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,307,000              บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 2,307,000              บาท

รวม 47 รายการ (รวม 95 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร 237,500                บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 237,500                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 8,673,000              บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยทุีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 8,673,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 392 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปกป้องผืนป่า และรว่มพฒันาป่าไมใ้หย้ ัง่ยืน
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2.1.1.7 ครุภณัฑส์ ารวจ 1,225,000              บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 1,225,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 49 หน่วย)

2.1.1.8 ครุภณัฑอ์าวุธ 12,250,000             บาท

(1) ครุภณัฑอ์าวุธทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 12,250,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 49,245 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 170,792,900           บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 105,174,900           บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 105,174,900           บาท

รวม 36 รายการ (รวม 95 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 65,618,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 65,618,000             บาท

รวม 79 รายการ (รวม 14,205,200 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 20,000,000            บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 20,000,000            บาท

1) เงนิอุดหนุนส าหรบัการส่งเสริมการจดัการป่าชุมชน 20,000,000             บาท
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  32,880,000 บาท

7.4.3.1   วตัถปุระสงค ์

7.4.3.2   สถานที่ด าเนินการ

7.4.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2562)

7.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.3.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-           32.8800   -           -           -           32.8800    

-             20.0000      -             -             -             20.0000      

-             4.1400       -             -             -             4.1400       

-             8.7400       -             -             -             8.7400       

7.4.3  โครงการที่ 2 :  โครงการจดัที่ดินใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาสอย่างท ัว่ถงึและเป็นธรรม

1. เพือ่ส ารวจและรงัวดัพื้นทีป่่าไมถ้าวรตามมตคิณะรฐัมนตรี เพือ่ก าหนดเป็นป่าสงวนแหง่ชาติ

ตามพระราชบญัญตั ิป่าสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ. 2507

หน่วย:ลา้นบาท

2. แกป้ญัหาการถอืครองทีด่นิของราษฎรในพื้นทีบ่ริเวณอุทยานแหง่ชาตบูิโด–สุไหงปาดตีามมตคิณะรฐัมนตรี

เมือ่วนัที ่30 มถินุายน 2541

3. เพือ่บริหารจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งเป็นระบบ เนน้ดา้นการอนุรกัษค์วบคู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

โดยสงวนรกัษาทรพัยากรป่าไมท้ีเ่หลอือยู่ และฟ้ืนฟูบูรณะทรพัยากรป่าไมท้ีเ่สื่อมสภาพ ท ัง้น้ี อยู่บนหลกัการ

ลดปญัหาความขดัแยง้การใชท้รพัยากรธรรมชาติ

4. เพือ่ลดความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชนท์รพัยากรทีด่นิในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตริะหว่างรฐักบัราษฎร

5. เพือ่ช่วยเหลอืราษฎรใหส้ามารถอยู่อาศยั/ท ากนิ ในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาต ิไดอ้ยา่งถกูตอ้งเป็นหลกัแหลง่

เหมาะสมตามนโยบายของรฐับาลดา้นการจดัทีด่นิท ากนิใหชุ้มชน

6. เพือ่ควบคุมมใิหม้กีารบกุรุกและขยายพื้นทีท่  ากนิเพิม่ขึ้น

1. ป่าไมถ้าวรทีม่รีาษฎรถอืครองทีด่นิ จ านวน 2.36 ลา้นไร่

2. ป่าสงวนแหง่ชาตทิีม่รีาษฎรถอืครองทีด่นิ จ านวน 2.85 ลา้นไร่

              131,520,000

              131,520,000

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. โครงการส ารวจการถอืครอง เพือ่การจดัการทีด่นิ

ในพื้นทีป่่าไมถ้าวร

2. โครงการส ารวจและตรวจสอบขอ้มลูแปลงทีด่นิ

ของราษฎรในพื้นทีป่่าสงวนแหง่ชาตทิีจ่ะด าเนินการ

จดัทีด่นิท ากนิใหชุ้มชน

3. โครงการบริการดา้นการอนุญาตและตรวจสอบ

การปฏบิตัติามเงือ่นไข
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7.4.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย  - 20,000 20,000 20,000 20,000

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

ลา้นบาท -               32.8800      32.8800      32.8800      32.8800      

ลา้นบาท -               32.8800      32.8800      32.8800      32.8800      

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท -              32.8800      32.8800      32.8800      32.8800      

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท -               -               -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เชิงคุณภาพ : มกีารตรวจสอบการอนุญาตใชพ้ื้นที่

ตามเกณฑท์ีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนราษฎรทีไ่ดร้บัการจดัการ

เรื่องทีด่นิป่าไม ้
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32,880,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 32,880,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 32,880,000            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 12,800,000             บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 520,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 520,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 12,040,000             บาท

(5) วสัดุส านกังาน 1,410,000              บาท

(6) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,300,000              บาท

(7) วสัดุสนามและการฝึก 500,000                บาท

(8) วสัดุคอมพวิเตอร์ 790,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัที่ดินใหป้ระชาชนผูด้อ้ยโอกาสอย่างท ัว่ถึงและเป็นธรรม
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.5.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          39.6449     20.9960     -            -            60.6409    

-            39.6449       20.9960       -              -              60.6409      

7.5.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 84 81 81 81 81

 ( 84 )

ดา้น 5 5 5 5 5

 ( 5 )

ลา้นบาท 62.6803        60.6409       63.1405      63.1405      63.1405      

ลา้นบาท 62.6803        60.6409       63.1405      63.1405      63.1405      

ลา้นบาท -               -               -              -              -              

ลา้นบาท 40.0449       39.6449       40.0449      40.0449      40.0449      

ลา้นบาท 22.6354       20.9960       23.0956      23.0956      23.0956      

ลา้นบาท -               -               -              -              -              

ลา้นบาท -               -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : องคค์วามรูง้านวจิยัดา้นป่าไม ้

เชิงคุณภาพ : องคค์วามรูง้านวจิยัดา้นป่าไม ้

ตามมาตรฐานงานวจิยัและเป้าหมายทีก่  าหนด

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

2. พฒันาองคค์วามรูเ้พือ่สรา้งนวตักรรมดา้นการปลูกและใชป้ระโยชนท์รพัยากรป่าไม ้

3. ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้นการปลูก การจดัการ และการใชป้ระโยชนท์รพัยากรป่าไม ้

สู่กลุ่มเป้าหมายเพือ่การสรา้งเสริมอาชีพพรอ้มกบัการจดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันางานวจิยัดา้นป่าไม ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา                  60,640,900

7.5.1  ผลผลิตที่ 1 :  องคค์วามรูง้านวิจยัดา้นป่าไม ้                  60,640,900

1. เพือ่ศึกษา วจิยั และพฒันาดา้นการจดัการทรพัยากรป่าไม ้เพือ่สรา้งมลูค่าและการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ัง่ยนื
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60,640,900 บาท

1. งบด าเนินงาน 39,644,900            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 39,644,900            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กัและพาหนะ 14,580,700             บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 960,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 450,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,600,000              บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,121,300              บาท

(6) วสัดุส านกังาน 6,250,000              บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 4,700,000              บาท

(8) วสัดุงานบา้นงานครวั 300,400                บาท

(9) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 4,650,000              บาท

(10) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,782,500              บาท

(11) วสัดุการเกษตร 2,250,000              บาท

2. งบลงทนุ 20,996,000            บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 20,996,000            บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 3,838,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 3,838,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 2,463,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 4 ตนั 6 ลอ้ จ.กรุงเทพมหานคร 1 คนั 1,375,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 17,158,000            บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 17,158,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 17,158,000             บาท

รวม 87 รายการ (รวม 77,018 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : องคค์วามรูง้านวิจยัดา้นป่าไม ้
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

บูรณาการทกุภาคส่วนในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างมธีรรมาภบิาล

ดว้ยองคค์วามรูแ้ละกระบวนการมส่ีวนร่วม

1. สรา้งจติส านึกและการมส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

2. เพิม่ศกัยภาพ และขดีความสามารถของเครอืข่ายภาคีทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม

3. พฒันา ประยุกต ์และใหบ้รกิารสารสนเทศดา้นสิง่แวดลอ้ม   

4. วจิยั พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยเีพือ่การส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กรมสง่เสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม

635,453,900               

659,251,400               
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 635.4539     659.2514     628.3511     637.3488     646.8865     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 635.4539     659.2514     628.3511     637.3488     646.8865     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู ้มีส่วนร่วมในการผลิต 

การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร

กบัสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนกลุ่มเป้าหมาย

ไดร้บัความรู ้มส่ีวนร่วมในการผลติ การบริการ 

และการบริโภคทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม

คน 115,800 79,540 84,680 84,680 84,680

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนกลุ่มเป้าหมาย

ทีไ่ดร้บัขอ้มลูข่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้ม

คน 223,500 3,378,500 3,378,500 3,378,500 3,378,500

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละของกลุ่ม

เป้าหมายมกีารปรบัพฤตกิรรมในการผลติ 

การบริการ และการบริโภคทีเ่ป็นมติรกบั

สิ่งแวดลอ้ม

รอ้ยละ - 65 65 65 65

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 485.2035  494.0948  488.8646  495.5140  502.5624  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัองคค์วามรูแ้ละ

นวตักรรมเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการจดัการ

สิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวจิยั 

องคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทีส่ามารถน าไปใชแ้กไ้ข

ปญัหาสิ่งแวดลอ้มเชิงพื้นที่

เรื่อง 7 8 8 8 8

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่

ไดร้บัการถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม

จากงานวจิยั

คน 2,192 1,700 1,700 1,700 1,700

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละกลุ่มเป้าหมาย

มกีารน าองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมไปใชใ้นการ

แกไ้ขปญัหาสิ่งแวดลอ้มเชิงพื้นที่

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 127.4004  144.3066  118.6365  120.9848  123.4741  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู ้ความเขา้ใจ ดา้นการ

จดัการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายไดร้บั

ความรู ้ความเขา้ใจดา้นการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เพือ่ส่งเสริมความย ัง่ยนืดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ในระดบัประเทศ

คน 6,000 6,400 6,400 6,400 6,400

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : แหลง่เรียนรูด้า้นการ

จดัการสิ่งแวดลอ้มทอ้งถิ่นสู่เมอืงตน้แบบ

สิ่งแวดลอ้มเมอืงย ัง่ยนือาเซยีน

แหง่ 2 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่

ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้ม

คน - 60,000 60,000 60,000 60,000

  - ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : รอ้ยละกลุ่มเป้าหมายที่

ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพน าองคค์วามรู/้

ฐานขอ้มลูไปประยกุตใ์ช/้เผยแพร่

และถา่ยทอด.

รอ้ยละ - 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22.8500   20.8500   20.8500   20.8500   20.8500   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 20,850,000             

2. แผนงานบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม 494,094,800            

3. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 144,306,600            
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 141.4743  158.8035  57.1801    -             301.7935  659.2514     

1. แผนงาน :  ส่งเสริมบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

-            -            -            -             20.8500    20.8500      

โครงการที ่1 : โครงการสรา้งความรู ้ความ

เขา้ใจ และมส่ีวนร่วมดา้นสิ่งแวดลอ้มมุง่สู่

ประชาคมอาเซยีน

         -            -            -             -      20.8500       20.8500

2. แผนงาน :  บริหารจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม

104.5505  121.3997  29.2011    -             238.9435  494.0948     

ผลผลติที ่1 : การมส่ีวนร่วมในการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

  104.5505   121.3997    29.2011           -     238.9435      494.0948

3. แผนงาน :  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา 36.9238    37.4038    27.9790    -             42.0000    144.3066     

ผลผลติที ่1 : การวจิยั พฒันา และถา่ยทอด

เทคโนโลยี

   36.9238    37.4038    27.9790           -      42.0000      144.3066

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.1.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ  6  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2562)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          -             -          -            20.8500    20.8500  

-             -               -             -              20.8500       20.8500     

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 12,000 6,400 6,400 6,400 6,400

 ( 7,345 )

คน - 60,000 60,000 60,000 60,000

แห่ง 2

 ( - )

1 1 1 1

เครือข่าย 9 9 9 9 9

 ( 9 )

                130,200,000

                130,200,000

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน                   20,850,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมดา้น

สิ่งแวดลอ้มมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

                  20,850,000

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนทกุภาคส่วน และประเทศสมาชิกอาเซยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ และมส่ีวนร่วมในการ

จดัการปญัหามลพษิและการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซยีน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. สรา้งจติส านึกและส่งเสริมการมส่ีวนร่วม

ดา้นสิ่งแวดลอ้มมุง่สู่ประชาคมอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายไดร้บัความรู/้ไดร้บั

การพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เชิงปริมาณ : จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บั

ขอ้มลูข่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้ม

เชิงปริมาณ : แหลง่เรียนรูด้า้นการจดัการ

สิ่งแวดลอ้มทอ้งถิ่นสู่เมอืงตน้แบบสิ่งแวดลอ้ม

เมอืงย ัง่ยนือาเซยีน

เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมอืดา้น

การจดัการสิ่งแวดลอ้มในระดบัประเทศ
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ - 80 80 80 80

รอ้ยละ - 75 75 75 75

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 46.8000        20.8500    20.8500    20.8500    20.8500     

ลา้นบาท 46.8000        20.8500    20.8500    20.8500    20.8500     

ลา้นบาท -               -           -           -           -             

ลา้นบาท -               -           -           -           -             

ลา้นบาท -               -           -           -           -             

ลา้นบาท -               -           -           -           -             

ลา้นบาท 46.8000       20.8500   20.8500   20.8500   20.8500     

ลา้นบาท -                -            -            -            -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เชิงคุณภาพ : ระดบัความส าเร็จเครือข่ายด าเนิน

กจิกรรมร่วมกนัในระดบัประเทศ

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวาม

พงึพอใจในการรบับริการขอ้มลูข่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้ม

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละกลุ่มเป้าหมายมคีวามรู ้ความเขา้ใจ

สามารถถา่ยทอดองคค์วามรู ้และมส่ีวนร่วมดา้น

สิ่งแวดลอ้ม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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20,850,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 20,850,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานสิ่งแวดลอ้มศึกษาการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 1,700,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการรณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์สรา้งจติส านึกป้องกนั ลดการเผา

    ในทีโ่ลง่และหมอกควนั 13,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายเมอืงตน้แบบสิ่งแวดลอ้มเมอืงย ัง่ยนือาเซยีน 4,750,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการรณรงค ์ประชาสมัพนัธ ์ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของภาคี

    เครือข่ายสิ่งแวดลอ้มในอาเซยีน 1,400,000              บาท

โครงการ : โครงการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และมีสว่นรว่มดา้นสิง่แวดลอ้ม

มุ่งสูป่ระชาคมอาเซียน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์ 

7.2.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

104.5505 121.3997  29.2011  -            238.9435  494.0948 

-            -              -             -              3.7900       3.7900      

-            -              -             -              34.1750     34.1750     

-            -              -             -              42.0000     42.0000     

38.3602    38.3030      0.5384      -              78.2520     155.4536   

18.9988    15.4332      1.6066      -              14.1230     50.1616     

15.4564    5.7354       0.3339      -              10.5970     32.1227     

-            24.8464      0.0738      -              10.5960     35.5162     

31.7351    27.2578      12.3414     -              3.4105       74.7448     

-            9.8239       14.3070     -              -             24.1309     

-            -              -             -              42.0000     42.0000     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 135,800 79,540 84,680 84,680 84,680

 ( 154,982 )

คน 223,500 3,378,500 3,378,500 3,378,500 3,378,500

 ( - )

7.2 แผนงาน : บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม                494,094,800

7.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  การมีส่วนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม                494,094,800

หน่วย:ลา้นบาท

 เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายมคีวามรู ้จติส านึก และมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพพลเมอืงไทยเพือ่เตรียมความพรอ้ม

ในการปรบัตวัต่อผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ

2. ส่งเสริมการผลติ การบริการและการบริโภค

ทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม

3. พฒันาเครือข่ายอาสาสมคัรเฝ้าระวงัและฟ้ืนฟู

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

4. สรา้งจติส านึกและส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการ

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

5. พฒันาศกัยภาพ และขดีความสามารถของเครือข่าย

และภาคเีพือ่การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม

6. พฒันาขอ้มลู ระบบสารสนเทศและการใหบ้ริการ

7. การประสานงานการใหค้วามเหน็ขององคก์ารอสิระ

ดา้นสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ

8. บริหารจดัการภาครฐัและการตดิตามประเมนิผล

9. พฒันาขดีความสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารเพือ่การจดัการสิ่งแวดลอ้ม

เชิงปริมาณ : จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัความรู ้

มส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

เชิงปริมาณ : จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัขอ้มลู

ข่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้ม

10. สรา้งวนิยัของคนในชาตมิุง่สู่การจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เครือข่าย 256

 ( 51 )

357 357 357 357

แห่ง - 127 127 127 127

รอ้ยละ 80

 ( - )

80 80 80 80

รอ้ยละ 65 65 65 65 65

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 485.2035    494.0948    488.8646    495.5140    502.5624    

ลา้นบาท 485.2035    494.0948    488.8646    495.5140    502.5624    

ลา้นบาท 97.8413     104.5505   110.8235   117.4729   124.5213   

ลา้นบาท 122.2742   121.3997   122.1645   122.1645   122.1645   

ลา้นบาท 14.2454     29.2011     -             -             -             

ลา้นบาท -             -             -             -             -             

ลา้นบาท 250.8426   238.9435   255.8766   255.8766   255.8766   

ลา้นบาท -             -             -             -             -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนเครือข่ายพนัธมติรทีม่กีาร

ด าเนินงานดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เชิงปริมาณ : จ านวนพื้นทีต่น้แบบ/ศูนยเ์รียนรูด้า้นการ

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่คีวามรู ้

 ความเขา้ใจในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของเครือข่ายทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนและส่งเสริม มกีารด าเนินกจิกรรมดา้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มร่วมกบั

ภาคร่ีวมพฒันา

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวาม

พงึพอใจในการรบับริการขอ้มลูข่าวสารดา้นสิ่งแวดลอ้ม

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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ผลผลติ : การมีสว่นรว่มในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 494,094,800 บาท

1. งบบคุลากร 104,550,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 58,244,700            บาท

1.1.1 เงนิเดือน 53,413,400            บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 4,831,300              บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 46,305,800            บาท

2. งบด าเนินงาน 121,399,700           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 111,558,000           บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 2,425,000              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 132,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 22,200,000             บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 124,000                บาท

(5) ค่าตอบแทนวทิยากร 246,000                บาท

(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 991,200                บาท

(7) ค่าตอบแทนกรรมการ/คณะกรรมการ 757,400                บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 22,770,000             บาท

(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 160,000                บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,187,100              บาท

(11) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 4,383,000              บาท

(12) ค่าจา้งเหมาบริการ 35,806,700             บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 6,882,800              บาท

(14) ค่ารบัรองและพธิีการ 103,200                บาท

(15) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,692,000              บาท

(16) ค่าเช่าเครื่องใชส้  านกังาน 1,530,000              บาท

(17) วสัดุส านกังาน 3,737,000              บาท

(18) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,594,400              บาท

(19) วสัดุก่อสรา้ง 40,000                 บาท

(20) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 54,300                 บาท

(21) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 553,000                บาท

(22) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 55,000                 บาท

(23) วสัดุคอมพวิเตอร์ 4,133,900              บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 9,841,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 5,082,200              บาท

(2) ค่าประปา 698,300                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,731,200              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 130,000                บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,200,000              บาท
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3. งบลงทนุ 29,201,100            บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 29,201,100            บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 21,654,500            บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 736,800                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 736,800                บาท

  รวม 9 รายการ (รวม 69 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,464,800              บาท

(1) รถยนตโ์ดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล)  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 คนั 2,464,800              บาท

3.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 14,307,000             บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 4,869,000              บาท

  รวม 21 รายการ (รวม 286 หน่วย)

(2) ระบบเครือข่ายศูนยว์จิยัและฝึกอบรมดา้นสิ่งแวดลอ้ม  

     จงัหวดัปทมุธานี 1 ระบบ

4,438,000              บาท

(3) ระบบเตรียมความพรอ้มดา้นสารสนเทศเพือ่เฝ้าระวงัฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้ม  

     จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 รายการ

5,000,000              บาท

3.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,980,900              บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 3,980,900              บาท

  รวม 23 รายการ (รวม 44 หน่วย)

3.1.1.5 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 165,000                บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยทุีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 165,000                บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)

3.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 7,546,600              บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 7,546,600              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 7,546,600              บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4. งบรายจ่ายอื่น 238,943,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการผลติ การบริการ และการบริโภคทีเ่ป็นมติร

    กบัสิ่งแวดลอ้ม 34,175,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาขอ้มลู ระบบสารสนเทศและการใหบ้ริการ 10,597,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการด าเนินงานดา้นนโยบายและยทุธศาสตร ์และ

    ประเมนิผลสมัฤทธิ์ตามแผนปฏบิตัริาชการ และแผนกลยทุธ/์ยทุธศาสตร์ 1,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการประสานงานการใหค้วามเหน็ขององคก์ารอสิระดา้นสิ่งแวดลอ้ม

    และสุขภาพ 10,596,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรและถา่ยทอดเทคโนโลยดีา้นสิ่งแวดลอ้ม 2,500,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งองคค์วามรูด้า้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 1,500,000              บาท
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7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครือข่ายอาสาสมคัรเฝ้าระวงัและฟ้ืนฟู

    ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 42,000,000             บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถของเครือข่ายภาคี

    เพือ่การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 11,623,000             บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 2,410,500              บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานของประเทศไทยภายใตม้าตรา 6 ของอนุสญัญา

     สหประชาชาตวิ่าดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (The Article 6 of 

     United Nations Framework  Convention onClimate Change) 2,290,000              บาท

11) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งวนิยัของคนในชาตมิุง่สู่การจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม

      ทีย่ ัง่ยนื 42,000,000             บาท

12) ค่าใชจ่้ายในการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเพือ่สรา้งจติส านึก

     ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 58,572,000             บาท

13) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพพื้นทีต่น้แบบและส่งเสริมการมส่ีวนร่วม

     ของภาคเีครือข่าย 19,680,000             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์ 

7.3.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

36.9238  37.4038  27.9790  -            42.0000   144.3066 

-             -             -             -              37.0000      37.0000     

36.9238     37.4038     27.9790     -              5.0000       107.3066   

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 7 8 8 8 8

 ( - )

คน 2,192 1,700 1,700 1,700 1,700

 ( 492 )

รอ้ยละ/เรื่อง 100/18

 ( - )

100/24 100/24 100/24 100/24

รอ้ยละ 80

 ( - )

80 80 80 80

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา                144,306,600

7.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  การวิจยั พฒันา และถา่ยทอดเทคโนโลยี                144,306,600

หน่วย:ลา้นบาท

1. เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีทีส่ามารถน าไปใชใ้นการส่งเสริมใหเ้กดิการจดัการสิ่งแวดลอ้ม การรองรบั

    และการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ การแกไ้ขปญัหาหมอกควนั และมลพษิทางอากาศ 

    ตลอดจนสรา้งการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

2. เพือ่พฒันาวธิีการวเิคราะหต์วัอยา่งสิ่งแวดลอ้ม และการพฒันาระบบมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร 

3. เพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละเครื่องมอืบริหารการจดัการสารมลพษิไดออกซนิในสิ่งแวดลอ้ม

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. วจิยั และพฒันาเทคโนโลยดีา้นสิ่งแวดลอ้ม

2. บริหารจดัการและเผยแพร่งานวจิยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

เชิงปริมาณ : รอ้ยละความกา้วหนา้ในการผลติ

ผลงานวจิยั องคค์วามรูแ้ละนวตักรรมของโครงการที่

ไดร้บัจดัสรรงบประมาณ

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละกลุ่มเป้าหมายมกีารน าองค์

ความรูแ้ละนวตักรรมไปใชใ้นการแกไ้ขปญัหา

สิ่งแวดลอ้มเชิงพื้นที่

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนผลงานวจิยั องคค์วามรูแ้ละ

นวตักรรมทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้

เชิงปริมาณ : จ านวนกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัการ

ถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละนวตักรรมจากงานวจิยั
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 127.4004    144.3066    118.6365    120.9848    123.4741    

ลา้นบาท 127.4004    144.3066    118.6365    120.9848    123.4741    

ลา้นบาท 33.7860     36.9238     39.1392     41.4875     43.9768     

ลา้นบาท 37.4973     37.4038     37.4973     37.4973     37.4973     

ลา้นบาท 19.1170     27.9790     -             -             -             

ลา้นบาท -             -             -             -             -             

ลา้นบาท 37.0001     42.0000     42.0000     42.0000     42.0000     

ลา้นบาท -             -             -             -             -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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144,306,600 บาท

1. งบบคุลากร 36,923,800            บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 22,990,800            บาท

1.1.1 เงนิเดือน 19,219,800            บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 3,771,000              บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 13,933,000            บาท

1.2.1 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 13,933,000            บาท

(1) ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 58 อตัรา 13,933,000             บาท

2. งบด าเนินงาน 37,403,800            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 33,270,000            บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 697,100                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 204,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,386,400              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,008,900              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,534,500              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 19,224,700             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 842,200                บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 100,000                บาท

(9) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 350,800                บาท

(10) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 522,000                บาท

(11) ค่าเช่าเครื่องใชส้  านกังาน 240,000                บาท

(12) วสัดุส านกังาน 1,038,700              บาท

(13) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 990,000                บาท

(14) วสัดุก่อสรา้ง 40,000                 บาท

(15) วสัดุงานบา้นงานครวั 40,000                 บาท

(16) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 137,000                บาท

(17) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000                บาท

(18) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 3,613,700              บาท

(19) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 200,000                บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 4,133,800              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,632,000              บาท

(2) ค่าน า้ประปา 262,800                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 189,000                บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 50,000                 บาท

ผลผลติ : การวิจยั พฒันา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
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3. งบลงทนุ 27,979,000            บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 27,979,000            บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 23,555,500            บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 830,000                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 830,000                บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 22,725,500             บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 9,725,500              บาท

  รวม 13 รายการ (รวม 19 หน่วย)

(2) เครื่องท าความสะอาดถงัเกบ็ตวัอยา่งอากาศ  จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 1,400,000              บาท

(3) เครื่องแกส๊โครมาโตกราฟ แมสสเปกโตรมเิตอร ์(GC-MS/MS)  ส าหรบั

    วเิคราะหแ์ละแยกสารอนิทรียร์ะเหยและกึ่งระเหย จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 7,000,000              บาท

(4) เครื่องตรวจวดัสารปรอทปริมาณต า่ในตวัอยา่งอากาศและน า้ฝน  

    (Ultra-Trace Level Mercury  Analyzer for Air and Water) 

    จงัหวดัปทมุธานี 1 ชุด 2,900,000              บาท

(5) เครื่องมอืวเิคราะหส์ารปรอทแบบอตัโนมตั ิ(Automatic Direct 

     Mercury Analyzer) จงัหวดัปทมุธานี   1 ชุด 1,700,000              บาท

3.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 4,423,500              บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 4,423,500              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 4,423,500              บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

4. งบรายจ่ายอื่น 42,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการวจิยั และพฒันาเทคโนโลยดีา้นสิ่งแวดลอ้ม 37,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการและเผยแพร่งานวจิยั 5,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกิจ

ผนืป่าหลากหลาย สตัวป่์ามากมาย ป่าไมย้ ัง่ยนื

1. อนุรกัษ ์คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า   

2. วจิยั พฒันา และใหบ้รกิารดา้นวชิาการ   

3. บรหิารจดัการทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า โดยกระบวนการมส่ีวนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยี

   ทีเ่หมาะสม   

4. ส่งเสรมิการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลและย ัง่ยนื

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ืช

10,451,968,800        

10,928,328,100        



170

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 11,169.1776   11,659.8810   13,246.7364    14,112.4381    18,753.0160    

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10,451.9688   10,928.3281   12,500.5524    13,351.3304    17,976.6862    

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 717.2088       731.5529       746.1840        761.1077        776.3298        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 717.2088       731.5529       746.1840        761.1077       776.3298       

1. อนุรกัษ ์คุม้ครองและฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม ้

และสตัวป่์าอย่างย ัง่ยืนโดยการมีส่วนร่วม

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : พื้นทีป่่าอนุรกัษ์

ไดร้บัการอนุรกัษ ์คุม้ครอง และฟ้ืนฟู

ลา้นไร่ 73 73 73 73 73

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ี่

เกีย่วขอ้งต่อการพฒันาประสทิธิภาพของการ

ด าเนินงานในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 9,371.9370  9,804.5433  11,147.8831  11,910.1874 16,492.9521 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                  -                 -                 

2. พฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งทอ่งเที่ยว

ใหมี้ศกัยภาพเพื่อรองรบันักทอ่งเที่ยวอย่าง

เหมาะสม

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : บริการดา้นการ

ทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ์

แหง่ 243 243 300 300 300

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ี่

เกีย่วขอ้งต่อการใหบ้ริการดา้นการทอ่งเทีย่ว

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 389.0936    395.6623    487.6122     503.6482     554.0128     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 717.2088       731.5529       746.1840        761.1077        776.3298        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 717.2088       731.5529       746.1840        761.1077       776.3298       

3. พฒันาองคค์วามรูใ้นการบริหารจดัการ

ทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : องคค์วามรูใ้นการ

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์าไดร้บั

การพฒันาและถา่ยทอด

ดา้น 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ผูบ้ริการมคีวาม

พงึพอใจในการใชบ้ริการ ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 158.9957    177.1790    121.4337     133.5770     146.9345     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -                -                  -                 -                 

4. ประชาชนในพื้นที่เสีย่งภยัจากป่าอนุรกัษ ์

ไดร้บัการแจง้เตอืนภยัพิบตัิ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : มรีะบบป้องกนัและ

เตอืนภยัพบิตัใินพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

ระบบ 1 1 1 1 1

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งต่อประสทิธิภาพของระบบป้องกนัภยั

