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 สาํนกังบประมาณใหค้วามสาํคญักบัการพิจารณาคาํของบประมาณ ในเรื�องมิติ
นโยบายสาํคญัของรัฐบาล และมิติของพื#นที� เพื�อใหก้ารดาํเนินงานนั#นเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประหยดั และประสานสอดคลอ้งกนักบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัที� 11 และการพิจารณาถึงความพร้อม ขีดความสามารถในการที�จะใชจ่้าย
งบประมาณตามหลกัการงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ ดงันั#น  
การจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสาํนกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม จึงมีวตัถุประสงคเ์พื�อการเสนอ
กระบวนการในการจดัทาํคาํของบประมาณ เพื�อใหไ้ดรั้บการจดัสรรงบประมาณที�
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณและการบูรณาการงบประมาณใน 
มิติพื#นที� และเพื�อใหส้าํนกังบประมาณมีขอ้มูลเพียงพอสาํหรับการวเิคราะห์จดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหก้บัหน่วยงาน 
 การจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ไดด้าํเนินงานทั#งสิ#น 4 ขั#นตอน คือ
(1) การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายกลยทุธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตวัชี#วดัผลสาํเร็จ       
(2) การจดัทาํขอ้เสนองบประมาณในลกัษณะบูรณาการ (3) การวเิคราะห์แผนความ
ตอ้งการ และความพร้อมของงบลงทุนเบื#องตน้ และ (4) การจดัทาํรายละเอียดวงเงิน  
และคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาพรวมของหน่วยงาน 
ประกอบดว้ยงบประจาํ งบบูรณาการ และงบลงทุน) โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์องคก์ร 
SWOT Analysis เป็นเครื�องมือในการดาํเนินงาน ซึ�งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที�สาํนกั
งบประมาณกาํหนดไวใ้นปฏิทินงบประมาณ พร้อมทั#งหลกัเกณฑก์ารวิเคราะห์ขอ้มูล 
แบบฟอร์มคาํของบประมาณ ในคู่มือปฏิบติัประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสาํนกั
งบประมาณ 
 การจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม มีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ 



ข 

การจดัสรรงบประมาณของสาํนกังบประมาณ ซึ�งเชื�อมโยงกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 และนโยบายของรัฐบาล ภายใตก้รอบวงเงินคาํของบประมาณ
นั#นประกอบดว้ย 4 แผนงาน คือ (1) แผนงานบูรณาการการส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  (2) แผนงานยทุธศาสตร์ป้องกนัและลดผลกระทบ
จากการเปลี�ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (3) แผนงานบูรณาการรักษาความมั�นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และแกปั้ญหาที�ดินทาํกิน และ (4) แผนงานพื#นฐานบริหารการ
จดัการขยะและสิ�งแวดลอ้ม และเพื�อใหก้ารจดัทาํคาํของบประมาณรายในปีงบประมาณ
ต่อ ๆ ไป มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ#น ดงันั#น จึงเห็นควรใหส้าํนกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ใหค้วามสาํคญักบัการทบทวน
วสิัยทศัน ์พนัธกิจ ค่าเป้าหมาย ตวัชี#วดั และความสาํเร็จของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายสาํคญัของรัฐบาล ใหมี้ความทนัสมยั  การจดัทาํฐานขอ้มูล
รายการครุภณัฑ ์และสิ�งก่อสร้างใหเ้ป็นปัจจุบนัสามารถส่งขอ้มูลใหส้าํนกังบประมาณ
ไดท้นัทีที�สาํนกังบประมาณเรียกขอ ทั#งนี#  เพื�อใหห้น่วยงานไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
ในพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี ที�เพียงพอต่อการดาํเนินงานตามภารกิจ
ของรัฐบาลต่อไป  
  



กติติกรรมประกาศ 

 

เอกสารผลงานฉบบันี�สาํเร็จไดด้ว้ยความกรุณาของ นางสาวกานดา   ชูแกว้ 
ผูอ้าํนวยการส่วนงบประมาณ สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ ซึ,งเป็นผูบ้งัคบับญัชา 
ที,กรุณาใหค้าํปรึกษาและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ พร้อมทั�งใหข้อ้เสนอแนะที,เป็นประโยชน์
จนกระทั,งเอกสารผลงานสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูจ้ดัทาํขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ณ 
โอกาสนี�  

ขอขอบพระคุณ นายอาํนาจ   ทองเบญ็ญ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ ที,คอยช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาของการปฏิบติั
หนา้ที,ราชการและทาํเอกสารผลงานในครั� งนี�  

ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ,งแวดลอ้ม ที,กรุณาใหค้วามร่วมมือในระหวา่งที,ผูจ้ดัทาํปฏิบติัหนา้ที,ราชการตามที,
ไดรั้บมอบหมาย อนันาํไปสู่ผลงานการปฏิบติัราชการฉบบันี�  

ขอขอบคุณสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ,งแวดลอ้ม ที,เป็น
แหล่งใหก้ารเรียนรู้ชีวติและสังคมของการปฏิบติัหนา้ที,ราชการ ทั�งนี�  เป็นองคป์ระกอบ
สาํคญัส่วนหนึ,งที,ทาํใหก้ารปฏิบติังานสาํเร็จลงอยา่งสมบูรณ์ในทุก ๆ ดา้น 

สุดทา้ยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่และครอบครัวที,คอยห่วงใยและให้
กาํลงัใจตั�งแต่เริ,มรับราชการจนกระทั,งทาํเอกสารผลงานสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

หากเอกสารผลงานฉบบันี� มีขอ้ผดิพลาด หรือบกพร่องประการใด ผูจ้ดัทาํขอ
นอ้มรับไวแ้ต่เพียงฝ่ายเดียว แต่หากเอกสารผลงานฉบบันี�จะมีคุณค่าและประโยชนอ์ยูบ่า้ง 
ผูจ้ดัทาํใคร่ขออุทิศส่วนดีทั�งหมดแก่สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ,งแวดลอ้ม 
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บทที� 1 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

จากภาวะวกิฤตดา้นต่าง ๆ ในประเทศ ไม่วา่จะเป็นดา้นสังคม เศรษฐกิจ หรือ
การเมือง ซึ$งรวมถึงกระแสการเปลี$ยนแปลงในอีกหลาย ๆ ดา้น ทาํใหป้ระเทศไทยจาํเป็น 
ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวการณ์ดงักล่าว แนวคิดการนาํรูปแบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ ที$เรียกวา่ การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ4  (Management for Resulte) คือ 
การบริหารที$เนน้ผลสัมฤทธิ4 ที$เป็นรูปธรรม แสดงความคุม้ค่าในการทาํงาน แสดงผลงาน
ต่อสาธารณะ และเพื$อปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหดี้ขึFน ดงันัFน สาํนกังบประมาณ 
ไดน้าํนโยบายเกี$ยวกบัการปฏิรูปการจดัการงบประมาณของรัฐบาล โดยไดป้รับปรุง
ระบบการจดัการงบประมาณแบบใหม่ตามนโยบายรัฐบาล จากเดิมระบบงบประมาณ
แบบแสดงแผนงานที$ผสมผสานกนักบัระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ซึ$ งเป็น
ระบบที$เนน้ใหมี้การเชื$อมโยงการจดัสรรงบประมาณเขา้กบัการวางแผน และใหก้าร
จดัสรรงบประมาณเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล โดยแสดงงบประมาณในลกัษณะแผนงาน 
ปรับปรุงเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ (SPBB : 
Strategic Performance Based Budgeting) ซึ$งเป็นระบบที$เนน้ความสาํเร็จของงานตาม
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ระดบัชาติ มีการกระจายอาํนาจและความรับผดิชอบในการวาง
แผนการจดัการและบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ซึ$งเป็นระบบงบประมาณที$ให้
ความสาํคญักบัการกาํหนดพนัธกิจขององคก์ร เป้าหมาย วตัถุประสงค ์กลยทุธ์  แผนงาน
โครงการอยา่งเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ$าเสมอ เพื$อวดัผลสาํเร็จของ
งาน โดยทุกส่วนราชการเริ$มใชต้ัFงแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา 

ทัFงนีF  การดาํเนินการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สาํนกังบประมาณใหค้วามสาํคญักบัการพิจารณาคาํของบประมาณ ในเรื$องมิตินโยบาย
สาํคญัของรัฐบาล และมิติของพืFนที$ เพื$อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ประหยดั และประสานสอดคลอ้งกนั การเพิ$มประสิทธิภาพการจดัการงบลงทุนเพื$อให้
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที$ 11 และการพิจารณาถึง
ความพร้อม ขีดความสามารถในการใชจ่้ายงบประมาณ และแหล่งเงินเพื$อใหด้าํเนินงาน
บรรลุวตัถุประสงคที์$กาํหนดไว ้  

ดว้ยสภาวการณ์ และการใหค้วามสาํคญักบัการพิจารณาคาํของบประมาณจาก
สาํนกังบประมาณ ที$กล่าวมาขา้งตน้ สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ$งแวดลอ้ม (สป.ทส.) ในฐานะที$เป็นส่วนราชการหนึ$ง มีอาํนาจหนา้ที$เป็นศนูยก์ลาง 
การบริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ$งแวดลอ้ม ในการพฒันายทุธศาสตร์  
การแปลงนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ$งแวดลอ้ม เป็นแผนปฏิบติั
ราชการและงบประมาณ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานหน่วยงาน 
การบริหารจดัการงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ$งแวดลอ้ม
ทุกระดบั การจดัสรรทรัพยากร รวมทัFงการพฒันาระบบสารสนเทศและการสื$อสาร
เพื$อใหบ้รรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ4 ตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ$งแวดลอ้ม และการบริการประชาชน ดงันัFน ในการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ$งแวดลอ้ม จาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และการบูรณาการงบประมาณในมิติพืFนที$ ใหส้อดคลอ้งกบัแผน 
พฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั เพื$อใหไ้ดข้อ้มูลที$เพียงพอสาํหรับเสนอรัฐมนตรีเจา้สังกดั 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และส่งสาํนกังบประมาณพิจารณาต่อไป  
 