และเตอืนภยัพบิตัธิรรมชาตใินพื้นทีอ่นุรกัษ์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18.7427   19.1288   19.9856   21.9840   24.1824   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

5. เตรียมพรอ้มความร่วมมือการจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตเิขา้สู่ประชาคมอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : บริหารจดัการและดูแล

ทรพัยากรธรรมชาตแินวเชื่อมต่อระหว่าง

ประเทศ

แนว 4 4 4 4 4

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งต่อการบริหารจดัการและดูแล

ทรพัยากรธรรมชาตแินวเชื่อมต่อระหว่าง

ประเทศ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 142.3647  113.3994  222.2260  230.7773  212.1720  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

6. พฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพด่านตรวจ

สตัวป่์า เพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิพื้นที่

ชายแดน

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : ด่านตรวจสตัวป่์าในเขต

เศรษฐกจิพเิศษไดร้บัการเพิม่ประสทิธิภาพ

ด่าน 6 6 6 6 6

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในการปฏบิตังิานตามอนุสญัญา

 CITES

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -            20.2379   12.1132   12.2800   13.5080   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

7. พื้นที่ป่าตน้น ้าไดร้บัการบริหารจดัการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : พื้นทีต่น้น า้ไดร้บัการ

อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และจดัการอยา่งมปีระสทิธิภาพ

ลุ่มน า้ 22 22 22 22 22

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของ

ชุมชนต่อการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และจดัการตน้น า้

ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 327.2518  359.6556  441.3013  484.9313  532.9244  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

8. การจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนและการ

ลดการท าลายป่าเพื่อลดปริมาณการ

ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกภาคป่าไม ้

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : มชีุมชนตน้แบบ

น าร่องในการจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี่

ย ัง่ยนืเพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรือน

กระจกภาคป่าไม ้

ชุมชน 8 8 12 16 20

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ : ชุมชนในพื้นที่

น าร่องมคีวามรู ้ความเขา้ใจในการ

จดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืและ

เพิม่พื้นทีป่่าในการกกัเกบ็คารบ์อนดว้ย

กลไกเรดดพ์ลสั

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 43.5833      38.5218    47.9973     53.9452      -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                -               -               -                -                 

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการ

บริหารจดัการ

1 242.3790    314.3600     -             -              -              

รวม 1 242.3790    314.3600     -             -               -               

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  242,379,000  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

7. แผนงานฟ้ืนฟู ป้องกนั และจดัการภยัพบิตัิ 19,128,800                    

8. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 177,179,000                   

4. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 113,399,400                   

5. แผนงานป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 38,521,800                    

6. แผนงานรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาทีด่นิท ากนิ 9,804,543,300                 

1. แผนงานพฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 395,662,300                   

2. แผนงานส่งเสรมิเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 20,237,900                    

3. แผนงานบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 359,655,600                   
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 4,907.8602   3,909.1354   2,025.1910   36.5289      49.6126      10,928.3281   

1. แผนงาน :  พฒันาและเพิ่มรายได ้

จากการทอ่งเที่ยวและบริการ

-               221.7303     173.9320     -              -              395.6623       

ผลผลติที ่1 : แหลง่ทอ่งเทีย่วในพื้นที่

ป่าอนุรกัษ์

            -        221.7303      173.9320             -               -          395.6623

2. แผนงาน :  ส่งเสริมเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ

-               11.1632       9.0747        -              -              20.2379        

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธิภาพ

ด่านตรวจสตัวป่์าในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

            -          11.1632         9.0747             -               -           20.2379

3. แผนงาน :  บริหารจดัการทรพัยากรน ้า -               243.5693     111.0863     5.0000       -              359.6556       

ผลผลติที ่1 : พื้นทีป่่าตน้น า้ทีไ่ดร้บัการ

บริหารจดัการ

            -        243.5693      111.0863        5.0000             -          359.6556

4. แผนงาน :  ส่งเสริมบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

-               83.9318       -               9.0000       20.4676      113.3994       

โครงการที ่1 : โครงการจดัการพื้นที่

คุม้ครองทีเ่ป็นมรดกโลก มรดกแหง่อาเซยีน

และพื้นทีคุ่ม้ครองขา้มพรมแดนระหว่าง

ประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

            -           8.4221              -               -         12.2676         20.6897

โครงการที ่2 : โครงการเสริมสรา้งความ

ร่วมมอืในการแกไ้ขปญัหาไฟป่า และหมอก

ควนัขา้มแดนบริเวณพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

            -          75.5097              -          9.0000        8.2000         92.7097

5. แผนงาน :  ป้องกนัและลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ

-               30.2380       0.4410        0.3250       7.5178       38.5218        

โครงการที ่1 : โครงการลดการปลอ่ยกา๊ซ

เรือนกระจกในภาคป่าไมโ้ดยสรา้งแรงจูงใจ

และกระบวนการมส่ีวนร่วม

            -          26.6588         0.1530             -               -           26.8118

โครงการที ่2 : โครงการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

ทรพัยากรอุทยานแหง่ชาตทิางทะเล

            -           3.5792         0.2880        0.3250        7.5178         11.7100

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

6. แผนงาน :  รกัษาความมัน่คงของ

ฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดิน

ท ากนิ

4,907.8602 3,149.4439 1,703.4081 22.2039    21.6272    9,804.5433 

ผลผลติที ่1 : พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการ

บริหารจดัการ

 4,907.8602  2,745.6498  1,174.1463     13.4039     21.6272  8,862.6874

ผลผลติที ่2 : ฐานขอ้มลูพื้นทีป่่าอนุรกัษ์           -       45.0586           -             -             -       45.0586

โครงการที ่1 : โครงการรกัษาความม ัน่คง

ของฐานทรพัยากรธรรมชาติ

          -      358.7355    529.2618      8.8000           -      896.7973

7. แผนงาน :  ฟ้ืนฟ ูป้องกนั และจดัการ

ภยัพบิตัิ

-            10.7427    8.3861      -            -            19.1288    

โครงการที ่1 : โครงการศูนยข์อ้มลู

ตดิตามการเปลีย่นแปลงพื้นทีป่่าและ

เตอืนภยัพบิตัใินพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์(ระยะที2่)

          -       10.7427      8.3861           -             -       19.1288

8. แผนงาน :  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา -            158.3162   18.8628    -            -            177.1790   

ผลผลติที ่1 : องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์า

ไมแ้ละสตัวป่์า

          -      158.3162     18.8628           -             -      177.1790

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-       221.7303  173.9320   -            -           395.6623   

-          221.7303    173.9320     -               -             395.6623     

7.1.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 243 243 300 300 300

 ( 243 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 1,106.3024  1,127.2152   1,233.7962   1,264.7559  1,330.3426   

ลา้นบาท 389.0936     395.6623     487.6122     503.6482    554.0128     

ลา้นบาท -              -               -               -             -              

ลา้นบาท 238.6782    221.7303     253.4864     278.8349    306.7183     

ลา้นบาท 150.4154    173.9320     234.1258     224.8133    247.2945     

ลา้นบาท -              -               -               -             -              

ลา้นบาท -              -               -               -             -              

ลา้นบาท 717.2088     731.5529     746.1840     761.1077    776.3298     

ลา้นบาท 717.2088    731.5529     746.1840     761.1077    776.3298     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.1 แผนงาน : พฒันาและเพิ่มรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวและบริการ                 395,662,300

7.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  แหล่งทอ่งเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์                 395,662,300

 - พฒันาและส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษใ์นพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. ทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : บริการดา้นการทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ์

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งต่อการ

ใหบ้ริการดา้นการทอ่งเทีย่วในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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395,662,300 บาท

1. งบด าเนินงาน 221,730,300                 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 221,730,300                 บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 767,000                      บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 16,490,100                   บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 14,040,000                   บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 7,020,000                    บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 45,713,900                   บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,300,000                    บาท

(7) ค่าจา้งเอกชนด าเนินงาน 97,797,200                   บาท

(8) วสัดุส านกังาน 4,680,000                    บาท

(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 17,784,000                   บาท

(10) วสัดุก่อสรา้ง 6,138,000                    บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 2,923,200                    บาท

(12) วสัดุเวชภณัฑ์ 2,808,000                    บาท

(13) วสัดุการเกษตร 4,268,900                    บาท

2. งบลงทนุ 173,932,000                 บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 173,932,000                 บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 9,346,000                    บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,386,000                    บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 1,386,000                    บาท

รวม 10 รายการ (รวม 77 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 7,960,000                    บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 7,960,000                    บาท

รวม 93 รายการ (รวม 160 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 164,586,000                 บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 158,732,600                 บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 88,808,600                   บาท

รวม 36 รายการ (รวม 39 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งกลุ่มอาคารทีพ่กัและบริการ พรอ้มครุภณัฑ ์ประกอบอาคาร 

อุทยานแหง่ชาตเิขือ่นศรีนครินทร ์จงัหวดักาญจนบรุี 1 แหง่ 12,208,000                   บาท

(3) ค่าก่อสรา้งกลุ่มอาคารทีพ่กัและบริการ พรอ้มครุภณัฑ ์ประกอบอาคาร 

อุทยานแหง่ชาตไิทรโยค จงัหวดักาญจนบรุี 1 แหง่ 12,245,000                   บาท

(4) ค่าก่อสรา้งกลุ่มอาคารทีพ่กัและบริการ พรอ้มครุภณัฑ ์ประกอบอาคาร 

อุทยานแหง่ชาตภูิหนิร่องกลา้ จงัหวดัพษิณุโลก 1 แหง่ 27,068,000                   บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : แหลง่ทอ่งเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรกัษ์
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(5) ค่าก่อสรา้งกลุ่มอาคารทีพ่กัและบริการ พรอ้มครุภณัฑ ์ประกอบอาคาร 

อุทยานแหง่ชาตนิ า้หนาว จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 แหง่ 18,403,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 5,853,400              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 5,853,400              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.2.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2562)

7.2.1.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-         11.1632    9.0747   -           -           20.2379    

-            11.1632       9.0747      -             -             20.2379      

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงิน

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ด่าน  - 6 6 6 6

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

7.2 แผนงาน : สง่เสริมเขตพฒันาเศรษฐกจิพิเศษ                 20,237,900

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพด่านตรวจสตัวป่์าในเขตเศรษฐกจิพิเศษ                 20,237,900

 1. เพื่อป้องกนัการลกัลอบคา้สตัวผ์ดิกฎหมายระหวา่งประเทศ กบัสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์

    สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ราชอาณาจกัรกมัพชูา และประเทศมาเลเซยี ในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

2. เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจดัการด่านตรวจสตัวป่์าในเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ

งบประมาณ

1. ด่านตรวจสตัวป่์าอรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้

2. ด่านตรวจสตัวป่์าสะเดา จงัหวดัสงขลา

3. ด่านตรวจสตัวป่์าปาดงัเบซาร ์จงัหวดัสงขลา

4. ด่านตรวจสตัวป่์ามกุดาหาร จงัหวดัมกุดาหาร

5. ด่านตรวจสตัวป่์าคลองใหญ่ จงัหวดัตราด

6. ด่านตรวจสตัวป่์าแม่สอด จงัหวดัตาก

               58,219,800

               58,219,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปริมาณ : ด่านตรวจสตัวป่์าในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ไดร้บัการเพิ่มประสทิธภิาพ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในการ

ปฏบิตังิานตามอนุสญัญา CITES ไม่นอ้ยกวา่

รวมทัง้สิ้น

1. เพิ่มประสทิธภิาพด่านตรวจสตัวป่์าในเขตพฒันา

เศรษฐกจิพเิศษ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงิน
หน่วยนับ
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท -                20.2379       12.1132       12.2800      13.5080       

ลา้นบาท -                20.2379       12.1132       12.2800      13.5080       

ลา้นบาท -                -               -               -              -               

ลา้นบาท -                11.1632       -               -              -               

ลา้นบาท -                9.0747        12.1132       12.2800      13.5080       

ลา้นบาท -                -               -               -              -               

ลา้นบาท -                -               -               -              -               

ลา้นบาท -                -               -               -              -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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20,237,900 บาท

1. งบด าเนินงาน 11,163,200             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,055,200             บาท

(1) ค่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 1,993,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,826,200              บาท

(3) ค่าจา้งเอกชนด าเนินงาน 6,696,000              บาท

(4) วสัดุส านกังาน 180,000                บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 360,000                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 108,000                บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 108,000                บาท

2. งบลงทนุ 9,074,700              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 9,074,700              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 4,339,000              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 30,000                 บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 30,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,105,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 4,105,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 60,000                 บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 60,000                 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 144,000                บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยทุีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 144,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 4,735,700              บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 4,735,700              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 4,735,700              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพด่านตรวจสตัวป่์าในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          243.5693   111.0863  5.0000     -            359.6556   

-            243.5693     68.0000      5.0000       -              316.5693      

-            -               43.0863      -              -              43.0863       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลุม่น า้ 22 22 22 22 22

 ( 22 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 327.2518     359.6556     441.3013     484.9313     532.9244      

ลา้นบาท 327.2518     359.6556     441.3013     484.9313     532.9244      

ลา้นบาท -               -              -              -              -               

ลา้นบาท 245.2433     243.5693     266.7115     293.3826     322.7209      

ลา้นบาท 77.0085       111.0863     169.5898     186.5487     205.2035      

ลา้นบาท 5.0000        5.0000       5.0000       5.0000       5.0000        

ลา้นบาท -               -              -              -              -               

ลา้นบาท -               -              -              -              -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของชุมชนต่อการ

อนุรกัษฟ้ื์นฟู และจดัการพื้นทีต่น้น า้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : พื้นทีต่น้น า้ไดร้บัการอนุรกัษ์

ฟ้ืนฟูและจดัการอยา่งมปีระสทิธิภาพ

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. งานจดัการลุ่มน า้

2. งานบ ารุงป่า

7.3 แผนงาน : บริหารจดัการทรพัยากรน ้า                 359,655,600

7.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  พื้นที่ป่าตน้น ้าที่ไดร้บัการบริหารจดัการ                 359,655,600

1. เพือ่ฟ้ืนฟูพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีเ่ป้าหมายใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์และย ัง่ยนื 

2. สรา้งความร่วมมอืของผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีโดยเฉพาะชุมชนบนพื้นทีต่น้น า้ในการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้

3. เพือ่ใหเ้กดิการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มบนพื้นทีต่น้น า้อยา่งเหมาะสมและย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท



183

359,655,600 บาท

1. งบด าเนินงาน 243,569,300         บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 242,819,700         บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 489,700              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 12,437,600          บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 677,700              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 350,000              บาท

(5) ค่าจา้งเอกชนด าเนินงาน 217,802,800         บาท

(6) วสัดุส านกังาน 1,380,000            บาท

(7) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 8,581,900            บาท

(8) วสัดุก่อสรา้ง 1,100,000            บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 749,600             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 548,000              บาท

(2) ค่าประปา 39,500               บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 162,100              บาท

2. งบลงทนุ 111,086,300         บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 111,086,300         บาท

2.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 111,086,300         บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 111,086,300         บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 111,086,300         บาท

รวม 172 รายการ (รวม 81,490 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000           บาท

1) เงนิอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของชุมชนในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 5,000,000            บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พื้นที่ป่าตน้น ้าที่ไดร้บัการบรหิารจดัการ
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

7.4.1.4   วงเงินท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            8.4221      -          -             12.2676    20.6897    

-              8.4221        -            -               12.2676       20.6897      

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงิน

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แนว 4 4 4 4

 ( 4 )

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80

ลา้นบาท 48.0013       20.6897     24.7863       24.8936       -               

ลา้นบาท 48.0013       20.6897     24.7863       24.8936       -               

ลา้นบาท -               -            -               -               -              

ลา้นบาท 20.2948       8.4221      9.0935        9.0935        -              

ลา้นบาท 0.8870        -            1.0733        1.1806        -              

ลา้นบาท -               -            -               -               -              

ลา้นบาท 26.8195       12.2676    14.6195       14.6195       -              

ลา้นบาท -               -             -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงินนอกงบประมาณ

เงินงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปริมาณ : บริหารจดัการและดูแล

ทรพัยากรธรรมชาต ิแนวเชื่อมต่อระหวา่งประเทศ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

ต่อการบริหารจดัการและดูแลทรพัยากรธรรมชาติ

แนวเชื่อมต่อระหวา่งประเทศ

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการพื้นทีคุ่ม้ครองเชื่อมต่อระหวา่งประเทศ  

พื้นทีม่รดกโลกและมรดกแห่งอาเซยีน

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงิน
หน่วยนับ

งบประมาณ

                120,195,500

                120,195,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.4 แผนงาน : สง่เสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน                  113,399,400

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการพื้นที่คุม้ครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแห่งอาเซียน

และพื้นที่คุม้ครองขา้มพรมแดนระหว่างประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

                   20,689,700

1. ริเริ่มความร่วมมอืระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนม่าร ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

   และราชอาณาจกัรกมัภูชา ในการอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพในเขตพื้นทีอ่นุรกัษต์ดิต่อชายแดน

2. เพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจดัการพื้นทีม่รดกแห่งอาเซยีนและมรดกโลก

3. น าเสนอพื้นทีคุ่ม้ครองทีม่ศีกัยภาพหรือมคุีณค่าระดบัภูมภิาคเป็นมรดกแห่งอาเซยีนและมรดกโลกต่อไป

 - แนวเชื่อมต่อระหวา่งประเทศไทยกบัลาว กมัพชูา เมยีนม่าร ์มาเลเซยี และหน่วยงานในพื้นทีม่รดกโลกและมรดกอาเซยีน
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20,689,700 บาท

1. งบด าเนินงาน 8,422,100                   บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,422,100                   บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 240,000                     บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,380,500                   บาท

(3) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,200,000                   บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 650,200                     บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,000,000                   บาท

(6) ค่าจา้งเอกชนด าเนินงาน 2,700,000                   บาท

(7) วสัดุส านกังาน 350,000                     บาท

(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 550,000                     บาท

(9) วสัดุคอมพวิเตอร์ 351,400                     บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 12,267,600                  บาท

1) ค่าใชจ่้ายศึกษาปริมาณคารบ์อนสะสม ปริมาณน า้ทา่ และสถานภาพ

และการกระจายของสตัวป่์าหายากใกลพ้รมแดนประเทศในพื้นทีม่รดกอาเซยีน: 

อุทยานแหง่ชาตแิก่งกระจาน 3,584,800                   บาท

2) ค่าใชจ่้ายท าแปลงตวัอยา่งถาวรเพือ่ตดิตามผลกระทบของการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศต่อระบบนิเวศในพื้นทีก่ลุ่มป่าแก่งกระจาน 724,000                     บาท

3) ค่าใชจ่้ายการศึกษาประชากรของชา้งป่าในพื้นทีอุ่ทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 350,000                     บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพการจดัการแหลง่อาหารสตัวป่์าในพื้นทีอุ่ทยาน

แหง่ชาตติาพระยา 650,000                     บาท

5) ค่าใชจ่้ายการส ารวจและประชุมเชิงปฏบิตักิาร เรื่อง การแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้

ระหว่างคนและชา้งป่าในพื้นทีอุ่ทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 1,324,400                   บาท

6) ค่าใชจ่้ายการศึกษาและส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของป่าไมแ้ละสตัวป่์า 

บริเวณล าสะโตน อุทยานแหง่ชาตติาพระยา 1,034,400                   บาท

7) ค่าใชจ่้ายสมัมนาเพือ่การหารือความร่วมมอืระหว่างประเทศในการอนุรกัษป่์า

และสตัวป่์าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 2,300,000                   บาท

8) ค่าใชจ่้ายสมัมนาเพือ่การหารือความร่วมมอืระหว่างประเทศในการอนุรกัษป่์า

และสตัวป่์าระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร์ 2,300,000                   บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการพื้นที่คุม้ครองที่เป็นมรดกโลก มรดกแหง่อาเซียน

และพื้นที่คุม้ครองขา้มพรมแดนระหว่างประเทศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.4.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2562)

7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-           75.5097   -           9.0000     8.2000    92.7097   

-             75.5097     -             9.0000       8.2000       92.7097     

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หมูบ่า้น 1,370 1,370 1,400 1,700 1,900

 ( 1,370 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 213.6785    92.7097     197.4397     205.8837    212.1720    

ลา้นบาท 213.6785    92.7097     197.4397     205.8837    212.1720    

ลา้นบาท -             -             -              -             -             

ลา้นบาท 171.4785    75.5097     84.4397      92.8837     99.1720     

ลา้นบาท 25.0000     -             25.0000      25.0000     25.0000     

ลา้นบาท 9.0000       9.0000       68.5000      68.5000     68.5000     

ลา้นบาท 8.2000       8.2000       19.5000      19.5000     19.5000     

ลา้นบาท -             -             -              -             -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

และหมอกควนั

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งต่อการ

แกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : มเีครือข่ายการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. เสริมสรา้งความร่วมมอืในการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

และหมอกควนัขา้มแดนบริเวณพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการเสริมสรา้งความร่วมมือในการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 

และหมอกควนัขา้มแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรกัษ์

                92,709,700

 - เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการป้องกนัไฟป่าและเสริมสรา้งความร่วมมอืในการแกไ้ขปญัหาไฟป่า และหมอกควนัขา้มแดน

 - พื้นทีอุ่ทยานแหง่ชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า เขตหา้มลา่สตัวป่์า และพื้นทีอ่นุรกัษอ์ื่นๆ ทีอ่ยู่ ในความรบัผดิชอบ

   ของกรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

              923,137,300

              923,137,300
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92,709,700 บาท

1. งบด าเนินงาน 75,509,700           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 75,509,700           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 15,555,600           บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,258,600             บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการรณรงค์ 12,100,000           บาท

(4) วสัดุส านกังาน 6,158,500             บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 14,796,000           บาท

(6) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,900,000             บาท

(7) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 12,741,000           บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 9,000,000             บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,000,000             บาท

1) เงนิอุดหนุนส าหรบัหมูบ่า้นเครือข่ายการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั 9,000,000             บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 8,200,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมความร่วมมอืในการแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนัใน

ภูมภิาคอาเซยีน 8,200,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเสรมิสรา้งความรว่มมือในการแกไ้ขปญัหาไฟป่า 

และหมอกควนัขา้มแดนบรเิวณพื้นที่ป่าอนุรกัษ์
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บาท

บาท

7.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

7.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-         26.6588    0.1530    -            -            26.8118  

-            8.2802       -             -              -              8.2802      

-            14.3931      0.1530      -              -              14.5461     

-            3.9855       -             -              -              3.9855      

2. เตรียมความพรอ้ม เสริมความแขง็แกร่งและ

พฒันาเทคนิคการด าเนินกจิกรรมกลไกเรดดพ์ลสั

7.5 แผนงาน : ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ                  38,521,800

7.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในภาคป่าไมโ้ดยสรา้งแรงจูงใจ

และกระบวนการมีส่วนร่วม

                 26,811,800

 - เพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกจากการบกุรุกท าลายป่าและการท าใหป่้าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้

การจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืและการเพิม่ศกัยภาพในการกกัเกบ็คารบ์อนภาคป่าไม ้

 - พื้นทีอ่นุรกัษใ์นความรบัผดิชอบของกรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

3. ส ารวจ ศึกษา และประเมนิการเปลีย่นแปลง

ของระบบนิเวศและการกกัเกบ็คารบ์อนในพื้นทีป่่า

              159,503,600

              159,503,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. น าร่องเพือ่พฒันาชุมชนในพื้นทีคุ่ม้ครองในการ

จดัการทรพัยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืและเพิม่พื้นทีป่่า

ในการกกัเกบ็คารบ์อนดว้ยกลไกเรดดพ์ลสั
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7.5.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชุมชน 8 8 12 16

 ( - )

แห่ง  - 19 19 19

แห่ง  - 2 2 2

พื้นที่  - 8 15 18

รอ้ยละ 70

( - )

70 70 70

รอ้ยละ  - 70 70 70

รอ้ยละ  - 80 80 80

พื้นที่  - 8 15 18

ลา้นบาท 61.0933       26.8118      32.7043      35.9747     -            

ลา้นบาท 61.0933       26.8118      32.7043      35.9747     -            

ลา้นบาท -              -              -              -             -            

ลา้นบาท 60.7133      26.6588      32.5360      35.7895     -            

ลา้นบาท 0.3800        0.1530       0.1683       0.1852       -            

ลา้นบาท -              -              -              -             -            

ลา้นบาท -              -              -              -             -            

ลา้นบาท -               -              -              -              -            

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : มชีุมชนตน้แบบน าร่องในการลดการ

ปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกภาคป่าไม ้

เชิงปริมาณ : ชุมชนในและรอบพื้นทีอ่นุรกัษ์

เชิงปริมาณ : พฒันาศูนยก์ารเรียนรูด้า้นป่าไม ้

และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

เชิงปริมาณ : มรีะบบการส ารวจประเมนิการกกัเกบ็

คารบ์อนในพื้นทีป่่าและการพฒันาค่าการปลอ่ย

กา๊ซเรือนกระจกจากภาคป่าไมท้ีเ่ป็นมาตรฐาน

ของประเทศไทย

เชิงคุณภาพ : ชุมชนตน้แบบมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เรื่องการจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืและการกกัเกบ็

คารบ์อนในพื้นทีป่่า

เชิงคุณภาพ : ชุมชน 19 แหง่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

เรื่องการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกในภาคป่าไม ้

ดว้ยกลไกเรดดพ์ลสั

เชิงคุณภาพ : เจา้หนา้ทีข่องกรมอุทยานแหง่ชาต ิ

สตัวป่์า และพนัธุพ์ชืและภาคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งมคีวามรู ้

ความเขา้ใจเรื่องการลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจกใน

ภาคป่าไม ้

เชิงคุณภาพ : มแีปลงตวัอยา่งในการส ารวจศึกษาและ

ประเมนิการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศและการกกั

เกบ็คารบ์อนในพื้นทีป่่าทีเ่ป็นระบบและไดม้าตรฐาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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26,811,800 บาท

1. งบด าเนินงาน 26,658,800            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 26,658,800            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 200,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 7,731,200              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 60,000                 บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,588,200              บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 357,500                บาท

(6) ค่าประชุมสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร 1,213,200              บาท

(7) ค่าจา้งเอกชนด าเนินงาน 9,674,400              บาท

(8) วสัดุส านกังาน 998,000                บาท

(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,000,000              บาท

(10) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 400,000                บาท

(11) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 310,000                บาท

(12) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 80,000                 บาท

(13) วสัดุคอมพวิเตอร์ 590,000                บาท

(14) วสัดุการเกษตร 50,000                 บาท

(15) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 250,000                บาท

(16) วสัดุส ารวจ 156,300                บาท

2. งบลงทนุ 153,000                บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 153,000                บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 153,000                บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 153,000                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 153,000                บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในภาคป่าไมโ้ดยสรา้งแรงจูงใจ

และกระบวนการมีสว่นรว่ม
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บาท

7.5.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.5.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.5.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2561)

7.5.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.2.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-         3.5792     0.2880    0.3250     7.5178     11.7100   

-            3.5792       0.2880      0.3250       7.5178       11.7100      

7.5.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 10 10 10 10

 ( 10 )

รอ้ยละ 25 25 25 25

 ( - )

ลา้นบาท 23.1800      11.7100     15.2930      17.9705      -              

ลา้นบาท 23.1800      11.7100     15.2930      17.9705      -              

ลา้นบาท -              -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.2692      3.5792      4.5792       5.5423       -              

ลา้นบาท 1.4958       0.2880      1.8099       2.9385       -              

ลา้นบาท 0.3250       0.3250      0.3250       0.3933       -              

ลา้นบาท 7.0900       7.5178      8.5789       9.0964       -              

ลา้นบาท -              -             -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.5.2  โครงการที่ 2 :  โครงการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟทูรพัยากรอทุยานแหง่ชาตทิางทะเล                  11,710,000

 - ตดิตามผลกระทบการฟ้ืนตวัของแนวปะการงั การเปลีย่นแปลงสภาพชายหาด และพฒันาการตดิต ัง้ทุ่นเพือ่การอนุรกัษป์ะการงั

 - อุทยานแหง่ชาตทิางทะเล 10 แหง่

               69,153,500

               69,153,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการแนวปะการงัและชายหาด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : ทรพัยากรแนวปะการงัในอุทยาน

ไดร้บัการคุม้ครอง

เชิงคุณภาพ : แนวปะการงัถกูท าลายนอ้ยลง

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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11,710,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 3,579,200              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,579,200              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 888,000                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 692,000                บาท

(3) ค่าจา้งเอกชนด าเนินงาน 1,260,000              บาท

(4) วสัดุส านกังาน 54,000                 บาท

(5) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 330,000                บาท

(6) วสัดุคอมพวิเตอร์ 72,000                 บาท

(7) วสัดุแผนทีแ่ละภาพถา่ยทางอากาศ 163,200                บาท

(8) วสัดุส ารวจ 120,000                บาท

2. งบลงทนุ 288,000                บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 288,000                บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 288,000                บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ ารวจ 288,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 288,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 325,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ 325,000                บาท

1) เงนิอุดหนุนส าหรบัความร่วมมอืส ารวจและวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการงั 

ทะเลอนัดามนั 325,000                บาท

4. งบรายจ่ายอื่น 7,517,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการจดัระบบและตดิต ัง้ทุ่นจอดเรือเพือ่อนุรกัษแ์นวปะการงั

ในอุทยานแหง่ชาตทิางทะเล 7,517,800              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรอทุยานแหง่ชาตทิางทะเล
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

4,907.8602 2,745.6498 1,174.1463 13.4039   21.6272    8,862.6874 

42.6789      2,649.6711   761.1576     13.4039      21.6272       3,488.5387   

4,865.1813   79.0652      356.7547     -              -               5,301.0012   

-              15.3084      56.2340       -              -               71.5424      

-              1.6051        -               -              -               1.6051        

7.6.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงิน

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นไร่ 73 73 73 73 73

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 8,549.4375   8,862.6874   10,053.1252 10,708.9540  12,231.0762  

ลา้นบาท 8,549.4375   8,862.6874   10,053.1252 10,708.9540  12,231.0762  

ลา้นบาท 4,610.9228   4,907.8602   5,398.6460  5,938.5105   6,532.3615   

ลา้นบาท 2,853.6965   2,745.6498   3,046.3409  3,351.9747   4,138.3992   

ลา้นบาท 1,053.2586   1,174.1463   1,566.3041  1,372.4513   1,509.6964   

ลา้นบาท 13.3892      13.4039       14.7443      16.2187       17.8405      

ลา้นบาท 18.1704      21.6272       27.0899      29.7988       32.7786      

ลา้นบาท -               -               -              -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.6 แผนงาน : รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและแกป้ญัหาที่ดินท ากนิ               9,804,543,300

7.6.1  ผลผลติที่ 1 :  พื้นที่ป่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ               8,862,687,400

 - รกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษใ์หม้คีวามสมบูรณ์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. อนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และพฒันาป่าไม ้

2. ดูแลรกัษาพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

3. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

4. ป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงิน
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปริมาณ : พื้นทีป่่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบริหารจดัการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

ต่อความสมบูรณ์ของพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงินนอกงบประมาณ
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8,862,687,400 บาท

1. งบบคุลากร 4,907,860,200         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 2,320,897,600         บาท

1.1.1 เงนิเดือน 1,484,108,900         บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 836,788,700           บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 2,586,962,600         บาท

2. งบด าเนินงาน 2,745,649,800         บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,696,400,600         บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 16,440,000            บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 36,351,000            บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 6,367,800              บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 1,296,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการในพื้นทีพ่เิศษ 15,757,500            บาท

(6) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 2,790,000              บาท

(7) ค่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 140,000                บาท

(8) เงนิตอบแทนพเิศษขา้ราชการและลูกจา้งประจ าผูท้ีไ่ดร้บัเงนิเดอืน

หรือค่าจา้งถงึข ัน้สูงของอนัดบัหรือต าแหน่ง 30,500                 บาท

(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 456,211,300           บาท

(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 51,545,500            บาท

(11) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 7,586,700              บาท

(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 32,743,000            บาท

(13) ค่าจา้งเหมาบริการ 35,660,600            บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 9,627,400              บาท

(15) ค่ารบัรองและพธิีการ 56,500                 บาท

(16) ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม 11,300,000            บาท

(17) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 129,700,900           บาท

(18) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 635,100                บาท

(19) ค่าใชจ่้ายในการรณรงค์ 4,470,600              บาท

(20) ค่าตรวจวเิคราะหต์วัอยา่ง 5,417,000              บาท

(21) ค่าบ ารุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม 5,611,600              บาท

(22) ค่าประชุมสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร 500,000                บาท

(23) ค่าจา้งเอกชนด าเนินงาน 1,597,562,100         บาท

(24) ค่าบ ารุงและซ่อมแซมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส าหรบัหอ้งแมข่่าย 140,000                บาท

(25) วสัดุส านกังาน 27,806,700            บาท

(26) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 142,333,600           บาท

(27) วสัดุก่อสรา้ง 23,858,300            บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พื้นที่ป่าอนุรกัษไ์ดร้บัการบรหิารจดัการ
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(28) วสัดุงานบา้นงานครวั 4,618,600              บาท

(29) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 3,338,700              บาท

(30) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,358,300              บาท

(31) วสัดุเวชภณัฑ์ 1,220,000              บาท

(32) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 6,276,600              บาท

(33) วสัดุสนามและการฝึก 6,646,800              บาท

(34) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 996,800                บาท

(35) วสัดุคอมพวิเตอร์ 9,581,600              บาท

(36) วสัดุการเกษตร 35,187,100             บาท

(37) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 308,000                บาท

(38) วสัดุแผนทีแ่ละภาพถา่ยทางอากาศ 746,000                บาท

(39) วสัดุส ารวจ 182,400                บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 49,249,200             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 32,373,900             บาท

(2) ค่าประปา 1,852,800              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 6,732,700              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 442,000                บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,847,800              บาท

3. งบลงทนุ 1,174,146,300         บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 1,174,146,300         บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 142,216,000           บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 50,410,000             บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ า่กว่า 6,000 ซซี ีแบบกระบะเททา้ย จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,980,000              บาท

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

ไมต่ า่กว่า 6,000 ซซี ีแบบกระบะเททา้ย จงัหวดัปราจนีบรุี 1 คนั 1,980,000              บาท

(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ า่กว่า 6,000 ซซี ีแบบกระบะเททา้ย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 คนั 1,980,000              บาท

(4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมต่ า่กว่า 6,000 ซซี ีแบบกระบะเหลก็ จงัหวดัปราจนีบรุี 1 คนั 1,920,000              บาท

(5) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัปราจนีบรุี 1 คนั 1,850,000              บาท

(6) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัสระแกว้ 1 คนั 1,850,000              บาท

(7) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัชลบรุี 1 คนั 1,850,000              บาท

(8) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดักาญจนบรุี 1 คนั 1,850,000              บาท
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(9) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัเลย 1 คนั 1,850,000              บาท

(10) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 1,850,000              บาท

(11) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัขอนแก่น 1 คนั 1,850,000              บาท

(12) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 1,850,000              บาท

(13) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 1,850,000              บาท

(14) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู 1,850,000              บาท

(15) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัสกลนคร 2 คนั 3,700,000              บาท

(16) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั 1,850,000              บาท

(17) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัแพร่ 1 คนั 1,850,000              บาท

(18) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัน่าน 1 คนั 1,850,000              บาท

(19) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัล  าปาง 1 คนั 1,850,000              บาท

(20) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัตาก 3 คนั 5,550,000              บาท

(21) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัเชียงใหม ่2 คนั 3,700,000              บาท

(22) รถบรรทกุชนิดเททา้ย ขนาดบรรทกุ 3 ลูกบาศกเ์มตร 

จงัหวดัแมฮ่่องสอน 2 คนั 3,700,000              บาท

3.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 56,234,000             บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 30,234,000             บาท

รวม 119 รายการ (รวม 2,494 หน่วย)

(2) พฒันาระบบฐานขอ้มลูเพือ่การบริหารจดัการส านกับริหารพื้นทีอ่นุรกัษ ์

21 ส านกั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 15,000,000             บาท

(3) ชุดประมวลผลภาพถา่ยทางอากาศ (photogrammetry) 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 5,000,000              บาท
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(4) ชุดอุปกรณ์ประมวลผลการแปล ตคีวามภาพถา่ยทางอากาศ 

ระบบภูมสิารสนเทศภูมศิาสตร ์จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6,000,000               บาท

3.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 425,000                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 425,000                 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3,822,000               บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 3,822,000               บาท

รวม 82 รายการ (รวม 159 หน่วย)

3.1.1.5 ครุภณัฑก่์อสรา้ง 18,400,000             บาท

(1) ครุภณัฑก่์อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 500,000                 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) รถขดุตนีตะขาบ ขนาด 138 แรงมา้ จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 4,500,000               บาท

(3) รถบดลอ้เหลก็ ขนาด 10 ตนั จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 3,000,000               บาท

(4) รถสเปรย์าง 6 ลอ้ จงัหวดัอุดรธานี 1 คนั 3,500,000               บาท

(5) รถแทรคเตอรต์นีตะขาบ ขนาด 165 แรงมา้ จงัหวดัพทัลงุ 1 คนั 6,900,000               บาท

3.1.1.6 ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,690,500               บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 1,690,500               บาท

รวม 27 รายการ (รวม 63 หน่วย)

3.1.1.7 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 1,605,000               บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยทุีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 1,605,000               บาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

3.1.1.8 ครุภณัฑส์ ารวจ 2,000,000               บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 2,000,000               บาท

รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)

3.1.1.9 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 449,500                 บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 449,500                 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)

3.1.1.10 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 7,180,000               บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 7,180,000               บาท

รวม 113 รายการ (รวม 113 หน่วย)

3.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 1,031,930,300          บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 353,324,800            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 99,188,800             บาท

รวม 41 รายการ (รวม 63 หน่วย)
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(2) อาคารทีท่  าการกรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื 12 ชัน้ 

พรอ้มอาคารประกอบ  1 แหง่ 242,379,000    บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 655,739,000       บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 99,000,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 242,379,000       บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 314,360,000       บาท

(3) อาคารชุดขา้ราชการ ระดบั 3-6 (12 หน่วย) (แบบเลขที ่ม.16780 ก,ม.17051-6,

อ 6.889-1)  จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั 11,757,000      บาท

3.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้งอื่น 16,258,400      บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 16,258,400      บาท

รวม 14 รายการ (รวม 22 หน่วย)

3.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 662,347,100    บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 662,347,100    บาท

รวม 628 รายการ (รวม 7,120,545 หน่วย)

4. งบเงนิอดุหนุน 13,403,900      บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,403,900      บาท

1) ค่าบ ารุงสมาชิกสหพนัธน์านาชาต ิเพือ่การคุม้ครองธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาต ิ

(IUCN) 4,116,500       บาท

2) ค่าบ ารุงสมาชิกภาคอีนุสญัญาว่าดว้ยการคา้ระหว่างประเทศ 

ซึ่งชนิดของสตัวป่์าและพชืป่าทีก่  าลงัจะสูญพนัธุ ์(CITES) 487,400         บาท

3) เงนิอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของชุมชน

ในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 8,800,000       บาท

5. งบรายจ่ายอื่น 21,627,200      บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 10,320,400      บาท

2) ค่าชดเชยการดูแลสวนป่าตามเงือ่นไขสมัปทาน (ออป.) 3,456,800       บาท

3) โครงการประชาคมเศรษฐกจิพอเพยีงในพื้นป่า 7,850,000       บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.6.2.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-            45.0586    -            -            -            45.0586    

-              38.3165      -              -              -              38.3165      

-              6.7421       -              -              -              6.7421       

7.6.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ครัง้ 200 200 200 200 200

 ( 200 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 50.6301      45.0586      49.5644      54.5208      59.9728      

ลา้นบาท 50.6301      45.0586      49.5644      54.5208      59.9728      

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท 50.6301      45.0586      49.5644      54.5208      59.9728      

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนครัง้ทีม่กีารเรียกใชข้อ้มลู

เพือ่การบริหารจดัการในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

เชิงคุณภาพ : ผูใ้ชบ้ริการมคีวามพงึพอใจในการ

ใชบ้ริการขอ้มลูไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

1. จดัท าฐานขอ้มลู

2. พฒันาภูมสิารสนเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

7.6.2  ผลผลิตที่ 2 :  ฐานขอ้มูลพื้นที่ป่าอนุรกัษ์                  45,058,600

 - ฐานขอ้มลูดา้นการอนุรกัษท์รพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า ไดร้บัการพฒันาและใชป้ระโยชน์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย
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45,058,600 บาท

1. งบด าเนินงาน 45,058,600            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 45,058,600            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 759,200                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 8,373,600              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 622,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 748,300                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบริการ 2,071,800              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาพนกังาน 18,988,100             บาท

(7) ค่าจา้งเอกชนด าเนินงาน 5,117,900              บาท

(8) วสัดุส านกังาน 932,900                บาท

(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,091,800              บาท

(10) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,545,000              บาท

(11) วสัดุแผนทีแ่ละภาพถา่ยทางอากาศ 1,552,000              บาท

(12) วสัดุส ารวจ 150,000                บาท

(13) ค่าวสัดุบ ารุงรกัษารถยนต์ 106,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ฐานขอ้มูลพื้นที่ป่าอนุรกัษ์
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บาท

7.6.3.1   วตัถปุระสงค ์

7.6.3.2   สถานที่ด าเนินการ

7.6.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2564)

7.6.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.6.3.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวม

-        358.7355  529.2618 8.8000    -            896.7973  

-          112.2737    338.4293   -             -              450.7030    

-          11.1400     -             5.0000      -              16.1400      

-          48.4748     71.5000     3.8000      -              123.7748    

-          86.7533     18.0000     -             -              104.7533    

-          73.8388     86.5450     -             -              160.3838    

-          13.6500     14.7875     -             -              28.4375      

-          12.6049     -             -             -              12.6049      

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

 - พื้นทีอ่ทุยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า เขตหา้มลา่สตัวป่์า และพื้นทีอ่นุรกัษอ์ืน่ๆ  ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

   ของกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื

7. การควบคุมการคา้งาชา้ง

1. ป้องกนัรกัษาป่าแบบบูรณาการ

2. จดัการพื้นทีอ่นุรกัษอ์ย่างมส่ีวนร่วม

3. จดัการพื้นทีต่น้น า้ในพื้นทีลุ่ม่น า้วกิฤติ

4. แกไ้ขปญัหาทีด่นิในพื้นทีอ่นุรกัษ์

5. ป้องกนัไมพ้ะยูงและไมม้ค่ีา

6. เพิม่ประสทิธิภาพการแกไ้ขปญัหาไฟป่า

7.6.3  โครงการที่ 1 :  โครงการรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ                896,797,300

1. เพือ่ป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบท าลายทรพัยากรป่าไมแ้ละสตวป่์าในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

2. เพือ่พฒันาศกัยภาพการปฏบิตังิานของหน่วยงานและบคุลากร  รวมถงึการพฒันาเครื่องมอืและกลไก

เพือ่สนองต่อการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธิภาพ

3. เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชน สนบัสนุน และส่งเสรมิใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมในการจดัการ

ทรพัยากรป่าไม ้เพือ่ลดความขดัแยง้ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่

4. เพือ่จดัท าเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นทีป่่าอนุรกัษ ์ตลอดจนขอบเขตการครอบครองทีด่นิของประชาชน

ในพื้นทีป่่าทีช่ดัเจน

         8,097,382,900

         8,097,382,900
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7.6.3.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หน่วย/จดุ 50 

( - )

60/27 220 220 325

หมู่บา้น 100 100 200 200 200

 ( - )

แปลง 10,000 10,000 20,000 20,000 30,000

 ( - )

ลุ่มน า้ 100 100 100 100 100

(ขนาดเลก็)  ( - )

ศูนย์  - 22 22 22 22

หมู่  - 13 50 50 50

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

80 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 771.8694     896.7973     1,045.1935   1,146.7126  4,201.9031   

ลา้นบาท 771.8694     896.7973     1,045.1935   1,146.7126  4,201.9031   

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

ลา้นบาท 302.3058     358.7355     398.4020     438.2418    1,606.9914   

ลา้นบาท 460.7636     529.2618     611.2915     672.4208    2,448.2917   

ลา้นบาท 8.8000       8.8000       30.0000      30.0000     120.0000     

ลา้นบาท -              -              5.5000       6.0500       26.6200      

ลา้นบาท -              -              -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

อนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้

เชิงคุณภาพ :  ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งต่อการ

แกไ้ขปญัหาทีด่นิในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

ไดร้บัการอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพ

เชิงปริมาณ :  จ านวนหน่วยงานทีด่  าเนินการตามแผน

ปฏบิตักิารงาชา้งแห่งประเทศไทยไดร้บัการจดัการ

เชิงปริมาณ : จ านวนหมูด่บัไฟป่าเคลือ่นทีท่ีไ่ดร้บั

การจดัต ัง้เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการควบคุมไฟป่า

เชิงคุณภาพ :  ความพงึพอใจของผูเ้กี่ยวขอ้งต่อการ

พื้นทีป่่าอนุรกัษ์

เชิงปริมาณ :  จ านวนชุมชนทีม่ส่ีวนร่วมในการอนุรกัษ์

ทรพัยากรป่าไม ้

เชิงปริมาณ :  จ านวนแปลงทีด่นิทีส่ามารถท าการ

ตรวจสอบพสูิจนก์ารครอบครองทีด่นิ

เชิงปริมาณ : พื้นทีต่น้น า้ในลุม่น า้ขนาดเลก็ทีว่กิฤต

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้**

เชิงปริมาณ :  จ าหน่วยพทิกัษแ์ละจดุสกดั

ทีไ่ดร้บัการจดัต ัง้เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการคุม้ครอง
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896,797,300 บาท

1. งบด าเนินงาน 358,735,500           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 358,723,500           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 2,682,000             บาท

(2) ค่าปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 7,458,000             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 86,822,900            บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,226,300             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,987,200             บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 880,200                บาท

(7) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 135,000                บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบริการ 8,408,000             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 2,386,800             บาท

(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 4,354,900             บาท

(11) ค่าบ ารุงและซ่อมแซมระบบโปรแกรม 100,000                บาท

(12) ค่าประชุมสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร 17,500                 บาท

(13) ค่าจา้งเอกชนด าเนินงาน 146,730,000           บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการประสานเครือข่าย 300,000                บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการรณรงคป์ระชาสมัพนัธ์ 4,000,000             บาท

(16) วสัดุส านกังาน 9,353,600             บาท

(17) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 32,438,300            บาท

(18) วสัดุก่อสรา้ง 14,592,800            บาท

(19) วสัดุงานบา้นงานครวั 349,200                บาท

(20) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,200,000             บาท

(21) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,189,100             บาท

(22) วสัดุเวชภณัฑ์ 325,200                บาท

(23) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 437,200                บาท

(24) วสัดุสนามและการฝึก 5,865,000             บาท

(25) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 261,000                บาท

(26) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,195,300             บาท

(27) วสัดุการเกษตร 454,000                บาท

(28) วสัดุแผนทีแ่ละภาพถา่ยทางอากาศ 17,120,000            บาท

(29) วสัดุส ารวจ 454,000                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 12,000                 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์ 12,000                 บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการรกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ
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2. งบลงทนุ 529,261,800  บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง 529,261,800  บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 333,802,200  บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,460,700     บาท

1,460,700     บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 285,035,000  บาท

194,870,000  บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

3,525,000     บาท

4,700,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

3,525,000     บาท

1,175,000     บาท

1,175,000     บาท

6,500,000     บาท

6,500,000     บาท

6,500,000     บาท

6,500,000     บาท

6,500,000     บาท

6,500,000     บาท

6,500,000     บาท

12,940,000    บาท

(18) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัพะเยา 1 คนั

(19) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัเชยีงใหม่ 3 คนั

(20) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 คนั

(21) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดันราธวิาส 1 คนั

(22) รถบรรทกุ ขนาด 15 ตนั พรอ้มเครน มนี า้หนกัยกไม่ต า่กว่า 6 ตนัต่อเมตร จงัหวดัอบุลราชธานี 1 คนั

(23) รถบรรทกุ ขนาด 15 ตนั พรอ้มเครน มนี า้หนกัยกไม่ต า่กว่า 6 ตนัต่อเมตร จงัหวดัอดุรธานี 1 คนั

(12) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 คนั

(13) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัก าแพงเพชร 1 คนั

(14) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัน่าน 1 คนั

(15) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัล  าปาง 1 คนั

(16) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัตาก 1 คนั

(17) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัเชยีงราย 1 คนั

(6) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัขอนแก่น 1 คนั

(7) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดักาญจนบรุี 3 คนั

(8) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัสุราษฏรธ์านี 4 คนั

(9) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัระนอง 1 คนั

(10) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัพทัลงุ 1 คนั

(11) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัพษิณุโลก 1 คนั

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท รวม 40 รายการ (รวม 81 หน่วย)

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาทรวม 84 รายการ (รวม 410 หน่วย)

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดันครราชสมีา 1 คนั

(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัอบุลราชธานี 1 คนั

(4) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัมกุดาหาร 1 คนั

(5) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 3 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต า่กว่า 3,000 ซซี ีจงัหวดัสกลนคร 1 คนั

(24) รถบรรทกุ ขนาด 15 ตนั พรอ้มเครน มนี า้หนกัยกไม่ต า่กว่า 6 ตนัต่อเมตร จงัหวดัแพร่ 1 คนั

(25) รถบรรทกุ ขนาด 15 ตนั พรอ้มเครน มนี า้หนกัยกไม่ต า่กว่า 6 ตนัต่อเมตร จงัหวดัล  าปาง 1 คนั

(26) รถบรรทกุ ขนาด 15 ตนั พรอ้มเครน มนี า้หนกัยกไม่ต า่กว่า 6 ตนัต่อเมตร จงัหวดัตาก 1 คนั

(27) รถบรรทกุ ขนาด 15 ตนั พรอ้มเครน มนี า้หนกัยกไม่ต า่กว่า 6 ตนัต่อเมตร จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 คนั

(28) รถบรรทกุ ขนาด 15 ตนั พรอ้มเครน มนี า้หนกัยกไม่ต า่กว่า 6 ตนัต่อเมตร จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1 คนั

(29) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต า่กว่า 2,400 ซซี ีจงัหวดักรุงเทพมหานคร 10 คนั
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2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 380,000                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 380,000                 บาท

รวม 22 รายการ (รวม 40 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 687,000                 บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 687,000                 บาท

รวม 46 รายการ (รวม 100 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร 451,500                 บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 451,500                 บาท

รวม 27 รายการ (รวม 40 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 30,058,000             บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยทุีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 30,058,000             บาท

รวม 180 รายการ (รวม 1,796 หน่วย)

2.1.1.7 ครุภณัฑส์ ารวจ 2,500,000               บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 2,500,000               บาท

รวม 41 รายการ (รวม 100 หน่วย)

2.1.1.8 ครุภณัฑอ์าวุธ 13,230,000             บาท

(1) ครุภณัฑอ์าวุธทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 13,230,000             บาท

รวม 39 รายการ (รวม 315 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 195,459,600            บาท

2.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 105,959,600            บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 105,959,600            บาท

รวม 21 รายการ (รวม 28 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 89,500,000             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 89,500,000             บาท

รวม 94 รายการ (รวม 9,800 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 8,800,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,800,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนโครงการส่งเสริมและพฒันาการมส่ีวนร่วมของชุมชนในพื้นทีป่่าอนุรกัษ์ 8,800,000               บาท
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บาท

บาท

7.7.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.7.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.7.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2563)

7.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.7.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-         10.7427   8.3861   -          -           19.1288 

-           10.7427      8.3861      -             -             19.1288    

7.7.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

จดุ 300 1,200 2,400 2,400 2,400

 ( 300 )

ครัง้ 52

( 52 )

208 208 416 416

 

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80

( 80 )

85 85 85 85

 

7.7 แผนงาน : ฟ้ืนฟ ูป้องกนั และจดัการภยัพบิตัิ                19,128,800

7.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการศูนยข์อ้มูลตดิตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตอืนภยัพบิตัิ

ในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์(ระยะที2่)

               19,128,800

 - เพือ่พฒันาระบบและใหม้รีะบบเฝ้าระวงัและตดิตาม และเตอืนภยัสถานการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงพื้นทีป่่าและ

   เตอืนภยัในพื้นทีป่่าอนุรกัษด์ว้ยการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัรวมท ัง้น าผลทีไ่ด ้เพือ่ใชใ้นภาคกจิดา้นการควบคุมพื้นทีใ่หม้ ี

   ประสทิธิภาพภายใตก้ารบูรณาการหรืองานทีเ่กี่ยวขอ้ง

 - พื้นทีป่่าอนุรกัษท์ ัว่ประเทศ

             325,604,300

             325,604,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. ศูนยข์อ้มลูและเตอืนภยัพบิตัใินพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

มคีวามสมบูรณ์ไมน่อ้ยกว่า

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งต่อ

ประสทิธิภาพของระบบป้องกนัและเตอืนภยัพบิตัิ

ธรรมชาตใินพื้นทีอ่นุรกัษ์

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : ตดิตามการบกุรุกท าลายพื้นทีป่่าอนุรกัษ์

(ขนาดไมน่อ้ยกว่า 50 ไร่) ไมน่อ้ยกว่า

เชิงปริมาณ : ประมวลผลการเปลีย่นแปลงอนัก่อใหเ้กดิ

ภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึ้นบนพื้นทีอ่นุรกัษไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ือง

รวมถงึการรายงานผ่านระบบไมน่่อยกว่า

เชิงคุณภาพ : ประสทิธิภาพของการปฏบิตังิาน
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 18.7427         19.1288      19.9856     21.9840      24.1824      

ลา้นบาท 18.7427         19.1288      19.9856     21.9840      24.1824      

ลา้นบาท -                 -              -             -              -              

ลา้นบาท 10.7427         10.7427      10.7609     11.8369      13.0206      

ลา้นบาท 8.0000           8.3861        9.2247       10.1471      11.1618      

ลา้นบาท -                 -              -             -              -              

ลา้นบาท -                 -              -             -              -              

ลา้นบาท -                 -               -              -              -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
 หน่วยนับ

งบประมาณ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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19,128,800 บาท

1. งบด าเนินงาน 10,742,700            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,782,700              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,440,000              บาท

(2) ค่าจา้งเอกชนด าเนินงาน 798,000                บาท

(3) วสัดุส านกังาน 5,267,700              บาท

(4) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 947,000                บาท

(5) วสัดุแผนทีแ่ละภาพถา่ยทางอากาศ 1,000,000              บาท

(6) ค่าวสัดุบ ารุงรกัษารถยนต์ 330,000                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 960,000                บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 960,000                บาท

2. งบลงทนุ 8,386,100              บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 8,386,100              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 8,386,100              บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,000,000              บาท

(1) เครื่องพมิพแ์ผนทีส่คีวามเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crystalpoint 

พรอ้มโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board) 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 4,000,000              บาท

(2) เครื่องพมิพแ์ผนทีส่คีวามเร็วสูง ขนาด A0 ระบบ Crystalpoint 

พรอ้มโปรแกรมระบบประมวลผลและระบบแสดงผล (e-Smart Board) 

จงัหวดัตาก 1 เครื่อง 4,000,000              บาท

2.1.1.2 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 386,100                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 386,100                บาท

รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยข์อ้มูลตดิตามการเปลีย่นแปลงพื้นที่ป่าและเตอืนภยัพิบตัิ

ในพื้นที่ป่าอนุรกัษ ์(ระยะที่2)
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.8.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          158.3162   18.8628    -            -            177.1790   

-            16.2867      -              -               -              16.2867       

-            3.3449        -              -               -              3.3449        

-            49.6181      0.3980       -               -              50.0161       

-            89.0665      18.4648      -               -              107.5313     

7.8.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 22 22 25 27

 ( 22 )

รายการ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ครัง้ 1,140 1,350 1,620 1,940 2,320

 ( 1,140 )

รอ้ยละ 80

( 80 )

80 80 80 80

 

ลา้นบาท 158.9957     177.1790     121.4337     133.5770     146.9345     

ลา้นบาท 158.9957     177.1790     121.4337     133.5770     146.9345     

ลา้นบาท -              -              -               -              -               

ลา้นบาท 158.5862     158.3162     100.6446     110.7091     121.7798     

ลา้นบาท 0.4095        18.8628      20.7891       22.8679      25.1547       

ลา้นบาท -              -              -               -              -               

ลา้นบาท -              -              -               -              -               

ลา้นบาท -               -              -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

                 177,179,000

7.8.1  ผลผลิตที่ 1 :  องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า                  177,179,000

 - วจิยั พฒันา และถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า เพือ่ใชใ้นการแกป้ญัหาทรพัยากรป่าไมแ้ละสตัวป่์า

    ในระยะเร่งด่วน และการบริหารจดัการพื้นทีป่่าอนุรกัษอ์ยา่งมปีระสทิธิภาพและถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า

2. พรรณพฤกษชาตปิระเทศไทย

3. บริหารจดัการดา้นป่าไมแ้ละสตัวป่์า

4. งานพฤกษศาสตรป่์าไม ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนงานวจิยัดา้นการอนุรกัษป่์าไม ้

และสตัวป่์า

เชิงปริมาณ : จ านวนขอ้มลูทีบ่นัทกึในฐานขอ้มลู

เชิงปริมาณ : ใหบ้ริการและถา่ยทอดองคค์วามรู ้

ดา้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า

เชิงคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งต่อ

การพฒันา ถา่ยทอด และใชป้ระโยชนอ์งคค์วามรู ้

ดา้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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177,179,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 158,316,200           บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 155,463,800           บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 186,500                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พกัและพาหนะ 12,261,400             บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,327,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 546,200                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสรา้ง 69,800                  บาท

(6) ค่าตรวจวเิคราะหต์วัอย่าง 411,400                บาท

(7) ค่าจา้งเอกชนด าเนินงาน 112,755,400           บาท

(8) วสัดุส านกังาน 5,470,400              บาท

(9) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 13,718,000             บาท

(10) วสัดุก่อสรา้ง 1,011,800              บาท

(11) วสัดุงานบา้นงานครวั 236,400                บาท

(12) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 70,000                  บาท

(13) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 198,000                บาท

(14) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 1,808,800              บาท

(15) วสัดุสนามและการฝึก 101,000                บาท

(16) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 1,736,100              บาท

(17) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,248,400              บาท

(18) วสัดุการเกษตร 1,859,600              บาท

(19) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 85,200                  บาท

(20) วสัดุแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ 204,000                บาท

(21) วสัดุส ารวจ 158,400                บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 2,852,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,849,200              บาท

(2) ค่าประปา 571,200                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 432,000                บาท

2. งบลงทนุ 18,862,800             บาท

2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 18,862,800             บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 10,642,800             บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 1,553,800              บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานที่มรีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 144,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

(2) ตูเ้ก็บตวัอย่างพรรณไม ้แบบรางเลือ่น ระบบพวงมาลยัหมนุ 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ตู ้ 1,409,800              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลติ : องคค์วามรูด้า้นการอนุรกัษป่์าไมแ้ละสตัวป่์า
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2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 6,570,000           บาท

(1) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบบรรทกุน า้อเนกประสงค ์

จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 คนั 2,190,000           บาท

(2) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบบรรทกุน า้อเนกประสงค ์

จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 2,190,000           บาท

(3) รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ แบบบรรทกุน า้อเนกประสงค ์

จงัหวดัเชียงใหม ่1 คนั 2,190,000           บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 494,000             บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 494,000             บาท

รวม 31 รายการ (รวม 45 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,815,000           บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 1,815,000           บาท

รวม 70 รายการ (รวม 97 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร 135,000             บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 135,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑส์ ารวจ 75,000               บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 75,000               บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 8,220,000           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 2,111,600           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคา

   ต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 2,111,600           บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 6,108,400           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 6,108,400           บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นหน่วยงานทีก่  าหนดนโยบายและแผนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่รา้งความย ัง่ยนืให ้

ประเทศไทย

จดัท านโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มรวมท ัง้การประสานเพือ่น าไปสู่การปฏบิตั ิเพือ่ตอบสนองต่อภารกจิตามแนวนโยบายใน

รฐัธรรมนูญ นโยบายรฐับาล แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม ยุทธศาสตรช์าต ิและยุทธศาสตรก์ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

1,041,286,600             

3,520,848,400             
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3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงิน 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,122.2479     3,808.0793     5,352.7871     1,766.0110     656.3044       

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,041.2866     3,520.8484     4,926.7432     1,654.7539     656.3044       

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 80.9613         287.2309       426.0439       111.2571       -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 80.9613         280.9309       426.0439       111.2571       -                 

  - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ ลา้นบาท -                 6.3000          -                 -                 -                 

1. ภาคกีารพฒันา ใชเ้ครื่องมือ และกลไก

การวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มและ

การจดัการคณุภาพสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ

และมีบูรณาการในการรองรบัการเปลี่ยนแปลง

สภาวะภมิูอากาศ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละของนโยบาย แผน

 และมาตรการทีด่  าเนินงานแลว้เสร็จใน

ปีงบประมาณทีผ่า่นมาไดร้บัการผลกัดนัไปสู่

การปฏบิตัิ/ถ่ายทอดสู่กลุม่เป้าหมาย

รอ้ยละ 70 70 75 75 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 938.7121     3,364.1184   4,625.2537   1,349.9735   350.7537     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 80.9613         287.2309       426.0439       111.2571       -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 80.9613         280.9309       426.0439       111.2571       -                 

  - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ ลา้นบาท -                 6.3000          -                 -                 -                 

2. ภาคกีารพฒันาใชเ้ครื่องมือ กลไก และ

ฐานขอ้มูลในการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาต ิและความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างเป็นระบบ

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละของเครื่องมอื 

กลไก และฐานขอ้มลูทีด่  าเนินงานแลว้เสร็จ

ในปีงบประมาณทีผ่า่นมาไดร้บัการผลกัดนัไปสู่

การปฏบิตัิ/ถ่ายทอดสู่กลุม่เป้าหมาย

รอ้ยละ 70 70 75 75 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 102.5745     156.7300     301.4895     304.7804     305.5507     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. โครงการ : โครงการถ่ายโอนการสนบัสนุน

แผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

ในระดบัจงัหวดั

69 1,745.5577 4,047.4378 1,000.7934 -             864.4430   

รวม 69 1,745.5577 4,047.4378 1,000.7934 -             864.4430    

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  16 รายการ  เป็นเงนิ  560,961,100  บาท

2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  53 รายการ  เป็นเงนิ  1,184,596,600  บาท

1. แผนงานรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาทีด่นิท ากนิ 156,730,000                 

2. แผนงานบรหิารจดัการขยะและสิง่แวดลอ้ม 3,364,118,400               

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น 144.1919     123.2690     17.4915      3,125.6835  110.2125     3,520.8484  

1. แผนงาน :  รกัษาความมัน่คงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดิน

ท ากิน

47.6828      53.7101      0.9053       15.3613      39.0705      156.7300     

ผลผลติที ่1 : เครื่องมอื กลไก

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

และความหลากหลายทางชีวภาพ

      47.6828       53.7101        0.9053       15.3613       39.0705     156.7300

2. แผนงาน :  บรหิารจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม

96.5091      69.5589      16.5862      3,110.3222  71.1420      3,364.1184  

ผลผลติที ่1 : เครื่องมอืและกลไก

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

ในการรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะ

ภูมอิากาศ

      96.5091       69.5589       16.5862        3.7412       71.1420     257.5374

โครงการที ่1 : โครงการถ่ายโอน

การสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการ

คุณภาพสิง่แวดลอ้มในระดบัจงัหวดั

            -               -               -     3,106.5810             -     3,106.5810

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

47.6828    53.7101     0.9053    15.3613     39.0705    156.7300  

7.0582       4.7887         -             3.9613        9.4316       25.2398      

40.6246      13.9214       0.3180      11.4000       18.6389      84.9029      

-              35.0000       0.5873      -               3.5000       39.0873      

-              -                -             -               7.5000       7.5000       

7.1.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 9

( 9 )

13 17 17 17

รอ้ยละ 80

 ( - )

80 80 80 80

ลา้นบาท 102.5745      156.7300    301.4895      304.7804     305.5507     

ลา้นบาท 102.5745      156.7300    301.4895      304.7804     305.5507     

ลา้นบาท 45.1496       47.6828     50.6380       53.2981      53.9505      

ลา้นบาท 16.7563       53.7101     112.6015      113.2323     113.3502     

ลา้นบาท 0.0950         0.9053      -               -              -              

ลา้นบาท 13.5736       15.3613     17.5000       17.5000      17.5000      

ลา้นบาท 27.0000       39.0705     120.7500      120.7500     120.7500     

ลา้นบาท -                -             -                -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. พฒันาประสทิธิภาพการบรหิารจดัการทีด่นิและ

ทรพัยากรดนิของประเทศ

7.1 แผนงาน : รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากิน                  156,730,000

7.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  เครื่องมือ กลไกในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ

และความหลากหลายทางชีวภาพ

                 156,730,000

 เพือ่ใหท้รพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพไดร้บัการบรหิารจดัการเพือ่ใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์

อย่างสมดุล ย ัง่ยนื และเป็นธรรม โดยการพฒันาเครื่องมอื กลไก และวธิีการในการอนุรกัษฟ้ื์นฟู เฝ้าระวงัภยั 

และส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชน

หน่วย:ลา้นบาท

4. การจดัท าระบบการจ าแนกสถานภาพลุม่น า้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาเครื่องมอื กลไก และฐานขอ้มลูเพือ่การจดัการ

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุวตัอนุสญัญา

2. พฒันาเครื่องมอื และกลไก เพือ่การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ

เชิงปรมิาณ : จ านวนเครื่องมอืกลไกในการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพ

เชิงคุณภาพ : เครื่องมอืและกลไกทีจ่ดัท  าขึ้นมกีารบูรณา

การและรบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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156,730,000 บาท

1. งบบคุลากร 47,682,800            บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 34,538,000            บาท

1.1.1 เงนิเดือน 32,973,600            บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 1,564,400              บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 13,144,800            บาท

2. งบด าเนินงาน 53,710,100            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 53,710,100            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 659,200                บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 156,000                บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 16,946,800             บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 21,592,400             บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 170,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 6,424,400              บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 3,100,000              บาท

(8) ค่ารบัรองและพธิีการ 3,156,500              บาท

(9) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 491,700                บาท

(10) วสัดุส านกังาน 882,100                บาท

(11) วสัดุคอมพวิเตอร์ 131,000                บาท

3. งบลงทนุ 905,300                บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 905,300                บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 905,300                บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 170,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 170,000                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 587,300                บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 587,300                บาท

รวม 10 รายการ (รวม 32 หน่วย)

3.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 148,000                บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 148,000                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไกในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ
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4. งบเงนิอดุหนุน 15,361,300            บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,361,300            บาท

1) เงนิอุดหนุนอนุสญัญาวา่ดว้ยพื้นทีชุ่่มน า้ 477,700                บาท

2) เงนิอุดหนุนอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ 2,642,400              บาท

3) เงนิอุดหนุนหน่วยอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศิลปกรรมทอ้งถิน่ 11,400,000             บาท

4) เงนิอุดหนุนบ ารุงกองทนุของไทยต่อกองทนุส าหรบังบประมาณโครงการหลกั

ส าหรบัพธิีสารคารต์าเฮน่าวา่ดว้ยความปลอดภยัทางชีวภาพ 841,200                บาท

5. งบรายจา่ยอื่น 39,070,500            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบรหิารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 9,431,600              บาท

1.1) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัการพื้นทีชุ่่มน า้ของประเทศไทย 1 โครงการ 4,431,600              บาท

1.2) โครงการ พฒันาเครื่องมอื กลไกการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ

และอนุวตัอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพ  1 โครงการ 5,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการบูรณาการการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเชิงพื้นที่

และรายสาขา 3,638,900              บาท

2.1) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการพื้นทีลุ่ม่น า้ช ัน้ที ่1 

(พื้นทีลุ่ม่น า้ป่าสกั และลุม่น า้ภาคตะวนัออก) 1 โครงการ 3,638,900              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัการสิง่แวดลอ้มชุมชน  พื้นทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

และพื้นทีส่เีขยีว 7,000,000              บาท

3.1) โครงการชุมชนอยูคู่่อุตสาหกรรม 1 โครงการ 2,000,000              บาท

3.2) โครงการจดัระบบศูนยร์าชการอย่างบูรณาการ 1 โครงการ 3,000,000              บาท

3.3) โครงการจดัการสิง่แวดลอ้มชุมชนและสิง่แวดลอ้มภูมทิศันอ์ย่างบูรณาการ 

1 โครงการ 2,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มธรรมชาต ิ  สิง่แวดลอ้ม

ศิลปกรรมและมรดกโลก 8,000,000              บาท

4.1) โครงการอนุรกัษแ์ละพฒันาเมอืงเก่า : ก าหนดขอบเขตพื้นทีเ่มอืงเก่ากลุม่ที ่2

 1 โครงการ 2,000,000              บาท

4.2) โครงการจดัท าแผนและผงัแมบ่ทการอนุรกัษแ์ละพฒันาบรเิวณเมอืงเก่า

สงขลา 1 โครงการ 1,500,000              บาท

4.3) โครงการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มแหล่งมรดกโลก

และแหล่งทีม่คุีณค่าความโดดเด่นในระดบัสากลอย่างย ัง่ยนื 1 โครงการ 2,500,000              บาท

4.4) โครงการศึกษาจดัท าแนวทางการจดัการสิง่แวดลอ้มศิลปกรรม

เพือ่ลดผลกระทบดา้นภูมทิศัน ์1 โครงการ 2,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบจ าแนกสถานภาพลุม่น า้ 7,500,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการเพิม่ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการทีด่นิและทรพัยากรดนิ

ของประเทศ 3,500,000              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

96.5091    69.5589     16.5862  3.7412      71.1420    257.5374  

7.2533       2.5504         -             3.7412        3.0000       16.5449      

32.5881      24.9225       -             -               10.0000      67.5106      

56.6677      36.1860       0.2610      -               12.8422      105.9569     

-              -                -             -               44.4998      44.4998      

-              5.9000         16.3252     -               -              22.2252      

-              -                -             -               0.8000       0.8000       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 18

 ( 18 )

16 21 21 21

รอ้ยละ 80

 ( - )

80 80 80 80

7.2 แผนงาน : บรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม                3,364,118,400

7.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  เครื่องมือและกลไกการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และการจดัการ

คณุภาพสิ่งแวดลอ้มในการรองรบัการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ

                 257,537,400

 เพือ่ใหคุ้ณภาพสิง่แวดลอ้มอยูใ่นสภาวะทีเ่หมาะสมเอื้อต่อการมคุีณภาพชีวติทีด่ขีองประชาชนและลดผลกระทบ

ทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ โดยการพฒันาเครื่องมอื และกลไก ในการป้องกนั ควบคุมก ากบัดูแล 

และบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างถูกวธิี

หน่วย:ลา้นบาท

งบประมาณ

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาเครื่องมอื และกลไก ในการรองรบัการ

เปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ และการอนุวตัอนุสญัญา

2. พฒันาระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ

พจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

3. พฒันาเครื่องมอื และกลไก ในการจดัการคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วยนบั

เชิงปรมิาณ : จ านวนเครื่องมอืและกลไกในการบรหิาร

จดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

เชิงคุณภาพ : เครื่องมอืและกลไกทีจ่ดัท  าขึ้นมกีาร

บูรณาการและรบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้ง

4. พฒันาเครื่องมอื กลไก ขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์

การเตบิโตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มในการรองรบั

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

5. เพิม่ประสทิธิภาพระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สารเพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

6. การบรหิารจดัการสู่องคก์รแหง่ความเป็นเลศิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 250.4834            257.5374            340.9049            349.1801            350.7537            

ลา้นบาท 250.4834            257.5374            340.9049            349.1801            350.7537            

ลา้นบาท 92.5478             96.5091             102.8975           108.1352           108.8155           

ลา้นบาท 61.7589             69.5589             90.3900             91.9338             92.4382             

ลา้นบาท 14.6641             16.5862             13.1174             14.8611             15.3000             

ลา้นบาท 2.1704              3.7412              3.0000              3.0000              3.0000              

ลา้นบาท 79.3422             71.1420             131.5000           131.2500           131.2000           

ลา้นบาท -                     -                     -                     -                     -                     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ือง

   ถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

รวมทัง้สิ้น

      - งบรายจ่ายอืน่

เงนินอกงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน
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257,537,400 บาท

1. งบบคุลากร 96,509,100            บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 74,753,400            บาท

1.1.1 เงนิเดือน 71,408,500            บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 3,344,900              บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 21,755,700            บาท

2. งบด าเนินงาน 69,558,900            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 64,205,400            บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 2,117,600              บาท

(2) ค่าเช่าบา้น 90,000                 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 15,516,400             บาท

(4) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 1,296,000              บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 9,484,000              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 850,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 370,000                บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 200,000                บาท

(9) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 21,552,700             บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,794,400              บาท

(11) ค่ารบัรองและพธิีการ 814,600                บาท

(12) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 779,900                บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 800,000                บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 319,800                บาท

(15) วสัดุส านกังาน 1,400,000              บาท

(16) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 972,000                บาท

(17) วสัดุงานบา้นงานครวั 12,000                 บาท

(18) วสัดุหนงัสอื วารสาร และต ารา 183,000                บาท

(19) วสัดุคอมพวิเตอร์ 2,500,000              บาท

(20) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 153,000                บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 5,353,500              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 1,661,900              บาท

(2) ค่าน า้ประปา 141,300                บาท

(3) ค่าไปรษณีย์ 800,000                บาท

(4) ค่าไฟฟ้า 1,750,300              บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,000,000              บาท

ผลผลิต : เครื่องมือและกลไกการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และการจดัการคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มในการรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศ

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
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3. งบลงทนุ 16,586,200            บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,586,200            บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 16,586,200            บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 156,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 156,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 8,325,200              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 8,325,200              บาท

รวม 23 รายการ (รวม 418 หน่วย)

3.1.1.3 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 55,000                 บาท

(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 55,000                 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3.1.1.4 ครุภณัฑส์ ารวจ 50,000                 บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 50,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3.1.1.5 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 8,000,000              บาท

(1) โครงการจดัท าโปรแกรมประยุกตแ์ละฐานขอ้มลูมรดกโลกในประเทศไทย 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม 4,000,000              บาท

(2) โครงการพฒันาศูนยป์ฏบิตักิารระดบักรม (Department Operation 

Center : DOC) ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 โปรแกรม 4,000,000              บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 3,741,200              บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,741,200              บาท

1) เงนิอุดหนุนค่าสมาชิกอนุสญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศและพธิีสารเกียวโต 3,741,200              บาท

5. งบรายจา่ยอื่น 71,142,000            บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 14,500,000             บาท

(1) ระบบตดิตามประเมนิผลการบรหิารจดัการโครงการภายใตแ้ผนบูรณาการ

ขยะและสิง่แวดลอ้ม 14,500,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 9,842,200              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพระบบการวเิคราะหแ์ละประเมนิ

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 10,000,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเครื่องมอืและกลไกการเตรยีมการรบัมอืการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ 3,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 29,999,800             บาท

5.1) โครงการการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตรก์ารจดัการระบบนิเวศ

ชายฝัง่ทะเลอ่าวไทยฝัง่ตะวนัออก 1 โครงการ 3,000,000              บาท
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5.2) โครงการจดัท าแผนการปรบัตวัรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเพือ่

ขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการช ัน้คุณภาพลุม่น า้ (พื้นทีลุ่ม่น า้ภาคเหนือ) 1 โครงการ 3,499,800              บาท

5.3) โครงการเตรยีมรบัมอืและป้องกนัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ ทีอ่าจมต่ีอระบบนิเวศและสิง่แวดลอ้มแหล่งธรรมชาติ

อนัควรอนุรกัษป์ระเภทถ า้ 1 โครงการ 2,500,000              บาท

5.4) โครงการศึกษาเพือ่วางแผนการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

แหง่ชาต ิระยะที ่2 (The National Adaptation Plan (NAP) for Thailand) 

1 โครงการ 3,000,000              บาท

5.5) โครงการพฒันาระบบจดัเก็บและรวบรวมขอ้มลูบญัชีกา๊ซเรอืนกระจก

ของประเทศไทย 1 โครงการ 4,000,000              บาท

5.6) โครงการพฒันาเมอืงและชุมชนเพือ่มุง่สู่สงัคมคารบ์อนต า่ 1 โครงการ 3,000,000              บาท

5.7) โครงการจดัท าแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ.2560-2564 1 โครงการ 3,500,000              บาท

5.8) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการด าเนินงานแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการ

คุณภาพสิง่แวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 1 โครงการ 7,500,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามประเมนิผล และการรายงานสถานการณ์สิง่แวดลอ้ม

ของประเทศเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและภยัพบิตัิ 3,000,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบบรหิารราชการ 800,000                บาท
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บาท

7.2.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.2.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.2.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2556 ถึง  ปี 2561)

7.2.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-           -             -          3,106.5810 -            3,106.5810 

-             -                -             712.3722      -              712.3722      

-             -                -             480.2096      -              480.2096      

-             -                -             1,913.9992    -              1,913.9992    

7.2.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 24

 ( 24 )

130 25 12

รอ้ยละ 70

 ( - )

70 70 70

7.2.2  โครงการที่ 1 :  โครงการถ่ายโอนการสนบัสนุนแผนปฏบิตักิารเพื่อการจดัการ

คณุภาพสิ่งแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั

               3,106,581,000

 เพือ่จดัสรรงบประมาณอุดหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ด าเนินการแกไ้ขปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่

 ซึ่งเป็นโครงการดา้นการจดัการขยะและน า้เสยี ตามแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มในระดบั

จงัหวดั

 ในพื้นทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

             12,499,372,700

             11,337,092,200

เชิงคุณภาพ : ประชาชน/องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

มคีวามพงึพอใจต่อการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

              1,162,280,500

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ในการจดัการขยะ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บั

การสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ในการจดัการน า้เสยี

3. ส่งเสรมิและสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ในการจดัการขยะแบบบูรณาการ
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 2,696.0351    3,393.8119 4,710.3927    1,112.0505   -               

ลา้นบาท 2,423.8247    3,106.5810 4,284.3488    1,000.7934   -               

ลา้นบาท -                -             -               -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -              -              

ลา้นบาท 2,423.8247    3,106.5810 4,284.3488    1,000.7934   -              

ลา้นบาท -                -             -               -              -              

ลา้นบาท 272.2104      287.2309    426.0439      111.2571     -               

ลา้นบาท 272.2104      280.9309   426.0439      111.2571     -              

ลา้นบาท -                6.3000      -               -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 
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3,106,581,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,106,581,000         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 3,106,581,000         บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ 64,086,300             บาท

(1) โครงการจดัหาเครื่องจกัรกลเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบก าจดัขยะมลูฝอย

เทศบาลเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับรุรีมัย ์1 คนั 9,674,000              บาท

(2) โครงการการจดัซื้อครุภณัฑท์ดแทนของเดมิเพือ่ใชใ้นระบบก าจดัขยะมลูฝอย 

เทศบาลเมอืงสุโขทยัธานี จงัหวดัสุโขทยั 1 โครงการ 22,400,000             บาท

(3) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพและการจดัซื้อครุภณัฑเ์ครื่องจกัรกลและยานพาหนะ

ในการจดัการขยะมลูฝอย เทศบาลเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 โครงการ 11,861,000             บาท

(4) โครงการปรบัปรุงประสทิธิภาพระบบก าจดัขยะมลูฝอย เทศบาลเมอืงพจิติร 

จงัหวดัพจิติร 1 โครงการ 10,164,500             บาท

(5) โครงการจดัซื้อครุภณัฑย์านพาหนะเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการจดัการขยะมลู

ฝอยดว้ยวธิีฝงักลบอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล (SANITARY LANDFILL) เทศบาล

เมอืงวารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 1 โครงการ 7,892,000              บาท

(6) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบก าจดัขยะมลูฝอย (สถานีขนถ่าย) 

เทศบาลต าบลโพธิ์พทิกัษ ์จงัหวดัชยันาท 1 เครื่อง 2,094,800              บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 3,042,494,700         บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 76,199,800             บาท

รวม 39 รายการ (รวม 39 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งศูนยก์ารจดัการขยะมลูฝอยรวม เทศบาลต าบลนากลาง 

จงัหวดัหนองบวัล  าภู 1 แหง่ 48,760,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 67,834,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,883,400              บาท

เงนิงบประมาณ 60,950,600             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 12,190,200             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 48,760,400             บาท

(3) ค่าก่อสรา้งระบบก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล บอ่ที ่1 (ระยะที ่2) 

เทศบาลนครยะลา จงัหวดัยะลา 1 แหง่ 28,379,600             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 112,130,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,706,500              บาท

เงนิงบประมาณ 106,423,500           บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 21,284,700             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 28,379,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 56,759,200             บาท

โครงการ : โครงการถา่ยโอนการสนับสนุนแผนปฏิบตัิการเพื่อการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม

ในระดบัจงัหวดั

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
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(4) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี 

เทศบาลเมอืงสุพรรณบรุ ีจ.สุพรรณบรุ ี1 โครงการ 14,073,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 82,634,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,355,500              บาท

เงนิงบประมาณ 74,279,300             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,073,400             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 60,205,900             บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงสถานทีเ่ทกองขยะมลูฝอยตกคา้งสะสม

ใหเ้ป็นสถานทีเ่ทกองขยะมลูฝอยแบบควบคุม เทศบาลเมอืงหวัหนิ 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จ านวน 165,962 ตนั 1 โครงการ 33,117,400             บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงสถานทีเ่ทกองขยะมลูฝอยตกคา้งสะสม

ใหเ้ป็นสถานทีเ่ทกองขยะมลูฝอยแบบควบคุม องคก์ารบรหิารส่วนต าบล

ทรายทอง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์จ านวน 69,346 ตนั 1 โครงการ 13,769,200             บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมลูฝอยตกคา้งสะสมใหถู้กหลกัวชิาการ 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา จ านวน 84 พื้นที ่

760,827  ตนั 1 โครงการ 212,838,700           บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและฟ้ืนฟูสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอยตกคา้งสะสม 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ จ านวน 42 พื้นที ่

127,783.76 ตนั 1 โครงการ 23,556,800             บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและฟ้ืนฟูสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอยตกคา้งสะสม 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 51 พื้นที ่

87,465.6 ตนั 1 โครงการ 17,493,100             บาท

(10) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอยตกคา้งสะสม องคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัยโสธร จงัหวดัยโสธร จ านวน 40 พื้นที ่80,505.65 ตนั 

1 โครงการ 16,101,000             บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการบรหิารจดัการก าจดัขยะมลูฝอยตกคา้งสะสม เทศบาล

ต าบลปากน า้ฉวาง จงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวน 75,000 ตนั 1 โครงการ 10,570,000             บาท

(12) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและฟ้ืนฟูสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอยตกคา้งสะสม 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสงขลา จงัหวดัสงขลา จ านวน 30 พื้นที ่

2,471,840.4 ตนั 1 โครงการ 481,042,500           บาท

(13) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและฟ้ืนฟูสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอยตกคา้งสะสม 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันราธิวาส  จงัหวดันราธิวาส จ านวน 19 พื้นที ่

79,069 ตนั 1 โครงการ 15,813,800             บาท

(14) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและฟ้ืนฟูสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอยตกคา้งสะสม 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัยะลา จงัหวดัยะลา จ านวน 16 พื้นที ่201,101 ตนั 

1 โครงการ 40,200,200             บาท
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(15) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและฟ้ืนฟูสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอยตกคา้งสะสม 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัปตัตานี จงัหวดัปตัตานี จ านวน 38 พื้นที ่

67,757.75 ตนั 1 โครงการ 13,179,600             บาท

(16) ค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงและฟ้ืนฟูสถานทีก่  าจดัขยะมลูฝอยตกคา้งสะสม 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัพทัลุง จงัหวดัพทัลุง จ านวน 20 พื้นที ่

114,001.50 ตนั 1 โครงการ 16,540,000             บาท

(17) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่

 10 ลา้นบาท 13,355,800             บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(18) โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี เทศบาลต าบลทา่ยาง 

จงัหวดัเพชรบรุ ี1 โครงการ 46,024,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 259,696,900           บาท

เงนินอกงบประมาณ 26,069,600             บาท

เงนิงบประมาณ 233,627,300           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 46,024,400             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 94,152,100             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 93,450,800             บาท

(19) โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมน า้เสยีชุมชนระยะที ่2 

เทศบาลเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 โครงการ 14,912,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 85,190,100             บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,620,400              บาท

เงนิงบประมาณ 76,569,700             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,912,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 61,657,700             บาท

(20) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี 

เทศบาลเมอืงพนสันิคม  จงัหวดัชลบรุ ี1 โครงการ 17,134,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 95,300,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,630,000              บาท

เงนิงบประมาณ 85,670,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 17,134,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 34,268,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 34,268,000             บาท
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(21) โครงการพฒันาระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีรวม 

เทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 โครงการ 25,965,100             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 145,648,400           บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,664,900             บาท

เงนิงบประมาณ 130,983,500           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 25,965,100             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 52,625,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 52,393,400             บาท

(22) โครงการก่อสรา้งระบบบ าบดัน า้เสยีบรเิวณพื้นทีส่ามกอง  

เทศบาลนครภูเก็ต  จงัหวดัภูเก็ต 1 โครงการ 10,780,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,100,000              บาท

เงนิงบประมาณ 53,900,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 10,780,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 43,120,000             บาท

(23) โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี (โซน 1 ศรสีมาน) 

เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบรุ ี1 โครงการ 65,315,700             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 366,180,100           บาท

เงนินอกงบประมาณ 36,718,100             บาท

เงนิงบประมาณ 329,462,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 65,315,700             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 132,361,500           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 131,784,800           บาท

(24) โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมน า้เสยีชุมชนเทศบาลเมอืงหนองส าโรง 

จงัหวดัอุดรธานี 1 โครงการ 36,628,900             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 205,402,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,640,300             บาท

เงนิงบประมาณ 184,762,200           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 36,628,900             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 74,228,400             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 73,904,900             บาท

(25) โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2 

เทศบาลเมอืงทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 โครงการ 19,173,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 108,790,400           บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,979,000             บาท

เงนิงบประมาณ 97,811,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 19,173,500             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 39,513,400             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 39,124,500             บาท
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(26) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี 

เทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 โครงการ 20,153,800             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 112,976,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,397,800             บาท

เงนิงบประมาณ 101,578,200           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,153,800             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 40,793,100             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 40,631,300             บาท

(27) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพศูนยก์ าจดัขยะมลูฝอยแบบครบวงจร เทศบาล

ต าบลเวยีงฝาง จงัหวดัเชียงใหม ่1 โครงการ 5,042,500              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 28,125,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,912,500              บาท

เงนิงบประมาณ 25,212,500             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 5,042,500              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 20,170,000             บาท

(28) โครงการก่อสรา้งศูนยก์ารจดัการขยะมลูฝอยรวม เทศบาลเมอืงเมอืงปกั 

จงัหวดันครราชสมีา 1 โครงการ 8,029,200              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 44,717,300             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,571,400              บาท

เงนิงบประมาณ 40,145,900             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 8,029,200              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 32,116,700             บาท

(29) โครงการก่อสรา้งเพิม่ประสทิธิภาพระบบก าจดัขยะมลูฝอยตดิเชื้อ 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดันนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 โครงการ 64,384,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 357,800,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 35,880,000             บาท

เงนิงบประมาณ 321,920,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 64,384,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 128,768,000           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 128,768,000           บาท

(30) โครงการก่อสรา้งเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพศูนยจ์ดัการมลูฝอยรวม 

เทศบาลนครสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 โครงการ 26,018,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 144,658,300           บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,565,900             บาท

เงนิงบประมาณ 130,092,400           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 26,018,500             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 52,037,100             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 52,036,800             บาท
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(31) โครงการก่อสรา้งศูนยก์ารจดัการมลูฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลย ี

ระยะที ่1 เทศบาลต าบลบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ 1 โครงการ 12,676,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 70,534,400             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,153,500              บาท

เงนิงบประมาณ 63,380,900             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 12,676,200             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 50,704,700             บาท

(32) โครงการเพิม่ประสทิธิภาพระบบก าจดัขยะมลูฝอย (ระยะที ่2) 

เทศบาลเมอืงหลงัสวน จงัหวดัชุมพร 1 โครงการ 14,130,700             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 78,614,800             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,961,500              บาท

เงนิงบประมาณ 70,653,300             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,130,700             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 56,522,600             บาท

(33) โครงการก่อสรา้งระบบก าจดัมลูฝอยโดยวธิีการฝงักลบอย่างถูกหลกั

สุขาภบิาล ระยะที ่1 เทศบาลต าบลจะนะ จงัหวดัสงขลา 1 โครงการ 13,421,700             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 74,649,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,540,600              บาท

เงนิงบประมาณ 67,108,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 13,421,700             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 53,686,700             บาท

(34) โครงการปรบัปรุงศูนยจ์ดัการมลูฝอยรวมแบบครบวงจร 

เทศบาลเมอืงบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น 1 โครงการ 8,404,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 46,800,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,780,000              บาท

เงนิงบประมาณ 42,020,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 8,404,000              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 33,616,000             บาท

(35) โครงการก่อสรา้งเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบก าจดัขยะมลูฝอย

แบบครบวงจร เทศบาลเมอืงชะอ า จงัหวดัเพชรบรุ ี1 โครงการ 13,082,100             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 72,789,600             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,379,000              บาท

เงนิงบประมาณ 65,410,600             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 13,082,100             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 26,164,300             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 26,164,200             บาท
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(36) โครงการก่อสรา้งระบบเตาเผามลูฝอยตดิเชื้อ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ระยอง จงัหวดัระยอง 1 โครงการ 27,682,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 153,900,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,490,000             บาท

เงนิงบประมาณ 138,410,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 27,682,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 55,364,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 55,364,000             บาท

(37) การเพิม่ประสทิธิภาพระบบก าจดัขยะมลูฝอย บอ่ก าจดัขยะมลูฝอย

เทศบาลต าบลหนัคา จงัหวดัชยันาท  1 โครงการ 5,877,500              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 32,764,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,376,500              บาท

เงนิงบประมาณ 29,387,500             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 5,877,500              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 23,510,000             บาท

(38) ค่าก่อสรา้งระบบก าจดัขยะมลูฝอยเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพศูนยก์ าจดัขยะ

มลูฝอยรวม เทศบาลเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 โครงการ 8,370,800              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 46,616,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,761,700              บาท

เงนิงบประมาณ 41,854,300             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 8,370,800              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 33,483,500             บาท

(39) การเพิม่ประสทิธิภาพระบบก าจดัขยะมลูฝอย เทศบาลต าบลเมอืงแกลง 

จงัหวดัระยอง 1 โครงการ 9,352,700              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 52,071,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,307,200              บาท

เงนิงบประมาณ 46,763,800             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 9,352,700              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 37,411,100             บาท

(40) ค่าก่อสรา้งพรอ้มตดิต ัง้เตาเผามลูฝอยตดิเชื้อ เทศบาลนครหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 1 โครงการ 41,380,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 230,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 23,100,000             บาท

เงนิงบประมาณ 206,900,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 41,380,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 165,520,000           บาท
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(41) ค่าก่อสรา้งศูนยก์ าจดัขยะมลูฝอยรวมแบบครบวงจร  

เทศบาลต าบลรอืเสาะ จงัหวดันราธิวาส 1 โครงการ 13,810,800             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 76,838,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,783,900              บาท

เงนิงบประมาณ 69,054,100             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 13,810,800             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 55,243,300             บาท

(42) การเพิม่ประสทิธิภาพระบบก าจดัขยะมลูฝอยแบบครบวงจร 

เทศบาลเมอืงปตัตานี จ.ปตัตานี 1 โครงการ 36,304,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 201,800,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,280,000             บาท

เงนิงบประมาณ 181,520,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 36,304,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 72,608,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 72,608,000             บาท

(43) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลต าบลสามเมอืง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

1 โครงการ 8,388,900              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 46,716,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,771,600              บาท

เงนิงบประมาณ 41,944,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 8,388,900              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 33,555,500             บาท

(44) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลต าบลกุดชุมพฒันา จงัหวดัยโสธร 

1 โครงการ 26,662,900             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 148,238,400           บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,923,900             บาท

เงนิงบประมาณ 133,314,500           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 26,662,900             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 106,651,600           บาท

(45) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลต าบลคอ้วงั จงัหหวดัยโสธร 1 โครงการ 11,078,100             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 61,656,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,265,600              บาท

เงนิงบประมาณ 55,390,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,078,100             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 44,312,300             บาท
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(46) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 

1 โครงการ 33,239,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 184,775,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 18,577,500             บาท

เงนิงบประมาณ 166,197,500           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 33,239,500             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 132,958,000           บาท

(47) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเสยีว จงัหวดัศรสีะเกษ 

1 โครงการ 11,039,800             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 61,443,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,244,300              บาท

เงนิงบประมาณ 55,198,700             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,039,800             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 44,158,900             บาท

(48) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลต าบลขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 โครงการ 11,078,100             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 61,656,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,265,600              บาท

เงนิงบประมาณ 55,390,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,078,100             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 44,312,300             บาท

(49) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลเมอืงรอ้ยเอ็ด จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 1 โครงการ 39,081,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 217,227,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ 21,822,800             บาท

เงนิงบประมาณ 195,404,700           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 39,081,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 156,323,700           บาท

(50) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลนครสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

1 โครงการ 63,802,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 354,568,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 35,556,800             บาท

เงนิงบประมาณ 319,011,200           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 63,802,200             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 255,209,000           บาท
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(51) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองสาม 

จงัหวดัปทมุธานี 1 โครงการ 63,802,300             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 354,568,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 35,556,800             บาท

เงนิงบประมาณ 319,011,200           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 63,802,300             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 255,208,900           บาท

(52) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ ์

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 โครงการ 39,080,900             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 217,227,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 21,822,700             บาท

เงนิงบประมาณ 195,404,300           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 39,080,900             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 156,323,400           บาท

(53) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลเมอืงสระบรุ ีจงัหวดัสระบรุ ี1 โครงการ 39,080,900             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 217,227,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 21,822,700             บาท

เงนิงบประมาณ 195,404,300           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 39,080,900             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 156,323,400           บาท

(54) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลต าบลมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุ ี1 โครงการ 11,078,100             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 61,656,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,265,600              บาท

เงนิงบประมาณ 55,390,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,078,100             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 44,312,300             บาท

(55) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลเมอืงเบตง จงัหวดัยะลา 1 โครงการ 26,662,900             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 148,238,400           บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,923,900             บาท

เงนิงบประมาณ 133,314,500           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 26,662,900             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 106,651,600           บาท
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(56) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขะยเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลต าบลทา่วงัผา จงัหวดัน่าน 1 โครงการ 10,934,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 60,956,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,285,600              บาท

เงนิงบประมาณ 54,670,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 10,934,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 43,736,400             บาท

(57) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแก่งหางแมว 

จงัหวดัจนัทบรุ ี1 โครงการ 22,187,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 123,373,300           บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,437,400             บาท

เงนิงบประมาณ 110,935,900           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 22,187,200             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 88,748,700             บาท

(58) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลต าบลแชะ จงัหวดันครราชสมีา 1 โครงการ 11,078,100             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 61,656,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,265,600              บาท

เงนิงบประมาณ 55,390,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,078,100             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 44,312,300             บาท

(59) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์เทศบาลเมอืงนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 1 โครงการ 63,984,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 355,577,700           บาท

เงนินอกงบประมาณ 35,657,800             บาท

เงนิงบประมาณ 319,919,900           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 63,984,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 255,935,900           บาท

(60) ค่าก่อสรา้งระบบการจดัการขยะเพือ่ผลติเป็นเชื้อเพลงิ (Refuse derive 

fuel:RDF) และปุ๋ยอนิทรยี ์องคก์ารบรหิารส่วนต าบลสมอแข จงัหวดัพษิณุโลก

 1 โครงการ 9,707,500              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 54,042,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,504,300              บาท

เงนิงบประมาณ 48,537,700             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 9,707,500              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 38,830,200             บาท
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(61) ค่าก่อสรา้งสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอยชุมชน (ศูนยอ์ าเภอแกลง)  

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง   จงัหวดัระยอง 1 โครงการ 124,909,800           บาท

(62) ค่าก่อสรา้งสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอย  เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร  

จงัหวดัสงขลา 1 โครงการ 31,690,700             บาท

(63) ค่าก่อสรา้งสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอย  เทศบาลต าบลยะหา จงัหวดัยะลา 

1 โครงการ 30,744,100             บาท

(64) ค่าก่อสรา้งสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอย เทศบาลต าบลปะนาเระ 

จงัหวดัปตัตานี 1 โครงการ 30,744,100             บาท

(65) ค่าก่อสรา้งสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอย  เทศบาลต าบลมายอ 

จงัหวดัปตัตานี 1 โครงการ 30,744,100             บาท

(66) ค่าก่อสรา้งสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอย  เทศบาลต าบลบอ่ทอง 

จงัหวดัปตัตานี 1 โครงการ 31,690,700             บาท

(67) ค่าก่อสรา้งสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอย  เทศบาลต าบลทา่มะเดือ่  

จงัหวดัพทัลุง 1 โครงการ 32,635,600             บาท

(68) ค่าควบคุมงานการเพิม่ประสทิธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี 

เทศบาลเมอืงสุพรรณบรุ ีจงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 โครงการ 1,301,500              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 2,892,200              บาท

เงนินอกงบประมาณ 289,200                บาท

เงนิงบประมาณ 2,603,000              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,301,500              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 1,301,500              บาท

(69) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี 

เทศบาลต าบลทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุ ี1 โครงการ 2,103,500              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 7,791,100              บาท

เงนินอกงบประมาณ 779,200                บาท

เงนิงบประมาณ 7,011,900              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 2,103,500              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 2,103,600              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 2,804,800              บาท

(70) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวม น า้เสยีชุมชนระยะที ่2 

เทศบาลเมอืงมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 1 โครงการ 670,200                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,488,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 147,500                บาท

เงนิงบประมาณ 1,341,100              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 670,200                บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 670,900                บาท
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(71) ค่าควบคุมงานพฒันาระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีรวม 

เทศบาลเมอืงฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 โครงการ 694,900                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 2,573,600              บาท

เงนินอกงบประมาณ 257,300                บาท

เงนิงบประมาณ 2,316,300              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 694,900                บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 694,900                บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 926,500                บาท

(72) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี (โซน 1 ศรสีมาน)  

เทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบรุ ี1 โครงการ 1,730,200              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 6,408,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 640,700                บาท

เงนิงบประมาณ 5,767,300              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,730,200              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 1,730,200              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 2,306,900              บาท

(73) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมน า้เสยีชุมชน 

เทศบาลเมอืงหนองส าโรง จงัหวดัอุดรธานี 1 โครงการ 970,500                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 3,594,400              บาท

เงนินอกงบประมาณ 359,400                บาท

เงนิงบประมาณ 3,235,000              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 970,500                บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 970,500                บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 1,294,000              บาท

(74) ค่าควบคุมงานก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีระยะที ่2 

เทศบาลเมอืงทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 โครงการ 1,166,400              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 4,320,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 432,000                บาท

เงนิงบประมาณ 3,888,000              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,166,400              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 1,166,400              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 1,555,200              บาท

(75) ค่าควบคุมงานการเพิม่ประสทิธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี 

เทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 1 โครงการ 485,500                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,798,000              บาท

เงนินอกงบประมาณ 179,700                บาท

เงนิงบประมาณ 1,618,300              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 485,500                บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 485,500                บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 647,300                บาท
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(76) โครงการปรบัปรุงประสทิธิภาพเตาเผาขยะมลูฝอย ขนาด 250 ตนัต่อวนั 

เทศบาลนครภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 1 โครงการ 95,380,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 530,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 53,100,000             บาท

เงนิงบประมาณ 476,900,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 95,380,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 190,760,000           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 190,760,000           บาท

(77) ค่าก่อสรา้งระบบจดัการมลูฝอยแบบผสมผสานเทคโนโลย ี

เทศบาลเมอืงปราจนีบรุ ีจงัหวดัปราจนีบรุ ี1 แหง่ 21,700,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 106,722,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,672,200             บาท

เงนิงบประมาณ 96,049,800             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 19,264,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 18,953,200             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 36,132,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 21,700,200             บาท

(78) การเพิม่ประสทิธิภาพระบบก าจดัขยะมลูฝอยแบบครบวงจร 

เทศบาลเมอืงสุโขทยัธานี จงัหวดัสุโขทยั 1 แหง่ 22,485,400             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 141,138,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,113,900             บาท

เงนิงบประมาณ 127,024,600           บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 25,529,600             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 34,039,200             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 44,970,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 22,485,400             บาท

(79) ค่าก่อสรา้งศูนยจ์ดัการมลูฝอยรวมแบบครบวงจร จงัหวดับรุรีมัย ์กลุม่ที ่5

 เทศบาลต าบลสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์1 แหง่ 21,807,600             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 136,219,300           บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,459,300             บาท

เงนิงบประมาณ 122,760,000           บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 24,628,200             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 32,710,600             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 43,613,600             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 21,807,600             บาท
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(80) ค่าก่อสรา้งศูนยก์ าจดัขยะมลูฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที ่1 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา 1 แหง่ 20,031,600             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 143,506,600           บาท

เงนินอกงบประมาณ 14,350,700             บาท

เงนิงบประมาณ 129,155,900           บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 25,874,500             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 30,186,600             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 23,063,200             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,031,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000             บาท

(81) ค่าก่อสรา้งศูนยก์ าจดัขยะมลูฝอยแบบครบวงจร ระยะที ่1 

เทศบาลต าบลก าแพง จงัหวดัสตูล 1 แหง่ 31,693,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 198,650,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 19,865,000             บาท

เงนิงบประมาณ 178,785,000           บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 35,874,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 47,832,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 63,386,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 31,693,000             บาท

(82) ค่าก่อสรา้งศูนยก์ าจดัขยะมลูฝอยรวมแบบผสมผสาน กลุม่ที ่2 

เทศบาลต าบลศีขรภูม ิจงัหวดัสุรนิทร ์1 แหง่ 27,544,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 59,256,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,925,600              บาท

เงนิงบประมาณ 53,330,400             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 10,685,900             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 15,100,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 27,544,500             บาท

(83) ค่าก่อสรา้งเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี 

เทศบาลเมอืงหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 แหง่ 17,197,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 122,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,200,000             บาท

เงนิงบประมาณ 109,800,000           บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 26,640,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 33,022,500             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 17,197,500             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 32,940,000             บาท
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(84) ค่าก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี เทศบาลต าบลแมส่าย 

จงัหวดัเชียงราย 1 แหง่ 77,576,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 245,870,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 24,587,000             บาท

เงนิงบประมาณ 221,283,000           บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 44,410,000             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 47,185,600             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 77,576,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 52,111,400             บาท

(85) ค่าก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยีชุมชน เทศบาลเมอืงบา้นไผ ่

จงัหวดัขอนแก่น 1 แหง่ 26,479,800             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 106,961,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,696,100             บาท

เงนิงบประมาณ 96,264,900             บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 19,290,800             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 25,720,800             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 24,773,500             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 26,479,800             บาท

(86) ค่าก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี ช่วงที ่3 เทศบาลเมอืงตาก 

จงัหวดัตาก 1 แหง่ 59,225,600             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 209,149,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 20,914,900             บาท

เงนิงบประมาณ 188,234,100           บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 37,790,900             บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 49,668,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 41,549,600             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 59,225,600             บาท

(87) ค่าก่อสรา้งเพิม่ประสทิธิภาพศูนยบ์รหิารจดัการมลูฝอยตดิเชื้อ 

เทศบาลนครอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 แหง่ 69,014,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 287,670,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 28,867,000             บาท

เงนิงบประมาณ 258,803,000           บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 51,760,600             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 69,014,200             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 138,028,200           บาท
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(88) ค่าก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ าบดัน า้เสยี เทศบาลต าบลโนนไทย 

จงัหวดันครราชสมีา 1 แหง่ 20,447,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 28,510,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 2,951,000              บาท

เงนิงบประมาณ 25,559,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 5,111,800              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,447,200             บาท

(89) ค่าก่อสรา้งศูนยก์ าจดัขยะ ระยะที ่2 เทศบาลเมอืงกาฬสนิธุ ์

จงัหวดักาฬสนิธุ ์1 แหง่ 29,921,500             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 44,899,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,589,900              บาท

เงนิงบประมาณ 40,309,100             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 10,387,600             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 29,921,500             บาท

(90) ค่าก่อสรา้งศูนยก์ารจดัการขยะมลูฝอยรวม กลุม่พื้นที ่3 (อ าเภอขขุนัธุ ์

อ  าเภอภูสงิห ์อ าเภอไพรบงึ อ าเภอปรางคกู่์ ) องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 1 แหง่ 38,697,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 53,857,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,485,700              บาท

เงนิงบประมาณ 48,371,300             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 9,674,300              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 38,697,000             บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นองคก์รหลกัในการขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิจากทรพัยากรชีวภาพอย่างย ัง่ยนื

ส่งเสรมิและสนบัสนุนการเพิม่มูลค่าการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่และธุรกจิชีวภาพดว้ยการใชส้หวทิยาการทีเ่กี่ยวขอ้ง

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ส านักงานพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ(องคก์ารมหาชน)

161,104,100               

164,036,300               
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 161.1041     164.0363     325.4500     369.9480     396.6660     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 161.1041     164.0363     325.4500     369.9480     396.6660     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

1. พฒันาเพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกจิจากทรพัยากร

ชีวภาพและภมิูปญัญาทอ้งถิ่นอย่างย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : พฒันาเพิม่มลูค่าทาง

เศรษฐกจิจากทรพัยากรชีวภาพ 3 ประเภท (พชื

 สตัว ์บริการ)

ประเภท/

เรื่อง

3/6 3/6 3/6 3/6 3/6

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : ระบบฐานขอ้มลูที่

เกี่ยวกบัทรพัยากรพนัธุกรรมทีท่รงคุณค่าในการ

ใชป้ระโยชนท์างเศรษฐกจิ 1 ระบบ / 3 กลุ่ม

ขอ้มลู (วทิยาศาสตร ์เศรษฐกจิ กฎหมาย)

ระบบ/

กลุ่มขอ้มลู

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 161.1041   164.0363   325.4500   369.9480   396.6660   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาทีด่นิท ากนิ 164,036,300             
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น -            -            -            164.0363    -             164.0363  

1. แผนงาน :  รกัษาความมัน่คงของ

ฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหา

ที่ดินท ากนิ

-            -            -            164.0363    -             164.0363  

ผลผลติที ่1 : ผลผลติพฒันาเศรษฐกจิจาก

ฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

         -            -            -      133.0363            -     133.0363

โครงการที ่1 : โครงการแมบ่ทจดัท าระบบ

บญัชีรายการทรพัยากรพนัธุกรรมที่

ทรงคุณค่าส าหรบัการพฒันาเศรษฐกจิ

         -            -            -        31.0000            -      31.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          -             -          133.0363  -            133.0363 

-             -               -             12.6500      -              12.6500     

-             -               -             12.0000      -              12.0000     

-             -               -             20.0000      -              20.0000     

-             -               -             29.0000      -              29.0000     

-             -               -             5.7600       -              5.7600      

-             -               -             50.0709      -              50.0709     

-             -               -             3.5554       -              3.5554      

7.1.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ประเภท/เรื่อง 3/6

 ( 3/6 )

3/6 3/6 3/6 3/6

ผลติภณัฑ์ 20 20 20 20 20

 ( 10 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

7.1 แผนงาน : รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากนิ                 164,036,300

7.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลผลิตพฒันาเศรษฐกจิจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ                 133,036,300

หน่วย:ลา้นบาท

1. เพือ่สนบัสนุนผูป้ระกอบการวสิาหกจิชุมชนในการพฒันาและยกระดบัผลติภณัฑข์องชุมชนในเชิงการผลติและ

การตลาดอยา่งเป็นระบบ 

2. เพือ่ส่งเสริมดา้นการตลาดของผลติภณัฑใ์หเ้ป็นทีย่อมรบัอยา่งแพร่หลาย และสรา้งความม ัน่ใจใหก้บัผูบ้ริโภค 

3. เพือ่ส่งเสริมธุรกจิจากฐานชีวภาพ โดยพฒันารูปแบบการจบัคู่ธุรกจิ พฒันาสนิคา้และบริการโดยร่วมมอื

กบัผูป้ระกอบการและสถาบนัการศึกษา 

4. เพือ่รวบรวมขอ้มลูรายการทรพัยส์นิชีวภาพและภูมปิญัญาทอ้งถิ่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และจดัเกบ็ในระบบฐานขอ้มลู 

5. เพือ่ศึกษาและจดัท าขอ้เสนอแนะดา้นกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิจากฐานชีวภาพ

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

4. สรา้งการมส่ีวนร่วม

5. ขบัเคลือ่นนโยบาย

6. บริหารองคก์ร

หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานทีก่  าหนด

7. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

1. สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน

2. ส่งเสริมธุรกจิจากฐานชีวภาพ

3. จดัการองคค์วามรูแ้ละพฒันาระบบฐานขอ้มลู

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : การพฒันาเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ

จากทรพัยากรชีวภาพ 3 ประเภท (พชื สตัว ์บริการ)

เชิงปริมาณ : ผลติภณัฑช์ีวภาพชุมชน

เชิงคุณภาพ : ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม

หน่วยนับ
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 131.1041      133.0363    137.4500     142.9480     148.6660     

ลา้นบาท 131.1041      133.0363    137.4500     142.9480     148.6660     

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 131.1041      133.0363   137.4500     142.9480     148.6660     

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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133,036,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 133,036,300           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 133,036,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 32,289,700             บาท

2) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 99,519,200             บาท

3) ค่าครุภณัฑ์ 1,227,400              บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 90,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 975,400                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 79 หน่วย)

(3) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 162,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลผลติพฒันาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
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บาท

7.1.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.1.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.1.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ  6  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2562)

7.1.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ
บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.2.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-            -             -          31.0000    -            31.0000    

-              -               -             31.0000      -              31.0000      

7.1.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ระบบ/กลุม่

ขอ้มูล

1/3

 ( 1/3 )

1/3 1/3 1/3 1/3

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

7.1.2  โครงการที่ 1 :  โครงการแม่บทจดัท าระบบบญัชีรายการทรพัยากร

พนัธุกรรมที่ทรงคณุคา่ส าหรบัการพฒันาเศรษฐกจิ

                 31,000,000

 เพือ่ท  าการรวบรวมขอ้มลูและจดัเกบ็ขอ้มลูในระบบฐานขอ้มลูบญัชีรายการทรพัยากรพนัธุกรรมที่

ทรงคุณค่าของประเทศ ส าหรบัการใชป้ระโยชนแ์ละการใหบ้ริการทีส่ามารถใชแ้ลกเปลีย่นและคุม้ครอง

ความหลากหลายทางชีวภาพไดอ้ยา่งมรีะบบ

 ท ัว่ประเทศ

                 747,750,000

                 747,750,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : ระบบฐานขอ้มลูทีเ่กี่ยวกบั

ทรพัยากรพนัธุกรรมทีท่รงคุณค่าในการใช ้

ประโยชนท์างเศรษฐกจิ 1 ระบบ/3 กลุ่มขอ้มลู

 (วทิยาศาสตร ์เศรษฐกจิ กฎหมาย)

เชิงคุณภาพ : ขอ้มลูทีอ่ยู่ในระบบฐานขอ้มลู

บญัชีรายการทรพัยากรพนัธุกรรม

ทีท่รงคุณค่าพรอ้มใชป้ระโยชน์

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิของทรพัยส์นิ

ทางชีวภาพทีม่ปีระสทิธิภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 51.5000        31.0000     188.0000     227.0000     248.0000     

ลา้นบาท 51.5000        31.0000     188.0000     227.0000     248.0000     

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 51.5000       31.0000     188.0000     227.0000     248.0000     

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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31,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 31,000,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 31,000,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 31,000,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการแม่บทจดัท าระบบบญัชีรายการทรพัยากรพนัธุกรรมที่ทรงคณุคา่ส าหรบั

การพฒันาเศรษฐกิจ
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นองคก์รหลกัในการจดัการกา๊ซเรอืนกระจกเพือ่มุ่งสู่สงัคมคารบ์อนต า่

1. วเิคราะห ์กล ัน่กรอง และท าความเหน็เกี่ยวกบัการใหค้ ารบัรองโครงการ ตลอดจนตดิตามประเมนิผล

    โครงการทีไ่ดร้บัค ารบัรอง   

2. ส่งเสรมิการพฒันาโครงการ และการตลาดซื้อขายปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจกทีไ่ดร้บัการรบัรอง   

3. เป็นศูนยก์ลางขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถานการณ์ด าเนินงานดา้นกา๊ซเรอืนกระจก   

4. จดัท าฐานขอ้มูลเกี่ยวกบัโครงการทีไ่ดร้บัค ารบัรอง และการขายปรมิาณกา๊ชเรอืนกระจก

    ทีไ่ดร้บัการรบัรอง ท ัง้น้ีตามนโยบายทีค่ณะกรรมการแห่งชาตแิละคณะกรรมการก าหนด   

5. ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพ ตลอดจนใหค้ าแนะน าแก่หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน

    เกี่ยวกบัการบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก   

6. เผยแพร่และประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัการจดัการกา๊ซเรอืนกระจก   

7. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการด าเนินงานดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก(องคก์ารมหาชน)

128,737,300               

135,538,200               
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 128.7373     135.5382     163.2420     173.3717     178.7066     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 128.7373     135.5382     163.2420     173.3717     178.7066     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

1. ภาคทีี่เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ

กา๊ซเรือนกระจกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน

กลไกและเครื่องมือที่ อบก. พฒันาข้ึน

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก

ทีค่าดว่าจะลดไดจ้ากกจิกรรมทีอ่บก.ส่งเสริม/

สนบัสนุน

แสนตนั

คารบ์อน

ได

ออกไซด์

เทยีบเทา่

- 4 5 6 7

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : ปริมาณกา๊ซเรือนกระจก

ทีล่ดไดจ้ากการด าเนินงานของภาคต่ีางๆทีไ่ดม้ี

การประเมนิผล

ลา้นตนั

คารบ์อน

ได

ออกไซด์

เทยีบเทา่

- 4 4 4 4

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนเครือข่าย/

หน่วยงาน/องคก์รทีเ่ขา้ร่วมในการบริหาร

จดัการกา๊ซเรือนกระจก

เครือข่าย/

หน่วยงาน/

องคก์ร

40 - - - -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 117.2373   124.0382   128.2420   133.3717   138.7066   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

2. กลุ่มเป้าหมายมีความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ และสามารถ

น าไปใชใ้นการบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกทัง้

ในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซียน

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมคีวามรู ้

ความเขา้ใจในเรื่องการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ

คน 200 300 400 500 500

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.5000    11.5000    35.0000    40.0000    40.0000    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

(ไมม่รีายการผูกพนัขา้มปี) 

1. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 11,500,000               

2. แผนงานป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศ 124,038,200             
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น -          -             -             135.5382    -             135.5382    

1. แผนงาน :  ส่งเสริมบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

-          -             -             11.5000     -             11.5000     

โครงการที ่1 : โครงการศูนยว์ชิาการ

นานาชาตดิา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ

        -             -             -        11.5000            -        11.5000

2. แผนงาน :  ป้องกนัและลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ

-          -             -             124.0382    -             124.0382    

ผลผลติที ่1 : การบริหารจดัการกา๊ซเรือน

กระจก

        -             -             -      124.0382            -      124.0382

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.1.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ   6  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2562)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          -          -          11.5000    -            11.5000  

-             -             -             11.5000      -              11.5000     

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชุด - 3 3 3 3

คน 300

 ( 292 )

300 400 500 500

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

เชิงปริมาณ : จ านวนชุดองคค์วามรูด้า้นการจดัการ

กา๊ซเรือนกระจกทีม่กีารพฒันา หรือปรบัปรุง

เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายมคีวามรู ้ความเขา้ใจ

ในเรื่องการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพ มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรื่องการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ไมน่อ้ยกว่า

1. การบริหารจดัการทางวชิาการดา้นการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

             148,000,000

             148,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน                  11,500,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการศูนยวิ์ชาการนานาชาตดิา้นการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมิูอากาศ

                 11,500,000

เพือ่จดัต ัง้ศูนยว์ชิาการนานาชาตดิา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Change International 

Technical Center : CITC)  ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการพฒันาเครือข่าย องคค์วามรู ้การพฒันาศกัยภาพบคุลากร 

และการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารและสารสนเทศดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศของประเทศไทยและในกลุ่ม

ประเทศอาเซยีน

 ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซยีน
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 21.5000          11.5000     35.0000      40.0000      40.0000      

ลา้นบาท 21.5000          11.5000     35.0000      40.0000      40.0000      

ลา้นบาท -                 -             -              -              -              

ลา้นบาท -                 -             -              -              -              

ลา้นบาท -                 -             -              -              -              

ลา้นบาท 21.5000         11.5000     35.0000      40.0000      40.0000      

ลา้นบาท -                 -             -              -              -              

ลา้นบาท -                  -              -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ
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11,500,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,500,000            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,500,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายรายจ่ายอื่น 11,500,000             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการศูนยวิ์ชาการนานาชาตดิา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์ 

7.2.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-         -           -         124.0382  -            124.0382 

-           -              -            0.7618       -              0.7618      

-           -              -            60.5879      -              60.5879     

-           -              -            15.6000      -              15.6000     

-           -              -            4.6385       -              4.6385      

-           -              -            18.2000      -              18.2000     

-           -              -            16.0000      -              16.0000     

-           -              -            8.2500       -              8.2500      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

 กลไก / 

ระบบ / 

เครื่องมอื

1

 ( - )

1 1 1 1

 โครงการ/

กิจกรรม

- 5 5 5 5

ชุด/เรื่อง 2 3 3 3 3

 ( - )

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนกลไก/ระบบ/เครื่องมอืการจดัการ

กา๊ซเรือนกระจกทีพ่ฒันาและปรบัปรุง

เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กจิกรรมร่วม 

(Joint Project) ภาคเีครือข่าย ทีส่่งเสริมการจดัการกา๊ซ

เรือนกระจก

เชิงปริมาณ : จ านวนชุดขอ้มลู และขอ้มลูสถานการณ์

กา๊ซเรือนกระจกทีม่กีารพฒันา หรือปรบัปรุงอยา่ง

5. พฒันาและส่งเสริมธุรกจิคารบ์อน และการสรา้งความ

ร่วมมอื และหุน้ส่วนการท างานร่วมกบัภาคเีพือ่สนบัสนุน

การจดัการกา๊ซเรือนกระจก

6. พฒันาระบบสารสนเทศและขอ้มลูดา้นการจดัการกา๊ซ

เรือนกระจก

7. พฒันาศกัยภาพและเสริมสรา้งความรูค้วามตระหนกั

ในการจดัการกา๊ซเรือนกระจก

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

กจิกรรม

ต่อเน่ือง

7.2 แผนงาน : ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมิูอากาศ                 124,038,200

7.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก                 124,038,200

1. สนบัสนุนทกุภาคส่วนในการลดกา๊ซเรือนกระจกดว้ยกลไกตลาดและกลไกอื่นๆ 

2. พฒันาระบบสารสนเทศ และการจดัการองคค์วามรูด้า้นการจดัการกา๊ซเรือนกระจก

4. พฒันา กลไก ระบบ เครื่องมอืเพือ่การตดิตาม/

ประเมนิผล

หน่วย:ลา้นบาท

งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. การพฒันาขดีความสามารถเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่

การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจก

2. กจิกรรมพฒันาคุณภาพการบริหารคุณภาพองคก์าร

3. พฒันา กลไก ระบบ เครื่องมอืเพือ่การรบัรอง
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 117.2373      124.0382    128.2420     133.3717     138.7066     

ลา้นบาท 117.2373      124.0382    128.2420     133.3717     138.7066     

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 117.2373      124.0382   128.2420     133.3717     138.7066     

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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124,038,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 124,038,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 124,038,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 47,572,800             บาท

2) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 10,748,400             บาท

3) ค่าครุภณัฑ์ 528,500                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 104,500                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)

(2) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 155,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(3) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 269,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4) ค่าทีด่นิ/สิ่งก่อสรา้ง 1,700,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 

10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,700,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายรายจ่ายอื่น 63,488,500             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

8. พฒันาธุรกจิบรกิารอย่างครบวงจร พฒันาธุรกจิท่องเทีย่ว

4. วจิยัพฒันาการปลูกและใชป้ระโยชนจ์ากไมเ้ศรษฐกจิ   

5. ปรบัโครงสรา้งทางการเงนิท ัง้ระบบ พฒันาสนิทรพัยเ์พือ่สนบัสนุนภารกจิองคก์ร   

6. พฒันาชุมชนทอ้งถิน่โดยใชส้วนป่าเป็นฐาน   

เป็นผูน้ าการจดัการสวนป่าเศรษฐกจิอย่างย ัง่ยนืเพือ่ยกระดบัอตุสาหกรรมไมสู่้สากล

1. พฒันาทีด่นิสวนป่าใหเ้ป็นสวนป่าเศรษฐกจิอย่างย ัง่ยนื ใชป้ระโยชนพ์ื้นทีป่่าเศรษฐกจิ

ตามศกัยภาพสวนป่า

7. สงวน อนุรกัษ ์บรบิาลชา้งไทย และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

รฐัวิสาหกจิ

องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

281,720,700               

291,523,500               

2. ส่งเสรมิการปลูกไมเ้ศรษฐกจิ พฒันาระบบและสรา้งกลไกการตลาดไมเ้ศรษฐกจิอย่างเป็นธรรม  

3. ส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิอตุสาหกรรมไม ้และส่งเสรมิชุมชนทอ้งถิน่ดา้นอตุสาหกรรมไม ้  
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 307.4087     318.2390     242.9657     254.7110     264.4847     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 281.7207     291.5235     215.1816     225.8155     234.4334     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 25.6880      26.7155      27.7841      28.8955      30.0513      

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 25.6880      26.7155      27.7841      28.8955      30.0513      

1. แหล่งทอ่งเที่ยวสวนป่าเชิงอนุรกัษไ์ดร้บั

การพฒันาอย่างย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:แหลง่ทอ่งเทีย่วสวนป่า

เชิงอนุรกัษไ์ดร้บัการพฒันา

แหง่  - 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ระดบัความพงึพอใจ

ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่าใชบ้ริการ

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -            19.0500   19.0500   19.0500   19.0500   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

2. ทรพัยากรธรรมชาตใินความรบัผิดชอบของ 

อ.อ.ป. ไดร้บัการบริหารจดัการใหเ้กดิประโยชน์

ท ัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและความมัน่คง

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:พื้นทีส่่งเสริมปลูกป่า

เศรษฐกจิเพือ่พลงังานชีวมวลไดร้บัการบ ารุง

ดูแลรกัษา

ไร่ 10,000 5,000  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:ฐานขอ้มลูความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพื้นทีส่วนป่า

แหง่ 5 5 5 5  -

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:เยาวชนไดเ้ขา้รบัการอบรม

เพือ่การอนุรกัษแ์ละพฒันาป่าเศรษฐกจิ

ราย 1,200 1,200 1,200  -  -

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:บคุลากรภาครฐัไดร้บัการ

เสริมสรา้งองคค์วามรูด้า้นการต่อตา้นการทจุริต

ราย 180 180 180 180

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:พื้นทีป่่าตน้น า้ล  าธาร

ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

ไร่ 13,800 11,800 15,000 16,700 18,400

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:ชา้งส าคญัไดร้บัการอนุรกัษ์

และคุม้ครอง

ชา้ง 13 13 13 13 13

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:ชา้งเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน

ไดร้บัการดูแลและบริบาล

เชือก 320 330 340 350 360

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:ชา้งเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน

ไดร้บัการศึกษาการผสมเทยีม

เชือก 30 30 30 30 30

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:ชา้งเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน

ไดร้บัการส ารวจและเฝ้าระวงัโรค

เชือก 300 300 300 300 300

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนฐานขอ้มลูประชากร

ชา้งไทย

เชือก 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:เยาวชนไดร้บัความรู ้

ในการอนุรกัษแ์ละพฒันาป่าเศรษฐกจิและ

สิ่งแวดลอ้ม

รอ้ยละ 90 90 90  -  -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:พื้นทีส่าธิตสวนป่า

เศรษฐกจิไดร้บัการบ ารุงดูแลรกัษามอีตัรา

การรอดตายไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 90 90  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:พื้นทีป่ลูกป่าเศรษฐกจิ

เพือ่พลงังานชีวมวลไดร้บัการปลูกบ ารุง

ดูแลรกัษามอีตัราการรอดตายไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 90 90  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:พื้นทีป่่าตน้น า้ล  าธาร

ไดร้บัการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูมอีตัราการรอดตาย

ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ชา้งทีอ่ยู่ในความดูแลไดร้บั

การตรวจสุขภาพทกุชา้ง/เชือก

ครัง้/ปี 2 2 2 2 2

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 195.8221  244.6573  191.4247  204.3586  212.9765  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 25.6880      26.7155      27.7841      28.8955      30.0513      

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 25.6880      26.7155      27.7841      28.8955      30.0513      

3. ส่งเสริมการวางระบบการจดัการสวนป่า

เศรษฐกจิอย่างย ัง่ยืน ควบคู่ไปกบัการดูแลสงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:พื้นทีส่วนป่าเศรษฐกจิ

ของรฐัและเอกชนไดร้บัการพฒันาและรกัษา

ระบบมาตรฐานการบริหารจดัการป่าไม ้

อยา่งย ัง่ยนื

แหง่ 26 26 10  -  -

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:โรงงานผลติภณัฑไ์ม ้

ไดร้บัการพฒันาและรกัษาระบบมาตรฐาน

ตามระบบควบคุมการเคลือ่นยา้ยของสนิคา้ไม ้

แหง่ 10 5  -  -  -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:พื้นทีส่วนป่าเศรษฐกจิ

ของรฐัและเอกชนผ่านการรบัรองระบบมาตรฐาน

การบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื

รอ้ยละ 100 100 100  -  -

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:โรงงานผลติภณัฑไ์ม ้

ผ่านการรบัรองมาตรฐานตามระบบควบคุม

การเคลือ่นยา้ยของสนิคา้ไม ้

รอ้ยละ 100 100  -  -  -

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 18.0400   6.9800     2.3000     -            -            

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

4. เป็นศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานทอ้งถิ่นในการ

พฒันาคณุภาพผลิตภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรไ์มส้กั

สวนป่าและบรรจุภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยี

ปรบัปรุงมาตรฐานผลติภณัฑไ์มส้กัไดร้บัการพฒันา

แหง่ 1 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:แรงงาน ช่างฝีมอื และ

ผูป้ระกอบการไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะ

ดา้นอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรไ์ม ้

ราย 140 191 191 191 191

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมพฒันา

ฝีมอืแรงงานไดร้บัความรูใ้นการพฒันาผลติภณัฑไ์ม ้

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 67.8586   20.8362   2.4069     2.4069     2.4069     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -              -              -              -              -              

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : ชา้งเลี้ยงเพือ่การอนุรกัษ์ 2 52.1669    -            -            -            -            

รวม 2 52.1669    -            -            -            -            

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  52,166,900  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 19,050,000                

2. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 27,816,200                

3. แผนงานรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาทีด่นิท ากนิ 244,657,300               

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จ านวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น -            -            149.1039   142.4196   -            291.5235   

1. แผนงาน :  พฒันาและเพิ่มรายได ้

จากการทอ่งเที่ยวและบริการ

-            -            19.0500    -            -            19.0500    

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสริมและ

พฒันาการทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ์

          -             -       19.0500           -             -       19.0500

2. แผนงาน :  ส่งเสริมบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

-            -            18.8400    8.9762     -            27.8162    

โครงการที ่1 : โครงการจดัการป่าไมอ้ยา่ง

ย ัง่ยนืเพือ่เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

          -             -             -        6.9800           -        6.9800

โครงการที ่2 : โครงการจดัต ัง้ศูนยถ์า่ยทอด

เทคโนโลยเีพือ่ปรบัปรุงมาตรฐานผลติภณัฑไ์ม ้

สกัใหม้คุีณภาพระดบัสากลและรองรบัการเขา้

สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

          -             -       18.8400      1.9962           -       20.8362

3. แผนงาน :  รกัษาความมัน่คงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดิน

ท ากนิ

-            -            111.2139   133.4434   -            244.6573   

ผลผลติที ่1 : พื้นทีป่่าเศรษฐกจิไดร้บัการ

บริหารจดัการ

          -             -        4.7293     11.7076           -       16.4369

ผลผลติที ่2 : พื้นทีป่่าเพือ่การอนุรกัษ์           -             -       13.6330     13.4480           -       27.0810

ผลผลติที ่3 : ชา้งเลี้ยงเพือ่การอนุรกัษ์           -             -       92.8516   108.2878           -     201.1394

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.1.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2559 ถงึ  ปี 2562)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          -           19.0500   -           -           19.0500   

-             -              19.0500     -             -             19.0500      

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง  - 1 1 1 1

รอ้ยละ  - 80 80 80 80

ลา้นบาท -              19.0500     19.0500     19.0500     19.0500      

ลา้นบาท -              19.0500     19.0500     19.0500     19.0500      

ลา้นบาท -              -             -             -             -              

ลา้นบาท -              -             -             -             -              

ลา้นบาท -              19.0500     19.0500     19.0500     19.0500      

ลา้นบาท -              -             -             -             -              

ลา้นบาท -              -             -             -             -              

ลา้นบาท -              -             -             -             -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.1 แผนงาน : พฒันาและเพิ่มรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวและบริการ                19,050,000

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการส่งเสริมและพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์                19,050,000

  - พฒันาพื้นทีส่วนป่าขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมท้ีม่ศีกัยภาพใหเ้ป็นแหลง่บริการดา้นการทอ่งเทีย่ว

เชิงอนุรกัษ ์เพือ่สรา้งความหลากหลายดา้นการทอ่งเทีย่วและเพิม่ประสทิธิภาพในการรองรบันกัทอ่งเทีย่ว 

และส่งเสริมการสรา้งงานใหชุ้มชนในทอ้งถิ่น

 พื้นทีส่วนป่าขององคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมท้ีม่ศีกัยภาพ จ านวน 4 แหง่

                76,200,000

                76,200,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาพื้นทีส่วนป่าทีม่ศีกัยภาพใหเ้ป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่วเชิงอนุรกัษ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : แหลง่ทอ่งเทีย่วสวนป่าเชิงอนุรกัษ์

ไดร้บัการพฒันา

เชิงคุณภาพ : ระดบัความพงึพอใจ

ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่าใชบ้ริการ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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19,050,000 บาท

1. งบลงทนุ 19,050,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 19,050,000            บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 19,050,000            บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 8,200,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ต า่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

8,200,000              บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 2,840,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 

10 ลา้นบาท  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2,840,000              บาท

1.1.1.3 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 2,500,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 2,500,000              บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1.1.1.4 ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ 650,000                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งแหลง่น า้ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 650,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.5 ค่าก่อสรา้งทางและสะพาน 2,310,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 2,310,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.6 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 2,550,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 2,550,000              บาท

รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.2.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2560)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-         -           -           6.9800    -           6.9800   

-           -              -              5.9800       -              5.9800     

-           -              -              1.0000       -              1.0000     

7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 26 26 10  -  -

 ( 26 )

แห่ง 10 5  -  -  -

 ( 10 )

รอ้ยละ 100 100 100  -  -

 ( - )

เชิงคุณภาพ : พื้นทีส่วนป่าเศรษฐกจิของรฐัและเอกชน

ผ่านการรบัรองระบบมาตรฐานการบริหาร

จดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : พื้นทีส่วนป่าเศรษฐกจิและเอกชนไดร้บั

การพฒันาและรกัษาระบบมาตรฐาน

การบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื

เชิงปริมาณ : โรงงานผลติภณัฑไ์มไ้ดร้บัการพฒันา

และรกัษาระบบมาตรฐานตามระบบควบคุมการ

เคลือ่นยา้ยของสนิคา้ไม ้

2. จดัท าระบบควบคุมการเคลือ่นยา้ยของสนิคา้ไม ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

 2. พื้นทีส่วนป่าเศรษฐกจิของเอกชนและรฐั

 1. โรงงานผลติภณัฑไ์มท้ ัว่ประเทศ

              46,296,000

              46,296,000

1. เสริมสรา้งมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกจิเพือ่

เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน                 27,816,200

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน

                 6,980,000

  - เพือ่ปรบัปรุง พฒันาและวางระบบมาตรฐานการบริหารจดัการป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนืของประเทศ (FSC) 

ใหม้มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัและเกดิกระบวนการควบคุมตดิตามการเคลือ่นยา้ยและตรวจสอบแหลง่ทีม่าของ

สนิคา้ผลติภณัฑไ์มท้ีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและเป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม (COC) เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล

และสรา้งความไดเ้ปรียบทางดา้นการตลาดของธุรกจิป่าไม ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปลูกสรา้งสวนป่าเศรษฐกจิ 

ใหม้คีวามพรอ้มในการแข่งขนักบักลุ่มประเทศอาเซยีนและประเทศอื่นๆ
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 100 100  -  -  -

 ( - )

ลา้นบาท 37.0160      6.9800      2.3000      -             -             

ลา้นบาท -              -            -            -            -            

ลา้นบาท -              -            -            -            -            

ลา้นบาท -              -            -            -            -            

ลา้นบาท 37.0160      6.9800      2.3000      -            -            

ลา้นบาท -              -            -            -            -            

ลา้นบาท -              -             -             -             -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชิงคุณภาพ : โรงงานผลติภณัฑไ์มผ้่านการรบัรอง

มาตรฐานตามระบบควบคุมการเคลือ่นยา้ยของสนิคา้ไม ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**
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6,980,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,980,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,980,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งมาตรฐานการปลูกสวนป่าเศรษฐกจิ

เพือ่เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

5,980,000              บาท

2) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัท าระบบควบคุมการเคลือ่นยา้ยของสนิคา้ไม ้ 1,000,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัการป่าไมอ้ย่างย ัง่ยืนเพื่อเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บาท

7.2.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.2.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.2.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     7  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2562)

7.2.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.2.5  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-           -           18.8400   1.9962     -           20.8362   

-             -             18.8400     1.9962       -             20.8362     

7.2.2.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 1 1 1 1 1

 ( 1 )

ราย 140 191 191 191 191

 ( 195 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

เชิงปริมาณ : ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยปีรบัปรุง

มาตรฐานผลติภณัฑไ์มส้กัไดร้บัการพฒันา

เชิงปริมาณ : แรงงาน ช่างฝีมอื และผูป้ระกอบการ

เฟอรนิ์เจอรไ์ม ้

เชิงคุณภาพ : ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมพฒันาฝีมอื

แรงงานไดร้บัความรูใ้นการพฒันาผลติภณัฑไ์ม ้

ไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นอุตสาหกรรม

ผลติภณัฑไ์มส้กั

              192,310,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยปีรบัปรุงมาตรฐาน

7.2.2  โครงการที่ 2 :  โครงการจดัต ัง้ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยีเพื่อปรบัปรุงมาตรฐาน

ผลิตภณัฑไ์มส้กัใหมี้คณุภาพระดบัสากลและรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

                20,836,200

 หมอนไมอ้งคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ต.รอ้งกวาง อ.รอ้งกวาง จ.แพร่

              192,310,700

  - เพือ่พฒันาช่างฝีมอืแรงงานท าผลติภณัฑจ์ากไม ้โดยเฉพาะไมส้กัจากสวนป่าเศรษฐกจิใหไ้ดม้าตรฐานสากล

เป็นทีย่อมรบัของตลาด เสริมสรา้งความม ัน่คงทางเศรษฐกจิของชุมชนทอ้งถิ่น เป็นแหลง่ศึกษาฝึกอบรมแก่ผูป้ระกอบการ

นกัศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ในการพฒันาผลติภณัฑไ์ม ้สามารถแข่งขนักบักลุ่มประเทศอาเซยีน

และประเทศอื่นๆ ได ้
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เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 164.2538      20.8362      2.4069      2.4069        2.4069      

ลา้นบาท 164.2538      20.8362      2.4069      2.4069        2.4069      

ลา้นบาท -               -              -             -               -             

ลา้นบาท -               -              -             -               -             

ลา้นบาท 160.3128      18.8400      -             -               -             

ลา้นบาท 3.9410        1.9962       2.4069      2.4069        2.4069      

ลา้นบาท -               -              -             -               -             

ลา้นบาท -               -              -             -               -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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20,836,200 บาท

1. งบลงทนุ 18,840,000          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 18,840,000          บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 11,700,000          บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑโ์รงงาน 11,700,000          บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 200,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เครื่อง Multi Rip Saw ต.รอ้งกวาง อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ 1 เครื่อง 1,500,000           บาท

(3) เครื่องปรบัสภาพไมด้ว้ยความรอ้น ต.รอ้งกวาง อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ 

1 เครื่อง

7,000,000           บาท

(4) เครื่องดูดขี้เลือ่ย ต.รอ้งกวาง อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ 1 เครื่อง 3,000,000           บาท

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 7,140,000           บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 7,140,000           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 7,140,000           บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2. งบเงนิอดุหนุน 1,996,200           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,996,200           บาท

1) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการเพิม่ศกัยภาพอุตสาหกรรมไมด้ว้ยการจดัการ

สวนป่าอยา่งย ัง่ยนื

1,996,200           บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรบัปรุงมาตรฐานผลติภณัฑไ์มส้กัใหมี้

คณุภาพระดบัสากลและรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-         -           4.7293   11.7076    -           16.4369  

-           -             -            0.8020       -             0.8020      

-           -             -            4.6370       -             4.6370      

-           -             -            2.0578       -             2.0578      

-           -             -            2.5000       -             2.5000      

-           -             4.7293     0.2108       -             4.9401      

-           -             -            1.5000       -             1.5000      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 1,800 1,000  -  -  -

 ( 1,800 )

แห่ง 5 5 5 5  -

 ( 5 )

ราย 1,200 1,200 1,200  -  -

 ( 766 )

แห่ง  - 1 1 1 1

ราย  - 180 180 180 180

ไร่ 10,000 5,000  -  -  -

 ( 10,000 )

เชิงปริมาณ : พื้นทีส่่งเสริมปลูกป่าเศรษฐกจิเพือ่

พลงังานชีวมวลไดร้บัการบ ารุงดูแลรกัษา

เชิงปริมาณ : เยาวชนไดเ้ขา้รบัการอบรมเพือ่การ

อนุรกัษแ์ละพฒันาป่าเศรษฐกจิ

เชิงปริมาณ : ศูนยก์ารเรียนรูไ้มย้างนาราชาแหง่ไพร

ไดร้บัการพฒันา

เชิงปริมาณ : บคุลากรภาครฐัไดร้บัการเสริมสรา้ง

องคค์วามรูด้า้นการต่อตา้นการทจุริต

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : พื้นทีส่าธิตสวนป่าเศรษฐกจิไดร้บัการ

บ ารุงดูแลรกัษา

เชิงปริมาณ : ฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพื้นทีส่วนป่า

4. ส่งเสริมการปลูกป่าไมเ้ศรษฐกจิเพือ่พลงังานชีวมวล

5. พฒันาศูนยก์ารเรียนรูไ้มย้างนาราชาแหง่ไพร

6. เสริมสรา้งองคค์วามรูใ้หก้บับคุลากรดา้นการต่อตา้น

การทจุริต

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัท าแปลงสาธิตการปลูกบ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ

2. จดัท าฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

สวนป่า

3. อบรมเยาวชนเพือ่การอนุรกัษแ์ละพฒันาป่าเศรษฐกจิ

อยา่งย ัง่ยนื

7.3 แผนงาน : รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากนิ                244,657,300

7.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  พื้นที่ป่าเศรษฐกจิไดร้บัการบริหารจดัการ                 16,436,900

 - เพิม่พื้นทีป่ลูกป่าเศรษฐกจิ สรา้งแหลง่ผลติวตัถดุบิตอบสนองความตอ้งการการใชป้ระโยชนข์องชุมชน

ทอ้งถิ่นภาคอุตสาหกรรมไม ้โดยใหชุ้มชนมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการป่าเศรษฐกจิอยา่งย ัง่ยนื

และใหม้รีายไดจ้ากการประกอบอาชีพวนเกษตรและจากการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 90 90 90  -  -

 ( - )

รอ้ยละ 90 90  -  -  -

 ( - )

รอ้ยละ 90 90  -  -  -

( - )

 

ลา้นบาท 44.7854     16.4369     23.8720    24.2640    19.4200    

ลา้นบาท 44.7854     16.4369     23.8720    24.2640    19.4200    

ลา้นบาท -             -             -            -            -            

ลา้นบาท -             -             -            -            -            

ลา้นบาท 30.9500     4.7293      -            -            -            

ลา้นบาท 13.8354     11.7076     23.8720    24.2640    19.4200    

ลา้นบาท -             -             -            -            -            

ลา้นบาท -             -             -            -            -            

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

ชีวมวลไดร้บัการปลูกบ ารุงดูแลรกัษามอีตัราการ

เชิงคุณภาพ : เยาวชนไดร้บัความรูใ้นการอนุรกัษแ์ละ

พฒันาป่าเศรษฐกจิและสิ่งแวดลอ้ม

เชิงคุณภาพ : พื้นทีส่าธิตสวนป่าเศรษฐกจิไดร้บัการ

บ ารุงดูแลรกัษามอีตัราการรอดตายไมน่อ้ยกว่า

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

เชิงคุณภาพ : พื้นทีป่ลูกป่าเศรษฐกจิเพือ่พลงังาน

รอดตายไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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16,436,900 บาท

1. งบลงทนุ 4,729,300              บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 4,729,300              บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 4,729,300              บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 4,729,300              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 

10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,729,300              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 11,707,600            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,707,600            บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิ่งก่อสรา้ง 3,302,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 3,302,000              บาท

รวม 11 รายการ (รวม 6,000 หน่วย)

2) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัท าฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพื้นทีส่วนป่า

4,637,000              บาท

3) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการสรา้งพื้นฐานชีวติเพือ่ชุมชน 2,057,800              บาท

4) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยก์ารเรียนรูไ้มย้างนาราชาแหง่ไพร 210,800                บาท

5) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการเสริมสรา้งองคค์วามรูใ้หก้บับคุลากร

ดา้นการต่อตา้นการทจุริต

1,500,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจไดร้บัการบรหิารจดัการ
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          -           13.6330   13.4480   -           27.0810   

-             -             13.6330     13.4480      -             27.0810     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ไร่ 13,800 11800 15,000 16,700 18,400

 ( 13,800 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 15.9700     27.0810     21.0320      22.7660     24.3940     

ลา้นบาท 15.9700     27.0810     21.0320      22.7660     24.3940     

ลา้นบาท -             -             -              -             -             

ลา้นบาท -             -             -              -             -             

ลา้นบาท -             13.6330     -              -             -             

ลา้นบาท 15.9700     13.4480     21.0320      22.7660     24.3940     

ลา้นบาท -             -             -              -             -             

ลา้นบาท -             -             -              -             -             

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : พื้นทีป่่าตน้น า้ล  าธารไดร้บัการอนุรกัษ์

และฟ้ืนฟู

เชิงคุณภาพ : พื้นทีป่่าตน้น า้ล  าธารไดร้บัการ

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูมอีตัราการรอดตายไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. ปลูกสรา้งสวนป่าและอนุรกัษฟ้ื์นฟูพื้นทีป่่าตน้น า้

ล  าธาร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

7.3.2  ผลผลิตที่ 2 :  พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรกัษ์                 27,081,000

 - เพือ่สนองพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้สริิกติิ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นทีป่่าตน้น า้ล  าธารและพื้นทีป่่าทีถ่กูบกุรุกท าไร่เลือ่นลอย ใหค้นืสภาพ

เป็นป่าสมบูรณ์ พรอ้มกบัช่วยเหลอืราษฎรทีอ่าศยัอยู่ในพื้นทีโ่ครงการหลวง ใหม้รีายไดจ้ากการประกอบอาชีพ

วนเกษตรในพื้นทีท่ีถ่กูตอ้งตามกฎหมายและมส่ีวนร่วมกบัหน่วยงานราชการในการฟ้ืนฟูสภาพป่า

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย
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27,081,000 บาท

1. งบลงทนุ 13,633,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 13,633,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 821,000                บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 821,000                บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 821,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 12,812,000            บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 3,740,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ต า่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3,740,000              บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 9,072,000              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 

10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

9,072,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 13,448,000            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 13,448,000            บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิ่งก่อสรา้ง 13,448,000             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 13,448,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 11,800 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรกัษ์
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-            -            92.8516    108.2878   -            201.1394  

-              -              -              13.0591       -              13.0591      

-              -              92.8516      95.2287       -              188.0803     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงิน

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชา้ง 13 13 13 13 13

 ( 13 )

เชอืก 320 330 340 350 360

 ( 174 )

เชอืก 30 30 30 30 30

 ( 22 )

เชอืก 300 300 300 300 300

 ( 224 )

เชอืก 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

 ( 696 )

ครัง้/ปี 2 2 2 2 2

 ( 1 )

ลา้นบาท 160.7547     227.8549     174.3048     186.2241     199.2138     

ลา้นบาท 135.0667     201.1394     146.5207     157.3286     169.1625     

ลา้นบาท -              -              -               -              -              

ลา้นบาท -              -              -               -              -              

ลา้นบาท 37.9499      92.8516      30.0000       30.0000      30.0000      

ลา้นบาท 97.1168      108.2878     116.5207     127.3286     139.1625     

ลา้นบาท -              -              -               -              -              

ลา้นบาท 25.6880      26.7155      27.7841       28.8955      30.0513      

ลา้นบาท 25.6880      26.7155      27.7841       28.8955      30.0513      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอืน่

เงินนอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ชา้งทีอ่ยู่ในความดูแลไดร้บัการ

ตรวจสุขภาพทกุชา้ง/เชอืก

รวมทัง้สิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

เชงิปริมาณ : ชา้งเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน

ไดร้บัการศึกษาการผสมเทยีม

เชงิปริมาณ : ชา้งเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชน

ไดร้บัการส ารวจและเฝ้าระวงัโรค

เชงิปริมาณ : จ านวนฐานขอ้มูลประชากรชา้งไทย

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปริมาณ : ชา้งส าคญัไดร้บัการอนุรกัษ์

และคุม้ครอง

เชงิปริมาณ : ชา้งเลี้ยง อ.อ.ป. และเอกชนไดร้บั

การดูแลและบริบาล

รวมทัง้สิ้น

1. ดูแลชา้งส าคญัจากส านกัพระราชวงั

2. คุม้ครองและอนุรกัษช์า้งไทย

ตวัช้ีวดั/

แหลง่เงิน
หน่วยนับ

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ชา้งเลี้ยงเพื่อการอนุรกัษ์                 201,139,400

  - ดูแลชา้งส าคญัจากส านกัพระราชวงั และการคุม้ครองและอนุรกัษช์า้งไทย มใิหสู้ญพนัธุ ์เป็นศูนยก์ลาง

ความร่วมมอืนานาชาตใินการอนุรกัษช์า้งของกลุม่ประเทศอาเซยีน ท ัง้ทางดา้นวชิาการ การรกัษาพยาบาลและ

เพื่อส่งเสริมกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย



 293

201,139,400 บาท

1. งบลงทนุ 92,851,600          บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 92,851,600          บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 13,430,000          บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 13,310,000          บาท

(1) รถยนตโ์ดยสาร (ดเีซล) ขนาด 12 ทีน่ ัง่ ต.เวยีงตาล อ.หา้งฉตัร จ.ล าปาง 1 คนั 1,294,000           บาท

(2) รถยนตบ์รรทกุน า้ 6 ลอ้ พรอ้มอุปกรณ์ฉีดน า้ ต.เวยีงตาล อ.หา้งฉตัร 

จ.ล าปาง 1 คนั

2,119,000           บาท

(3) รถตกัหนา้ขดุหลงั ชนิดลอ้ยาง 4 ลอ้ เครื่องยนตด์เีซล ก าลงัไมน่อ้ยกว่า 

70 แรงมา้ ต.เวยีงตาล อ.หา้งฉตัร จ.ล าปาง 1 คนั

3,000,000           บาท

(4) รถกูภ้ยัดบัเพลงิ พรอ้มอุปกรณ์ฉีดน า้ ขนาด 1 ตนั 4 ลอ้ (WD) ต.เวยีงตาล 

อ.หา้งฉตัร จ.ล าปาง 1 คนั

1,600,000           บาท

(5) รถยนตบ์รรทกุ 10 ลอ้ พรอ้มตดิเครน ต.เวยีงตาล อ.หา้งฉตัร จ.ล าปาง 1 คนั 5,297,000           บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 120,000             บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยทุีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 120,000             บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 79,421,600          บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 62,063,000          บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ต า่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

10,813,000          บาท

(2) ก่อสรา้งกลุ่มอาคารทีพ่กัศูนยก์ารเรียนรูด้า้นคชศาสตร ์เฉลมิพระเกยีรติ

สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์

พรอ้มระบบสาธารณูปโภค อ.หา้งฉตัร  จ.ล าปาง

51,250,000          บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 64,250,000        บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 13,000,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 51,250,000        บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 432,300             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 

10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

432,300             บาท

1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน 916,900             บาท

(1) ค่าควบคุมงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ 916,900             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ชา้งเลี้ยงเพื่อการอนุรกัษ์
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(1.1) ค่าจา้งควบคุมงานก่อสรา้งกลุ่มอาคารทีพ่กัศูนยก์ารเรียนรูด้า้น

คชศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์ อ.หา้งฉตัร  จ.ล าปาง

916,900        บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 1,149,400      บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 232,500         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 916,900         บาท

1.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 5,351,400                   บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ต า่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

5,351,400                   บาท

1.1.2.5 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิ่งก่อสรา้งประกอบ 8,117,200                   บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิ่งก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

ต า่กว่า 10 ลา้นบาท  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8,117,200                   บาท

1.1.2.6 ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 2,540,800                   บาท

(1) ค่าปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 2,540,800                   บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2. งบเงนิอดุหนุน 108,287,800                บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 108,287,800                บาท

1) เงนิอุดหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบคุลากร 21,061,400                 บาท

2) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดูแลชา้งส าคญัจากส านกัพระราชวงั 6,795,100                   บาท

3) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการเลี้ยงดูและบริบาลชา้งไทย 35,850,900                 บาท

4) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการพื้นทีเ่ลี้ยงชา้งและปรบัปรุงภูมทิศัน์ 8,000,000                   บาท

5) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาการผสมเทยีมชา้ง 676,500                     บาท

6) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการส ารวจและเฝ้าระวงัโรคชา้ง 1,593,700                   บาท

7) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการจดัท าฐานขอ้มลูประชากรชา้งไทย 842,200                     บาท

8) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร 1,600,000                   บาท

9) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาด 10,611,000                 บาท

10) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการดูแลรกัษาอาคารศูนยก์ารเรียนรูด้า้นคชศาสตร ์

เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์

3,190,800                   บาท

11) เงนิอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการปลูกป่าทดแทนพื้นทีท่ีข่ออนุญาตกรมป่าไม ้ 18,066,200                 บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นสวนพฤกษศาสตรช์ ัน้น าในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

1. สรา้งองคค์วามรูแ้ละแหลง่การเรยีนรูท้างดา้นพฤกษศาสตรแ์ละความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพือ่ใหส้วนพฤกษศาสตรเ์ป็นแหลง่รวบรวมพนัธุพ์ชืและองคค์วามรูท้างดา้นพชืและเป็นแหลง่การศึกษา

ของประชาชน   

2. เผยแพร่องคค์วามรูแ้ละสรา้งมูลค่าเพิม่ เพือ่ใหม้กีารถ่ายทอดความรูสู่้ประชาชน ใหต้ระหนกัถงึ

ความส าคญัของทรพัยากรพรรณพชืใหเ้กดิประโยชนเ์ชิงสงัคมและเชิงพาณิชย์

รฐัวิสาหกจิ

องคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์

224,404,600               

234,320,500               
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3. เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหล่งเงิน 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 244.0932        256.9722      299.1041        334.7032        349.6938        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 224.4046        234.3205      273.0551        304.7462        315.2438        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 19.6886         22.6517        26.0490         29.9570         34.4500         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 19.6886         22.6517       26.0490         29.9570         34.4500         

1. การศึกษา  วิจยั  องคค์วามรู ้

ทางดา้นพรรณไมไ้ทยและความหลากหลาย

ทางชีวภาพไดร้บัการเผยแพรเ่พื่อการอนุรกัษ์

และการใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ:จ านวนผลงานทางวชิาการ

ทีไ่ดร้บัการเผยแพร่ในวารสารสากลไมต่ า่กวา่

เรื่อง 10 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้น

ของการน าผลงานดา้นวชิาการไปใชป้ระโยชน์

ท ัง้เชิงสงัคมและเชิงพาณิชยไ์มต่ า่กวา่

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.1424      12.2591     13.4850      14.8335      16.3169      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                -                 -                 -                 

2. บรหิารจดัการและสรา้งเครอืข่ายความรว่มมือ

ดา้นการวิจยั และจดัการทรพัยากรพนัธุพ์ืช

ในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ:จ านวนหน่วยงานทีเ่ขา้ร่วม

เป็นเครอืข่ายดา้นการจดัการทรพัยากรพนัธุพ์ชื

และความหลากหลายทางชีวภาพของภูมภิาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

หน่วยงาน 5 5 5 5 0

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละของขอ้มลูและ

ตวัอย่างอา้งองิพชืกลุม่ส าคญัทีม่กีารกระจาย

พนัธุใ์นภูมภิาครวบรวมไวไ้มต่ า่กวา่

รอ้ยละ 4 4 8 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.3384      14.3385     15.7724      17.3496      -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                -                 -                 -                 

3. ประชาชนไดร้บับรกิารความรู ้

ทางดา้นพรรณพืชและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เพื่อน าไปสู่การอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยืน

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ:รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของ

จ านวนผูม้าใชบ้รกิารองคค์วามรูท้างดา้น

ทรพัยากรพนัธุพ์ชื

รอ้ยละ 5 5 8 10 10

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารมคีวาม

พงึพอใจไมต่ า่กวา่

รอ้ยละ 85 85 85 90 90

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 175.1728     179.5037     209.4093     231.2970     249.4076     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 19.6886         22.6517         26.0490         29.9570         34.4500         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 19.6886         22.6517         26.0490         29.9570         34.4500         

4. ฟ้ืนฟู พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวและยกระดบั

คณุภาพการใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐานสากล

- ตวัชี้วดัเชิงปรมิาณ:จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บั

การบรหิารจดัการเพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่ว

อย่างย ัง่ยนื

แหง่ 2 4 5 5 6

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 24.7510      28.2192      34.3884      41.2661      49.5193      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : การอนุรกัษแ์ละใหบ้รกิารความรู ้

ทางดา้นพฤกษศาสตรแ์ละความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

2 3.3436      3.3440      1.9710      1.9710      -             

รวม 2 3.3436      3.3440      1.9710      1.9710      -             

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  3,343,600  บาท

ผลผลิต / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและบรกิาร 28,219,200                  

2. แผนงานส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 14,338,500                  

3. แผนงานรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาทีด่นิท ากนิ 179,503,700                 

4. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 12,259,100                  

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น -              -              45.0152      189.3053     -              234.3205     

1. แผนงาน :  พฒันาและเพิ่มรายได ้

จากการทอ่งเที่ยวและบรกิาร

-              -              28.2192      -              -              28.2192      

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ศกัยภาพ

แหล่งทอ่งเทีย่วดา้นพฤกษศาสตร์

            -               -         28.2192             -               -         28.2192

2. แผนงาน :  ส่งเสรมิบทบาทและการใช้

โอกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

-              -              -              14.3385      -              14.3385      

โครงการที ่1 : โครงการจดัต ัง้เครอืข่าย

การวจิยัและการบรหิารจดัการทรพัยากร

พนัธุพ์ชืในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

            -               -               -         14.3385             -         14.3385

3. แผนงาน :  รกัษาความมัน่คงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดิน

ท ากิน

-              -              16.7960      162.7077     -              179.5037     

ผลผลติที ่1 : การอนุรกัษแ์ละใหบ้รกิาร

ความรูท้างดา้นพฤกษศาสตรแ์ละ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

            -               -         16.7960     162.7077             -       179.5037

4. แผนงาน :  ส่งเสรมิการวิจยัและพฒันา -              -              -              12.2591      -              12.2591      

ผลผลติที ่1 : การศึกษา วจิยัและพฒันา

องคค์วามรูท้างดา้นพชืและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

            -               -               -         12.2591             -         12.2591

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

7.1.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.1.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.1.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2558 ถึง  ปี 2562)

7.1.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.1.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -             28.2192  -            -            28.2192    

-              -                28.2192     -              -              28.2192      

7.1.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 2

 ( - )

4 5 5 6

ลา้นบาท 24.7510        28.2192     34.3884      41.2661      49.5193      

ลา้นบาท 24.7510        28.2192     34.3884      41.2661      49.5193      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 24.7510       28.2192     34.3884      41.2661      49.5193      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

 1. สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ์ ต.แมแ่รม อ.แมร่มิ จ.เชียงใหม่

2. สวนพฤกษศาสตรบ์า้นร่มเกลา้ พษิณุโลก ในพระราชด าร ิต.บอ่ภาค อ.ชาตติระการ จ.พษิณุโลก

3. สวนพฤกษศาสตรร์ะยอง ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง

4. สวนพฤกษศาสตรข์อนแก่น ต.เพก็ใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น

5. สวนพฤกษศาสตรพ์ระแมย่่า สุโขทยั ต.ปากแคว อ.เมอืง จ.สุโขทยั

                 178,581,800

                 178,581,800

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.1 แผนงาน : พฒันาและเพิ่มรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวและบรกิาร                  28,219,200

7.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเพิ่มศกัยภาพแหล่งทอ่งเที่ยวดา้นพฤกษศาสตร ์                  28,219,200

 1. เพือ่เพิม่ศกัยภาพของแหล่งทอ่งเทีย่วทางดา้นพฤกษศาสตรใ์หเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วส าคญัของประเทศไทย

2. เพิม่จ านวนนกัทอ่งเทีย่วท ัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศใหเ้ขา้มาทอ่งเทีย่วในประเทศไทยมากยิง่ขึ้น

3. เพือ่สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ดว้ยการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามส่ีวนร่วมในการด าเนินงาน

รวมทัง้สิ้น

1. เพิม่ศกัยภาพแหล่งทอ่งเทีย่วดา้นพฤกษศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จ านวนพื้นทีท่ีไ่ดร้บัการบรหิารจดัการ

เพือ่สนบัสนุนการทอ่งเทีย่วอย่างย ัง่ยนื

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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28,219,200 บาท

1. งบลงทนุ 28,219,200            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,219,200            บาท

1.1.1 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 28,219,200            บาท

1.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 28,219,200             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 14,515,800             บาท

รวม 12 รายการ (รวม 14 หน่วย)

(2) ค่าก่อสรา้งและซ่อมบ ารุงผวิทาง, ไหล่ทางสญัจร สวนพฤกษศาสตร์

สมเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ์ ต.แมแ่รม อ.แมร่มิ จ.เชียงใหม ่3 เสน้ทาง 13,703,400             บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพแหล่งท่องเที่ยวดา้นพฤกษศาสตร ์
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บาท

บาท

7.2.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.2.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.2.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2557 ถึง  ปี 2561)

7.2.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -             -          14.3385    -            14.3385    

-              -                -             1.5720       -              1.5720       

-              -                -             7.2495       -              7.2495       

-              -                -             3.9680       -              3.9680       

-              -                -             1.5490       -              1.5490       

รวมทัง้สิ้น

1. สรา้งเครอืข่ายการบรหิารจดัการทรพัยากรพนัธุพ์ชื

2. ส ารวจและจดัท าฐานขอ้มลู

3. สรา้งและพฒันากลไกการบรหิารจดัการทรพัยากร

พนัธุพ์ชื

4. บรหิารจดัการเครอืข่าย

                   76,137,300

                   76,137,300

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

7.2 แผนงาน : ส่งเสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน                  14,338,500

7.2.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัต ัง้เครอืข่ายการวิจยัและการบรหิารจดัการทรพัยากรพนัธุ ์

พืชในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

                 14,338,500

 1. เพือ่สรา้งความร่วมมอื เครื่องมอื กลไก และการพฒันาบคุลากรในการบรหิารจดัการทรพัยากรพนัธุพ์ชื

ในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซึ่งจะท าใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางในการศึกษา คน้ควา้ วจิยัทางดา้นพชื

และความหลากหลายทางชีวภาพในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

2. เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หมจ่ากการศึกษาวจิยัทีจ่ะเป็นการสรา้งเครื่องมอื กลไกในการผลกัดนันโยบายระดบัชาติ

ในการบรหิารจดัการทรพัยากรพนัธุพ์ชืรองรบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจไดอ้ย่างย ัง่ยนื

 สวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ์ ต.แมแ่รม อ.แมร่มิ จ.เชียงใหม่
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7.2.1.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

หน่วยงาน 5 5 5 5

 ( 2 )

รอ้ยละ 4 4 8 10

 ( - )

ลา้นบาท 28.6768        14.3385     15.7724      17.3496      -               

ลา้นบาท 28.6768        14.3385     15.7724      17.3496      -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 28.6768       14.3385     15.7724      17.3496      -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของขอ้มลูและตวัอย่างอา้งองิพชื

กลุม่ส าคญัทีม่กีารกระจายพนัธุใ์นภูมภิาครวบรวมไว ้

ไมต่ า่กวา่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชิงปรมิาณ : จ านวนหน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมเป็นเครอืข่าย

ดา้นการจดัการทรพัยากรพนัธุพ์ชืและความหลากหลาย

ทางชีวภาพของภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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14,338,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,338,500            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,338,500            บาท

1) เงนิอุดหนุนการด าเนินกิจกรรมสรา้งเครอืข่ายการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ 1,572,000              บาท

2) เงนิอุดหนุนการด าเนินกิจกรรมส ารวจและจดัท าฐานขอ้มลู 7,249,500              บาท

3) เงนิอุดหนุนการด าเนินกิจกรรมสรา้งและพฒันากลไกการบรหิารจดัการทรพัยากร

พนัธุพ์ชื 3,968,000              บาท

4) เงนิอุดหนุนการด าเนินกิจกรรมบรหิารจดัการเครอืข่าย 1,549,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัต ัง้เครือข่ายการวิจยัและการบริหารจดัการทรพัยากรพนัธุพ์ืชในภูมิภาค

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -             16.7960  162.7077  -            179.5037  

-              -                14.4145     34.7449      -              49.1594      

-              -                2.3815      3.6640       -              6.0455       

-              -                -             6.0651       -              6.0651       

-              -                -             5.2336       -              5.2336       

-              -                -             113.0001     -              113.0001     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 5

 ( 8.09 )

5 8 10 10

รอ้ยละ 85 85 85 90 90

 ( 88.10 )

ลา้นบาท 194.8614      202.1554    235.4583     261.2540     283.8576     

ลา้นบาท 175.1728      179.5037    209.4093     231.2970     249.4076     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.6802       16.7960     -              -              -              

ลา้นบาท 160.4926      162.7077   209.4093     231.2970     249.4076     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 19.6886        22.6517     26.0490      29.9570      34.4500      

ลา้นบาท 19.6886       22.6517     26.0490      29.9570      34.4500      

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชิงปรมิาณ : รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของจ านวนผูม้าใชบ้รกิาร

องคค์วามรูท้างดา้นทรพัยากรพนัธุพ์ชื

เชิงคุณภาพ : ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจไมต่ า่กวา่

รวมทัง้สิ้น

4. ส่งเสรมิและพฒันาธุรกิจ

5. บรหิารจดัการและพฒันาสมรรถนะองคก์ร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

งบประมาณ

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สรา้งและพฒันาแหล่งเรยีนรูท้างดา้นพชื

2. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นพฤกษศาสตร์

3. เผยแพร่และถ่ายทอดความรูสู่้ประชาชน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วยนบั

7.3 แผนงาน : รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากิน                 179,503,700

7.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  การอนุรกัษแ์ละใหบ้รกิารความรูท้างดา้นพฤกษศาสตร ์

และความหลากหลายทางชีวภาพ

                179,503,700

 1. เพือ่บรหิารจดัการสวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ์ และสวนพฤกษศาสตรท์กุแหง่ 

เพือ่ร่วมเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ

2. เพือ่ท  าการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพรรณไมใ้กลสู้ญพนัธุ ์และพรรณไมห้ายากของประเทศไทยใหค้งอยู่

3. เพือ่ถ่ายทอดและปลูกจติส านึกใหแ้ก่เยาวชนและประชาชนใหต้ระหนกัถงึความส าคญัของทรพัยากร

พรรณพชืเพือ่ใหเ้กิดการใชป้ระโยชนอ์ย่างย ัง่ยนื

4. เพือ่พฒันาศกัยภาพองคก์รในการใหบ้รกิารประชาชน

หน่วย:ลา้นบาท
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179,503,700 บาท

1. งบลงทนุ 16,796,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,796,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 8,405,900              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 128,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 128,000                บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 2,927,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,927,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 2,381,500              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,381,500              บาท

รวม 10 รายการ (รวม 137 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 809,500                บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 809,500                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)

1.1.1.5 ครุภณัฑก์ารเกษตร 892,500                บาท

(1) ครุภณัฑก์ารเกษตรทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 892,500                บาท

รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)

1.1.1.6 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 447,500                บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 447,500                บาท

รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)

1.1.1.7 ครุภณัฑโ์รงงาน 98,900                 บาท

(1) ครุภณัฑโ์รงงานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 98,900                 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

1.1.1.8 ครุภณัฑส์ ารวจ 140,000                บาท

(1) ครุภณัฑส์ ารวจทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 140,000                บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

1.1.1.9 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 581,000                บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 581,000                บาท

รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 8,390,100              บาท

1.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 8,390,100              บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,390,100              บาท

รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : การอนุรกัษแ์ละใหบ้ริการความรูท้างดา้นพฤกษศาสตรแ์ละความหลากหลายทางชีวภาพ
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2. งบเงนิอดุหนุน 162,707,700           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 158,708,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 63,156,200             บาท

2) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 40,918,600             บาท

1 คา่ตอบแทน 13,117,400            บาท

2 คา่ใชส้อย 17,068,000            บาท

(1) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 191,900                บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทาง 3,046,500              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางของคณะกรรมการและอนุกรรมการ 1,352,300              บาท

(4) ค่าเลี้ยงรบัรองคณะกรรมการและอนุกรรมการ 180,000                บาท

(5) ค่าเลี้ยงรบัรองผูม้าเยีย่มชมสวนท ัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ 264,000                บาท

(6) ค่ารบัรองประจ าต าแหน่ง 612,000                บาท

(7) ค่าจา้งยามรกัษาการณ์ 2,117,000              บาท

(8) ค่าจา้งท าความสะอาด 1,890,000              บาท

(9) ค่าตรวจสอบบญัชี 270,000                บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,040,000              บาท

(11) ค่าต่อภาษแีละค่าเบี้ยประกนัรถยนต์ 210,700                บาท

(12) ค่าจา้งบ ารุงดูแลรกัษา 570,000                บาท

(13) ค่าจดัท าเอกสารสิง่พมิพ์ 259,000                บาท

(14) ค่าจา้งเหมาบรกิารป้องกนัและก าจดัแมลง 191,000                บาท

(15) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 240,000                บาท

(16) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารและดูแลระบบสาธารณูปโภค 990,000                บาท

(17) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางของคณะกรรมการตรวจการจา้ง 300,000                บาท

(18) ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัเดมิ ปี 56 - 60) 1,372,600              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 6,177,100              บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 686,300                บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 1,372,600              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 1,372,600              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,372,600              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 1,373,000              บาท

(19) ค่าเช่ารถยนต ์(ผูกพนัเดมิ ปี 58 - 62) 1,971,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 9,855,000              บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 1,971,000              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 1,971,000              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 1,971,000              บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 1,971,000              บาท

ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 1,971,000              บาท
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3 คา่สาธารณูปโภค 8,233,200              บาท

4 คา่วสัดุ 2,500,000              บาท

3) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานเผยแพร่ความรูท้างวชิาการ 1,840,500              บาท

4) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานถ่ายทอดความรูสู่้ประชาชน 3,534,600              บาท

5) เงนิอุดหนุนการด าเนินโครงการแลกเปลีย่นและพฒันาความรู ้ 690,000                บาท

6) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานสนบัสนุนการบรหิารจดัการและการด าเนินงาน 4,410,000              บาท

7) เงนิอุดหนุนการด าเนินกิจกรรมพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ดา้นพฤกษศาสตร์ 2,800,000              บาท

8) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานพฒันาสวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิิติ์ 

เชียงใหม่ 20,146,700             บาท

9) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานพฒันาสวนพฤกษศาสตรบ์า้นร่มเกลา้ พษิณุโลก 

ในพระราชด าริ 3,606,200              บาท

10) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานพฒันาสวนพฤกษศาสตร ์ระยอง 4,997,800              บาท

11) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานพฒันาสวนพฤกษศาสตร ์ขอนแก่น 2,495,900              บาท

12) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานพฒันาสวนพฤกษศาสตรเ์กาะระ พงังา 1,300,000              บาท

13) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานพฒันาสวนพฤกษศาสตรพ์ระแมย่่า สุโขทยั 2,198,300              บาท

14) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานประชาสมัพนัธเ์ชิงรุก 4,096,340              บาท

15) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ 1,137,260              บาท

16) เงนิอุดหนุนการด าเนินงานพฒันาบคุลากร 1,380,000              บาท

2.2 เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ 3,999,300              บาท

1) เงนิอุดหนุนเงนิสมทบกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 3,999,300              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-            -             -          12.2591    -            12.2591    

-              -                -             2.6660       -              2.6660       

-              -                -             1.4080       -              1.4080       

-              -                -             2.5500       -              2.5500       

-              -                -             5.6351       -              5.6351       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 10

 ( 3 )

10 10 10 10

รอ้ยละ 5

 ( - )

5 5 5 5

ลา้นบาท 10.1424        12.2591     13.4850      14.8335      16.3169      

ลา้นบาท 10.1424        12.2591     13.4850      14.8335      16.3169      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 10.1424       12.2591     13.4850      14.8335      16.3169      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ที่จะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

เชิงปรมิาณ : จ านวนผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บั

การเผยแพร่ในวารสารสากลไมต่ า่กวา่

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของการน าผลงาน

ดา้นวชิาการไปใชป้ระโยชนท์ ัง้เชิงสงัคมและเชิงพาณิชย์

ไมต่ า่กวา่

2. ศึกษาวจิยัเพือ่พฒันา

3. บรหิารจดัการงานวจิยั

4. ส ารวจและรวบรวมขอ้มลูความหลากหลายทางชีวภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ศึกษาวจิยัเพือ่การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วยนบั

7.4 แผนงาน : ส่งเสรมิการวิจยัและพฒันา                  12,259,100

7.4.1  ผลผลิตที่ 1 :  การศึกษา วิจยัและพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพืช

และความหลากหลายทางชีวภาพ

                 12,259,100

1. เพือ่ส ารวจและศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพชื รวมท ัง้การใชป้ระโยชนจ์ากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

2. เพือ่ท  าการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพรรณไมใ้กลสู้ญพนัธุ ์และพรรณไมห้ายากของประเทศไทยใหค้งอยู ่

3. เพือ่ศึกษาแนวทางในการใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางพรรณพชื เพือ่พฒันาไปสู่เชิงเศรษฐกิจและสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท
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12,259,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 12,259,100            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 12,259,100            บาท

1) เงนิอุดหนุนการด าเนินกิจกรรมส ารวจและรวบรวมขอ้มลูความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 5,635,100              บาท

2) เงนิอุดหนุนการด าเนินกิจกรรมศึกษาวจิยัเพือ่การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟู

ทรพัยากรธรรมชาติ 2,666,000              บาท

3) เงนิอุดหนุนการด าเนินกิจกรรมศึกษาวจิยัเพือ่พฒันา 1,408,000              บาท

4) เงนิอุดหนุนการด าเนินกิจกรรมบรหิารจดัการงานวจิยั 2,550,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : การศึกษา วิจยัและพฒันาองคค์วามรูท้างดา้นพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

เป็นองคก์รหลกัในการบรหิารจดัการน า้เสยีแบบมส่ีวนร่วมเพือ่คุณภาพชีวติและสิง่แวดลอ้มทีด่ี

บรหิารจดัการน า้เสยีในพื้นทีร่บัผดิชอบอย่างมปีระสทิธิภาพ

รฐัวิสาหกจิ

องคก์ารจดัการน ้าเสยี

319,906,900               

322,390,300               
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 335.5818     348.9273     182.9671     196.3454     203.6574     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 319.9069     322.3903     134.3700     137.2214     139.2114     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 15.6749      26.5370      48.5971      59.1240      64.4460      

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 15.6749      26.5370      48.5971      59.1240      64.4460      

1. การบริหารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของ

ชุมชนและการจดัการน ้าเสียของหน่วยงานของรฐั

และสถานประกอบการมีประสิทธิภาพดีข้ึน

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:น า้เสยีหลงัการบ าบดั

มคุีณภาพไดต้ามมาตรฐานของกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มก าหนด

ก่อนระบายลงสู่แหลง่น า้ไมน่อ้ยกว่า

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:น า้เสยีทีไ่ดร้บัการบ าบดั ลูกบาศก์

เมตร

23,297,500 18,967,200 18,967,200 18,967,200 18,967,200

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 319.9069  322.3903  134.3700  137.2214  139.2114  

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 15.6749      26.5370      48.5971      59.1240      64.4460      

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 15.6749      26.5370      48.5971      59.1240      64.4460      

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : การจดัการน า้เสยี 2 1.1092      1.1092      0.5940      1.1880      -             

รวม 2 1.1092      1.1092      0.5940      1.1880      -             

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  515,200  บาท

2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  594,000  บาท

1. แผนงานบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 322,390,300                 

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จ านวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น -            -            193.9718   86.2498    42.1687    322.3903   

1. แผนงาน :  บริหารจดัการทรพัยากรน ้า -            -            193.9718   86.2498    42.1687    322.3903   

ผลผลติที ่1 : การจดัการน า้เสยี           -             -      193.9718     86.2498     42.1687    322.3903

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์:

7.1.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-         -           193.9718 86.2498   42.1687   322.3903 

-            -              189.5640   84.6998      42.1687      316.4325   

-            -              4.4078      1.5500       -              5.9578      

7.1.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลูกบาศกเ์มตร 23,297,500 18,967,200 18,967,200 18,967,200 18,967,200

 ( 9,769,077 )

รอ้ยละ 80

( 100 )

80 80 80 80

ลา้นบาท 335.5818    348.9273   182.9671    196.3454    203.6574   

ลา้นบาท 319.9069    322.3903   134.3700    137.2214    139.2114   

ลา้นบาท -              -             -              -              -             

ลา้นบาท -              -             -              -              -             

ลา้นบาท 195.1150    193.9718   -              -              -             

ลา้นบาท 83.2919      86.2498     92.2013      95.0527      97.0427     

ลา้นบาท 41.5000      42.1687     42.1687      42.1687      42.1687     

ลา้นบาท 15.6749      26.5370     48.5971      59.1240      64.4460     

ลา้นบาท 15.6749      26.5370     48.5971      59.1240      64.4460     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.1 แผนงาน : บริหารจดัการทรพัยากรน ้า                322,390,300

7.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  การจดัการน ้าเสีย                322,390,300

 เพือ่จดัใหม้รีะบบบ าบดัน า้เสยีรวม ส าหรบัการบ าบดัน า้เสยีภายในเขตพื้นทีจ่ดัการน า้เสยี และการใหบ้ริการ

รบับริหารหรือจดัการระบบบ าบดัน า้เสยี ท ัง้ในและนอกเขตพื้นทีจ่ดัการน า้เสยี รวมท ัง้บริการหรือกจิการต่อเน่ือง

ทีเ่กี่ยวกบัการจดัการน า้เสยีอยา่งมปีระสทิธิภาพในเชิงเศรษฐกจิ

2. การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

เพือ่การบริหารจดัการน า้เสยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. การบริหารจดัการน า้เสยี

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : น า้เสยีทีไ่ดร้บัการบ าบดั

เชิงคุณภาพ : น า้เสยีหลงัการบ าบดัมคุีณภาพ

ไดต้ามมาตรฐานของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มก าหนดไวก่้อนระบายลงสู่แหลง่น า้ไมน่อ้ยกว่า

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - เงนิรายได ้
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322,390,300 บาท

1. งบลงทนุ 193,971,800           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 193,971,800           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 4,407,800              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,407,800              บาท

(1) โครงการจดัหาอุปกรณ์ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจดัการองคก์ร จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 2,317,800              บาท

(2) โครงการพฒันาระบบสารสนเทศขององคก์รเพือ่การบริหารจดัการน า้เสยี 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 2,090,000              บาท

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 189,564,000           บาท

1.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้งอื่น 118,653,800           บาท

(1) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมระบบบ าบดัน า้เสยี เทศบาลเมอืงมาบตาพดุ 1 แหง่

จงัหวดัระยอง 27,550,000             บาท

(2) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมระบบบ าบดัน า้เสยี เทศบาลนครอุบลราชธานี 

จงัหวดัอุบลราชธานี 1 แหง่ 47,480,200             บาท

(3) ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมระบบบ าบดัน า้เสยี องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบรุี 

จงัหวดัชลบรุี 1 แหง่ 43,623,600             บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 70,910,200             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งและค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานระบบบ าบดัน า้เสยีชุมชนขนาดเลก็ 

เทศบาลต าบลสามพราน จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 35,455,100             บาท

(2) ค่าก่อสรา้งและค่าจา้งทีป่รึกษาควบคุมงานระบบบ าบดัน า้เสยีชุมชนขนาดเลก็ 

เทศบาลต าบลบางเลน จงัหวดันครปฐม 1 แหง่ 35,455,100             บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 86,249,800            บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 86,249,800            บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 62,221,500             บาท

2) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 24,028,300             บาท

       (1) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 22,919,100             บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่ง 1 คนั 515,200                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 2,576,000        บาท

ปี 2556 ตัง้งบประมาณ 515,200          บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 515,200          บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 515,200          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 515,200          บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 515,200          บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การจดัการน ้าเสยี
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(3) ค่าเช่ารถยนตส่์วนกลาง 2 คนั 594,000                บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 2,970,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 594,000          บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 594,000          บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 594,000          บาท

ปี 2562 - 2563 ผูกพนังบประมาณ 1,188,000        บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 42,168,700            บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการระบบบ าบดัน า้เสยี 31,930,200             บาท

2) ค่าปรบัปรุงและจดัการระบบบ าบดัน า้เสยีในพื้นทีโ่ครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 6,238,500              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยก์ารเรียนรูอ้งคก์ารจดัการน า้เสยี 4,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2558 บาท

 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2559 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

สวนสตัวไ์ทยเป็นผูน้ าดา้นมาตรฐานของสวนสตัวอ์าเซยีน รวมท ัง้ดา้นการศึกษาวจิยัพนัธุส์ตัวป่์า

พฒันามาตรฐานสวนสตัวโ์ดยมุ่งเนน้การใหบ้รกิารสู่ระดบัสากลอย่างย ัง่ยนื และพฒันาองคค์วามรูด้า้นการ

อนุรกัษแ์ละวจิยัสตัวป่์าแบบบูรณาการ รวมท ัง้ส่งเสรมิคุณภาพชีวติทีด่ขีองสตัวป่์านอกเขตป่าธรรมชาติ

รฐัวิสาหกจิ

องคก์ารสวนสตัว ์

904,088,700               

816,753,900               
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3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,491.9056   1,338.7315   1,433.6760   1,523.6669   1,576.3585   

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 904.0887     816.7539     875.6656     942.4553     991.0600     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 587.8169     521.9776     558.0104     581.2116     585.2985     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 587.8169     521.9776     558.0104     581.2116     585.2985     

1. เป็นสถาบนัอนุรกัษแ์ละใหบ้ริการองคค์วามรู ้

ดา้นสตัวป่์า

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนพนัธุส์ตัวป่์าทีห่า

ยากทีม่กีารขยายพนัธุ์

ชนิด 36 36 36 36 36

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของ

จ านวนผูม้าใชบ้ริการองคค์วามรูด้า้นสตัวป่์า

และธรรมชาติ

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 188.4450   230.9080   225.6950   248.9450   270.9450   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 309.1250     242.4071     267.8450     278.9816     280.9433     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 309.1250     242.4071     267.8450     278.9816     280.9433     

2. การส่งเสริมและพฒันาสวนสตัวเ์พื่อการ

บริการและการทอ่งเที่ยว

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนสวนสตัวท์ีผ่่านการ

ประเมนิคุณภาพบริการและระบบริหารจดัการ

แหง่ 6 6 6 6 6

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:ความส าเร็จของการ

พฒันาศกัยภาพการบริการและการทอ่งเทีย่ว

ของสวนสตัว ์

รอ้ยละ 80 90 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 689.0005   562.2518   624.9706   666.0103   689.6150   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 278.6919     279.5705     290.1654     302.2300     304.3552     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 278.6919     279.5705     290.1654     302.2300     304.3552     

3. การส่งเสริมการวิจยัและพฒันา

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ:จ านวนงานวจิยัทีแ่ลว้เสร็จ

สามารถน าไปใชป้ระโยชนก์บัหน่วยงานอนืที่

เกี่ยวขอ้ง

เรื่อง 5 6 7 8 8

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละของการวจิยัเพือ่

การอนุรกัษฟ้ื์นฟูประชากรสตัวป่์า

รอ้ยละ 60 70 80 90 90

- ตวัชี้วดัเชิงคุณภาพ:รอ้ยละของการน า

งานวจิยัมาประยกุตใ์ชเ้พือ่พฒันาสวนสตัว ์

รอ้ยละ 60 70 80 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 26.6432    23.5941    25.0000    27.5000    30.5000    

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -               -               -               -               -               

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้* / คา่เป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562- จบ

1. ผลผลติ : การใหค้วามรู ้การอนุรกัษแ์ละ

ขยายพนัธุส์ตัวป่์าทีห่ายากและใกลสู้ญพนัธุ์

4 47.5900    35.7500    -            -            -            

2. ผลผลติ : การส่งเสริมและพฒันาสวนสตัวเ์พือ่

การทอ่งเทีย่ว

6 87.2702    205.9248  -            -            -            

รวม 10 134.8602  241.6748  -            -            -            

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  7 รายการ  เป็นเงนิ  98,489,200  บาท

2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  3 รายการ  เป็นเงนิ  36,371,000  บาท

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานพฒันาและเพิม่รายไดจ้ากการท่องเทีย่วและบรกิาร 562,251,800               

2. แผนงานรกัษาความม ัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาทีด่นิท ากนิ 230,908,000               

3. แผนงานส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 23,594,100                

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จ านวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

รวมทัง้สิ้น -           -           312.5028  504.2511    -             816.7539    

1. แผนงาน :  พฒันาและเพิ่มรายไดจ้าก

การทอ่งเที่ยวและบริการ

-           -           241.5398  320.7120    -             562.2518    

ผลผลติที ่1 : การส่งเสริมและพฒันาสวน

สตัวเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว

        -            -    241.5398    320.7120            -      562.2518

2. แผนงาน :  รกัษาความมัน่คงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากนิ

-           -           70.9630   159.9450    -             230.9080    

ผลผลติที ่1 : การใหค้วามรู ้การอนุรกัษ์

และขยายพนัธุส์ตัวป่์าทีห่ายากและ

ใกลสู้ญพนัธุ์

        -            -      70.9630    159.9450            -      230.9080

3. แผนงาน :  ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา -           -           -           23.5941     -             23.5941     

ผลผลติที ่1 : ส่งเสริมการวจิยัเพือ่พฒันา

สวนสตัวเ์ชิงบูรณาการ

        -            -            -        23.5941            -        23.5941

72

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจ่าย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.1.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          -            241.5398 320.7120  -            562.2518  

-             -              71.8610     235.8287     -              307.6897     

-             -              84.6596     52.8833      -              137.5429     

-             -              85.0192     32.0000      -              117.0192     

7.1.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

แห่ง 6 6 6 6 6

 ( 6 )

รอ้ยละ 80 90 90 100 100

 ( 40 )

ลา้นบาท 967.6924     841.8223    915.1360     968.2403     993.9702     

ลา้นบาท 689.0005     562.2518    624.9706     666.0103     689.6150     

ลา้นบาท -              -             -              -              -              

ลา้นบาท -              -             -              -              -              

ลา้นบาท 370.3400     241.5398   285.4408     307.0000     310.0000     

ลา้นบาท 318.6605     320.7120   339.5298     359.0103     379.6150     

ลา้นบาท -              -             -              -              -              

ลา้นบาท 278.6919     279.5705    290.1654     302.2300     304.3552     

ลา้นบาท 278.6919     279.5705   290.1654     302.2300     304.3552     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

3. พฒันาศกัยภาพการบริการและการทอ่งเทีย่ว

7.1 แผนงาน : พฒันาและเพิ่มรายไดจ้ากการทอ่งเที่ยวและบริการ                 562,251,800

7.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  การส่งเสริมและพฒันาสวนสตัวเ์พื่อการทอ่งเที่ยว                 562,251,800

  - เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่ขององคก์ารสวนสตัวใ์หม้คีวามพรอ้มในการใหบ้ริการประชาชนทกุกลุ่มเป้าหมาย 

รวมถงึการพฒันาบคุลากรและทรพัยส์นิทีม่อียู่ เพือ่ใหผู้ร้บับริการเกดิความพงึพอใจอยา่งสูงสุด ซึ่งเป็น

การสนบัสนุนการด าเนินงานท ัง้เชิงสงัคม และเชิงพาณิชย ์เพือ่องคก์ารสวนสตัวม์คีวามพรอ้มและเตบิโต

อยา่งเขม้แขง็

หน่วย:ลา้นบาท

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาประสทิธิภาพการด าเนินงานคุณภาพ

บริการและระบบบริหารจดัการ

2. ด าเนินการจดัต ัง้สวนสตัวแ์หง่ใหม่

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบคุลากร

เชิงปริมาณ : จ านวนสวนสตัวท์ีผ่่านการประเมนิ

คุณภาพบริการและระบบบริหารจดัการ

เชิงคุณภาพ : ความส าเร็จของการพฒันา

ศกัยภาพการบริการและการทอ่งเทีย่ว

ของสวนสตัว ์

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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562,251,800 บาท

1. งบลงทนุ 241,539,800           บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 241,539,800           บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 6,521,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 5,421,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 821,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) รถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 6,000 ซซีี

 แบบอดัทา้ย ภายในโครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร ์1 คนั 2,300,000              บาท

(3) รถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ า่กว่า 6,000 ซซีี

 แบบอดัทา้ย ภายในสวนสตัวอ์ุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 คนั 2,300,000              บาท

1.1.1.2 ครุภณัฑก์ารเกษตร 1,100,000              บาท

(1) รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลือ่น 4 ลอ้ ขนาด 85 แรงมา้ ภายใน

โครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร ์1 คนั 1,100,000              บาท

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 235,018,800           บาท

1.1.2.1 ค่าส ารวจออกแบบ 6,000,000              บาท

(1) ค่าส ารวจออกแบบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 6,000,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้งอื่น 42,269,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 2,949,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงแหลง่น า้ ภายในสวนสตัวส์งขลา จงัหวดัสงขลา 9,830,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 49,150,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 9,830,000         บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 39,320,000        บาท

(3) ปรบัปรุงภูมทิศันภ์ายในพื้นที ่บริเวณลานจอดรถ A  ภายในสวนสตัว ์

อุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 29,490,000             บาท

1.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 186,749,800           บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 11,796,000             บาท

รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ก่อสรา้งส่วนแสดงความสามารถสตัว ์ภายในสวนสตัวอ์ุบลราชธานี 13,675,200             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 29,820,000        บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 6,000,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 13,675,200        บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 10,144,800        บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การสง่เสรมิและพฒันาสวนสตัวเ์พื่อการทอ่งเที่ยว
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(3) ก่อสรา้งลานแสดงชา้งและหอ้งสุขา ภายในโครงการคชอาณาจกัร จงัหวดั

สุรินทร์ 7,500,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 30,000,000         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 6,000,000          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 7,500,000          บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 16,500,000         บาท

(4) ก่อสรา้งส่วนแสดงสตัวปี์ก ภายในสวนสตัวอ์ุบลราชธานี 29,724,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 79,520,000         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 16,000,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 29,724,000         บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 33,796,000         บาท

(5) ก่อสรา้งศูนยอ์ านวยการและบริหารจดัการ Green Zoo ระยะที ่1 ภายใน

สวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว จงัหวดัชลบรุี 18,677,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 93,385,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 18,677,000         บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 74,708,000         บาท

(6) ก่อสรา้งอาคารจดัแสดงความสามารถของสตัว ์ภายในสวนสตัวน์ครราชสมีา

 จงัหวดันครราชสมีา 7,864,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 39,320,000         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 7,864,000          บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 31,456,000         บาท

(7) ขยายลานจอดรถและพื้นทีน่ ัง่พกั ภายในสวนสตัวน์ครราชสมีา จงัหวดั

นครราชสมีา 19,660,000             บาท

(8) ก่อสรา้งถนนลาดยาง พรอ้มรางระบายน า้ตวัว ีและทอ่ระบายน า้ ภายใน

โครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร์ 23,788,600             บาท

(9) ก่อสรา้งระบบประปา ภายในโครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร์ 24,575,000             บาท

(10) ก่อสรา้งขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต า่ พรอ้มหมอ้แปลง และระบบแสง

สว่าง ภายในโครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร์ 19,660,000             บาท

(11) ระบบเสยีงตามสาย ภายในสวนสตัวข์อนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 9,830,000              บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 320,712,000           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 320,712,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 142,137,100           บาท

2) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน 48,331,900             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากร 3,559,700              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการตลาด 14,000,000             บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตามโครงการของส านกัพระราชวงั 3,000,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการตรวจตดิตามประเมนิผล ISO 1,600,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการพฒันางานพื้นทีส่วนสตัวท์ ัง้ 7 แหง่ 7,000,000              บาท
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8) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุง ดูแล รกัษาระบบตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

(e-Project Tracking System) 500,000                บาท

9) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุง ดูแล รกัษาระบบบญัชี การเงนิงบประมาณ พสัดุ 700,000                บาท

10) โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 2,000,000              บาท

11) ค่าใชจ่้ายด าเนินงานโครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร์ 5,000,000              บาท

12) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาสถานทีแ่ละพนัธุไ์ม ้สวนสตัวเ์ชียงใหม่ 5,000,000              บาท

13) ค่าใชจ่้ายในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 5,000,000              บาท

14) ค่าใชจ่้ายโปรแกรม ISIS, ZIMS 1,000,000              บาท

15) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน สวนสตัวอ์ุบลราชธานี 5,000,000              บาท

16) ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน สวนสตัวข์อนแก่น 10,000,000             บาท

17)  ค่าใชจ่้ายชดเชยพื้นทีส่วนป่า ใหก้บักรมป่าไมแ้ละองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้

จ านวน 3,000 ไร่ ภายในโครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร์ 17,313,300             บาท

18) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพชีวติชา้งเร่ร่อนตามพระราชเสาวนียส์มเดจ็พระนาง

เจา้สริิกติิ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร์ 2,000,000              บาท

19) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าฐานขอ้มลูประจ าตวัและเกบ็ตวัอยา่งพนัธุก์รรม (DNA) 

และน า้เชื้อ (Sperm bank) โครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร์ 1,000,000              บาท

20) ค่าใชจ่้ายด าเนินงานในการบ ารุง ดูแล รกัษาระบบน า้บาดาล ภายในสวนสตัว ์

นครราชสมีา 2,000,000              บาท

21) ค่าใชจ่้ายด าเนินงานในการซ่อมแซม บ ารุง รกัษาอาคารสมัมนาและบา้นพกั

รบัรอง ภายในสวนสตัวน์ครราชสมีา 2,000,000              บาท

22) ค่าใชจ่้ายการน าชา้งคนืถิ่น โครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร์ 25,920,000             บาท

23) ค่าใชจ่้ายโครงการค่ายเยาวชนรกัษช์า้งไทย โครงการคชอาณาจกัร จงัหวดัสุรินทร์ 150,000                บาท

24) ค่าใชจ่้ายโครงการน านกัเรียนเขา้เรียนรูใ้นสวนสตัว ์โครงการคชอาณาจกัร 

จงัหวดัสุรินทร์ 1,500,000              บาท

25) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาสตัวแ์ละพฒันาคุณภาพชีวติสตัว ์ภายในสวนสตัว ์

อุบลราชธานี 5,000,000              บาท

26) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาสตัวแ์ละพฒันาคุณภาพชีวติสตัว ์ภายในสวนสตัว ์

ขอนแก่น 10,000,000             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-         -             70.9630  159.9450  -           230.9080  

-           -               41.6050     41.0000      -              82.6050      

-           -               27.6869     67.5000      -              95.1869      

-           -               1.6711      45.4450      -              47.1161      

-           -               -             6.0000       -              6.0000       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ชนิด 36 36 36 36 36

 ( 22 )

รอ้ยละ 5 5 5 5 5

 ( 5 )

ลา้นบาท 497.5700      473.3151    493.5400     527.9266    551.8883     

ลา้นบาท 188.4450      230.9080    225.6950     248.9450    270.9450     

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 34.5000       70.9630     55.7500      78.0000      100.0000     

ลา้นบาท 153.9450      159.9450   169.9450     170.9450    170.9450     

ลา้นบาท -               -             -              -              -              

ลา้นบาท 309.1250      242.4071    267.8450     278.9816    280.9433     

ลา้นบาท 309.1250      242.4071   267.8450     278.9816    280.9433     

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.2 แผนงาน : รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละแกป้ญัหาที่ดินท ากนิ                230,908,000

7.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  การใหค้วามรู ้การอนุรกัษแ์ละขยายพนัธุส์ตัวป่์าที่หายากและ

ใกลสู้ญพนัธุ ์

               230,908,000

  - เพือ่เป็นแหลง่ศึกษารวบรวมถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเป็นศูนยก์ารเรียนรูด้า้นสตัวป่์าแบบบูรณาการ

ส าหรบันกัเรียน เยาวชน ประชาชนท ัว่ไป และส่งเสริมการเป็นสงัคมแหง่การเรียนรูอ้ยา่งย ัง่ยนื

หน่วย:ลา้นบาท

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. อนุรกัษส์ตัวป่์าอยา่งย ัง่ยนื

2. พฒันามาตรฐานและเสริมสรา้งสวสัดภิาพ

ทีด่ขีองสตัวป่์าในสวนสตัว ์

3. ใหบ้ริการองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัสตัวป่์าและ

ธรรมชาติ

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละทีเ่พิม่ขึ้นของจ านวนผูม้าใช ้

บริการองคค์วามรูด้า้นสตัวป่์าและธรรมชาติ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชิงปริมาณ : จ านวนพนัธุส์ตัวป่์าทีห่ายากทีม่กีาร

ขยายพนัธุ์

4. พฒันาประสทิธิภาพระบบสารสนเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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230,908,000 บาท

1. งบลงทนุ 70,963,000            บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 70,963,000            บาท

1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 6,662,000              บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 20,000                 บาท

(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 20,000                 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภณัฑอ์ื่น ๆ 6,642,000              บาท

(1) ครุภณัฑอ์ื่น ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 1 ลา้นบาท 792,000                บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) เครื่องวางยาสลบสตัว ์(ใชก้บัสตัวข์นาดใหญ่) ภายในสวนสตัวดุ์สติ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,000,000              บาท

(3) ชุดเพิม่และบนัทกึภาพปริมาณสารพนัธุกรรม องคก์ารสวนสตัว ์จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 1,600,000              บาท

(4) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถี่สูงชนิดหิ้วถอื (Ultrasound

 PortableSystem) องคก์ารสวนสตัว ์จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 2,250,000              บาท

1.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 64,301,000            บาท

1.1.2.1 ค่าปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้งอื่น 64,301,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรุงสิ่งก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กว่า 10 ลา้นบาท 16,711,000             บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงส่วนแสดงสตัวต์ระกูลลงิ (primate complex) ภายในสวนสตัวเ์ปิด

เขาเขยีว จงัหวดัชลบรุี 5,000,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 19,750,000       บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 4,000,000        บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 5,000,000        บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 10,750,000       บาท

(3) ปรบัปรุงสถานทีจ่ดัแสดงกระเรียนโลก ภายในสวนสตัวน์ครราชสมีา 14,750,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 49,750,000       บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 10,000,000       บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,750,000       บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 25,000,000       บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : การใหค้วามรู ้การอนุรกัษแ์ละขยายพนัธุส์ตัวป่์าที่หายากและใกลสู้ญพนัธุ ์
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(4) ปรบัปรุงภูมทิศันพ์รอ้มจดุถา่ยภาพ ภายในสวนสตัวเ์ปิดเขาเขยีว จงัหวดั

ชลบรุี 11,940,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 14,940,000         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 3,000,000          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 11,940,000         บาท

(5) ปรบัปรุงส่วนแสดงสวนสตัวเ์ปิด-หว้ยขาแขง้ ภายในสวนสตัวเ์ชียงใหม่ 15,900,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 19,900,000         บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 4,000,000          บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 15,900,000         บาท

2. งบเงนิอดุหนุน 159,945,000           บาท

2.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 159,945,000           บาท

1) ค่าบ ารุงรกัษาสตัวแ์ละพฒันาคุณภาพชีวติสตัว ์ 60,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาและแลกเปลีย่นสตัวป่์า 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการจดัหาสตัว ์ 8,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนสมาคมอนุรกัษแ์พนดา้ 23,000,000             บาท

5) โครงการอนุรกัษเ์สอืลายเมฆร่วมกบัภาค ีClouded Leopard Consortium 2,000,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการประเมนิสวสัดภิาพสตัวข์องสวนสตัวท์ ัง้ 5 แหง่ ตามมาตรฐาน 

WAZA และ SEAZA 1,000,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมพฤตกิรรมสตัว ์(Enrichment) 1,500,000              บาท

8) โครงการจดัท าวารสารองคก์ารสวนสตัวร์ายไตรมาส 600,000                บาท

9) ค่าใชจ่้ายโครงการเพาะขยายพนัธุส์ตัวป่์าหายาก 6,000,000              บาท

10) ค่าใชจ่้ายในการแสดงโชวว์ถิชีีวติสตัวป่์า (Survival of Wildlife) 3,000,000              บาท

11) โครงการ Animal Welfare และส่งเสริมคุณภาพชีวติสตัว ์(Animal 

Enrichment) 1,000,000              บาท

12) โครงการผลติสื่อและจดันิทรรศการเพือ่การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 1,000,000              บาท

13) ค่าใชจ่้ายด าเนินการจดัต ัง้สถาบนับริหารจดัการสวนสตัว ์(Zoo Management  

Institution, ZMI) 2,000,000              บาท

14) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบสารสนเทศ 6,000,000              บาท

15) แผนงานน านกัเรียนเขา้เรียนรูใ้นสวนสตัว ์ 43,845,000             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจ่าย

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจ่ายอื่น รวม

-          -           -         23.5941    -            23.5941    

-            -              -           8.8000       -              8.8000       

-            -              -           14.7941      -              14.7941      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 5 6 7 8 9

 ( - )

รอ้ยละ 60 70 80 90 90

 ( 35 )

รอ้ยละ 60 70 80 90 90

 ( 35 )

ลา้นบาท 26.6432      23.5941   25.0000      27.5000      30.5000      

ลา้นบาท 26.6432      23.5941   25.0000      27.5000      30.5000      

ลา้นบาท -              -           -              -              -              

ลา้นบาท -              -           -              -              -              

ลา้นบาท -              -           -              -              -              

ลา้นบาท 26.6432      23.5941   25.0000      27.5000      30.5000      

ลา้นบาท -              -           -              -              -              

ลา้นบาท -              -           -              -              -              

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา                  23,594,100

7.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  ส่งเสริมการวิจยัเพื่อพฒันาสวนสตัวเ์ชิงบูรณาการ                  23,594,100

  - การพฒันาการน าเทคโนโลยนีวตักรรมสมยัใหมม่าใชใ้นดา้นการจดัการงานอนุรกัษแ์ละสรา้งความเป็น

เลศิในการสรา้งและบริหารงานวจิยัทีม่คุีณภาพเพือ่กา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางและเป็นผูน้ าดา้นการอนุรกัษ์

วจิยัสตัวป่์าของอาเซยีน

หน่วย:ลา้นบาท

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**

เชิงปริมาณ : จ านวนงานวจิยัทีแ่ลว้เสร็จสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนก์บัหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง

ไมน่อ้ยกว่า

กจิกรรม
งบรายจ่าย

รวมทัง้สิ้น

1. การวจิยัเพือ่การอนุรกัษฟ้ื์นฟูประชากรสตัวป่์า

2. สรา้งความเป็นเลศิในการวจิยัเพือ่การพฒันา

สวนสตัว ์

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของการวจิยัเพือ่การอนุรกัษ์

ฟ้ืนฟูประชากรสตัวป่์า

เชิงคุณภาพ : รอ้ยละของการน างานวจิยัมา

ประยกุตใ์ชเ้พือ่พฒันาสวนสตัว ์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

      - งบบคุลากร

      - งบด าเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอุดหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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23,594,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 23,594,100            บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 23,594,100            บาท

1) ค่าใชจ่้ายด าเนินการสถาบนัอนุรกัษแ์ละวจิยัสตัวป่์าหายาก 2,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยั 11,494,100             บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานภายใต ้MOU ร่วมกบัพนัธมติรทางวชิาการ 1,800,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการศูนยเ์น้ือเยื่อสตัวป่์ากลางองคก์ารสวนสตัว ์ 1,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายด าเนินการศูนยว์จิยัพนัธุศาสตรเ์พือ่การอนุรกัษ ์ภายใตส้ถาบนัอนุรกัษ์

และวจิยัสตัวป่์าหายาก 800,000                บาท

6) ค่าใชจ่้ายด าเนินการศูนยช์นัสูตรโรคสตัวป่์าแหง่ชาต ิภายใตส้ถาบนัอนุรกัษแ์ละ

วจิยัสตัวป่์าหายาก 800,000                บาท

7) ค่าใชจ่้ายจดัต ัง้ศูนยน์วตักรรมทางการสบืพนัธุส์ตัวป่์า (Wildlife Reproductive 

Innovation Center) 1,000,000              บาท

8) ค่าใชจ่้ายจดัต ัง้ศูนยก์ารจดัการโภชนาการสตัวป่์า 500,000                บาท

9) โครงการพฒันาระบบการเฝ้าระวงัโรคและพฒันานกัระบาดวทิยาภาคสนามดา้น

สตัวป่์า 1,200,000              บาท

10) ค่าใชจ่้ายด าเนินการศูนยจ์ดัการประชากรสตัวป่์า 1,000,000              บาท

11) โครงการอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอ้มในสวนสตัวภ์ายใน

พื้นทีข่องแต่ละสวนสตัว ์ 500,000                บาท

12) ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนประชากรสตัว ์ 500,000                บาท

13) ค่าใชจ่้ายด าเนินการเพือ่การอนุรกัษส์ตัวป่์าในถิ่นอาศยั และเสริมสรา้งความ

ร่วมมอืกบัทอ้งถิ่น 500,000                บาท

14) ค่าใชจ่้ายการจดัประชุมสมัมนาวชิาการสตัวป่์าสวนสตัวป์ระจ าปี 500,000                บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : สง่เสรมิการวิจยัเพื่อพฒันาสวนสตัวเ์ชิงบูรณาการ
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งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 -                                 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 150,000,000                  บาท

สนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม ภายใตก้ระบวนการความร่วมมอืของทกุภาคส่วนในการจดัใหม้รีะบบบ าบดัอากาศเสยี

น า้เสยี และระบบก าจดัของเสยี ส าหรบัควบคุม บ าบดัและขจดัมลพษิ รวมท ัง้การด าเนินกจิกรรมใดๆ เพือ่การส่งเสรมิและ

รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ท ัง้น้ี การใชจ่้ายเงนิกองทนุสิง่แวดลอ้มจะตอ้งอยู่ภายใตก้รอบ

ทีก่  าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กองทนุสิ่งแวดลอ้ม

1. วตัถปุระสงค ์
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2. แผน - ผลการด าเนินงาน และกรอบงบประมาณรายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลางของกองทนุ ฯ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

หน่วย : ลา้นบาท

กจิกรรม ตวัช้ีวดั

แหล่งเงนิ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน (ผล*) แผน แผน แผน แผน

1. การขอรบัการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสมทบ

กองทนุสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชิงปริมาณ : จ านวนโครงการทีไ่ดร้บัการ

สนบัสนุนเงนิอุดหนุนและเงนิกูจ้ากกองทนุสิ่งแวดลอ้ม

โครงการ - 29 80 90 100

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท -         150.0000 1,200.0000 1,300.0000 1,400.0000 

เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -         150.0000 1,200.0000 1,300.0000 1,400.0000 

- งบบคุลากร ลา้นบาท -         -          -            -            -            

- งบด าเนินงาน ลา้นบาท -         -          -            -            -            

- งบลงทนุ ลา้นบาท -         -          -            -            -            

- งบเงนิอุดหนุน ลา้นบาท -         -          -            -            -            

- งบรายจ่ายอื่น ลา้นบาท -         150.0000 1,200.0000 1,300.0000 1,400.0000 

เงนินอกงบประมาณ -         -          -            -            -            

* เป็นผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2558  (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2559 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้**
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3. สถานะการเงนิ

หน่วย : ลา้นบาท 

ปีงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

1. เงนิสดคงเหลอืตน้งวด 1,834.9206                1,106.7232                465.7681                  

2. รายรบั - รายจ่าย

2.1 รายรบั 176.2728                  280.6392                  309.3417                  

2.2 รายจ่าย 904.4702                  921.5943                  800.0000                  

4. งบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท 

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม

เริ่มจดัต ัง้ปี 2535 - 2555 1,750.0000                7,217.8431                8,967.8431                

2556 -                            -                            -                            

2557 -                            -                            -                            

2558 -                            -                            -                            

2559 150.0000                  -                            150.0000                  

รวมทัง้สิ้น 1,900.0000                7,217.8431                9,117.8431                
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5. รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยจ าแนกตามแผนงาน - งบรายจา่ย

1. แผนงาน:บรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม

1. งบรายจ่ายอืน่ 150,000,000               บาท

1. กองทนุสิง่แวดลอ้ม 150,000,000              บาท



             งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษา : 

นายเกษมสันต ์ จิณณวาโส……………ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล……รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คณะผู้จัดท าและเรียบเรียง : 

นายอ านาจ ทองเบ็ญญ…์…………ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์

นางสาวกานดา ชูแก้ว.......................ผู้อ านวยการส่วนงบประมาณ 

นางสาวชุติญา สุขสวัสดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

สิบเอกทวีศักดิ ์ รักงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวอัญวีณ ์ ดิษยาไตรพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวศันชุดา โอ้เหรียญ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวกัลย์ทิชา...........ทองนาค เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายจิณณวัตร แท่นนาค เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายทวิชนัย สากระจาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นายปาหนัน..................พันธ์พัฒน์...............เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

นางสาวกันธนา ปานม่วง เจ้าพนักงานธุรการ 

นางสาวเสาวลักษณ.์.....โมทจิตร์ .... เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวเยาวลักษณ.์.....ศรียาเทพ................เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นายเอนก………………….สอหวัง....................เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

ส่วนงบประมาณ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เลขท่ี ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๖๑  ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๒  ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๒๓ 

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๓ 

Website : http://oops.mnre.go.th 

คณะผู้จัดท าเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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