2. วตัถุประสงค์ 

 1) เพื$อเสนอกระบวนการในการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2) เพื$อใหไ้ดรั้บการจดัสรรงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที$มีความเชื$อมโยงกบัยทุธศาสตร์
ชาติ และนโยบายสาํคญัของรัฐบาล และการบูรณาการงบประมาณในมิติพืFนที$ 
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 3) เพื$อใหส้าํนกังบประมาณมีขอ้มูลเพียงพอสาํหรับการวเิคราะห์ และจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีใหก้บัหน่วยงาน 
 4) เพื$อใหผู้บ้ริหารของหน่วยงานมีฐานขอ้มูลเพียงพอสาํหรับเตรียมชีFแจงต่อฝ่าย
นิติบญัญติัในกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณของรัฐสภาต่อไป 
 
3. ระยะเวลาดาํเนินการ 
 ระยะเวลาของการจดัทาํคาํของบประมาณเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2557–กมุภาพนัธ์ 2558) 
 
4. พื)นที�ดาํเนินการ 

สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ$งแวดลอ้ม 

 

5. สัดส่วนของผลงาน 

 ในการจดัทาํเล่มเอกสารผลงาน ผูข้อประเมินเป็นผูด้าํเนินการจดัทาํแต่เพียงผูเ้ดียว 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 
 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1) การจดัทาํคาํของบประมาณ หมายถึง การจดัทาํขอ้มูลรายละเอียดแผนงาน 
ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และรายการงบประมาณตามหมวดรายจ่ายของหน่วยงาน 
เพื$อเป็นขอ้มูลใหก้บัสาํนกังบประมาณในการวเิคราะห์การจดัสรรงบประมาณใหก้บั
หน่วยงาน 

2) การจดัการงบประมาณอิเลก็ทรอนิกส์ (Government Budget is prepared 
electronically) : e-Budgeting หมายถึง กระบวนการงบประมาณผา่นสื$ออิเลก็ทรอนิกส์ 
ซึ$งประกอบดว้ย การจดัเตรียม/การจดัทาํงบประมาณ (Budget Preparation) การอนุมติั
งบประมาณ (Budget Adoption) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และการ
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ควบคุม/ติดตามประเมินผล (Budget Control & Budget Evaluation) ซึ$งผูใ้ชง้านจะตอ้ง
ใชง้านผา่นอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซตส์าํนกังบประมาณ 

3) งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ (Strategic Performance Based 
Budgeting : SPBB) หมายถึง ระบบงบประมาณรายจ่ายที$ใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนด
พนัธกิจขององคก์ร เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์กลยทุธ์ แผนงาน/โครงการ อยา่งเป็น
ระบบ มีการติดตามประเมินผลอยา่งสมํ$าเสมอเพื$อวดัผลสาํเร็จของงาน ซึ$งเป็นระบบที$
เชื$อมโยงการบริหารจดัการทรัพยากรการเงิน และพสัดุที$สะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลสาํเร็จของงาน 
หรือพนัธกิจต่าง ๆ ขององคก์รหรือของรัฐภายใตร้ะบบการบริหารกิจการบา้นเมืองที$ดี 

4) งบประมาณรายจ่าย หมายถึง จาํนวนเงินอยา่งสูงที$อนุญาตใหจ่้ายหรือให ้
ก่อหนีFผกูพนัได ้ตามวตัถุประสงค ์และภายในระยะเวลาที$กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย 

5) ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตัFงแต่วนัที$ 1 ตุลาคม ของปีหนึ$งถึงวนัที$  
30 กนัยายน ของปีถดัไป และใหใ้ชปี้ พ.ศ. ที$ถดัไปนัFนเป็นชื$อสาํหรับปีงบประมาณนัFน 

6) เป้าหมายยทุธศาสตร์ระดบัชาติ หมายถึง ผลสัมฤทธิ4 ที$รัฐบาลตอ้งการจะให้
เกิดต่อประชาชนและประเทศ 
 7) เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง หมายถึง เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง
ตามเอกสารประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ$มเติม หรือที$กาํหนดขึFนใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ 
 8) งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวตัถุประสงคข์องรายจ่าย ที$กาํหนดใหมี้การใชจ่้าย
ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 

7. ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

ในการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ$งแวดลอ้ม เป็นการดาํเนินงานที$มี
ขอ้จาํกดั และความยุง่ยากซบัซอ้นของผลงานดงันีF  

1) ในช่วงระหวา่งการจดัทาํคาํของบประมาณ สาํนกังบประมาณมกัจะมีการ
เปลี$ยนแปลงระเบียบและหลกัเกณฑต่์าง ๆ เช่น ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์เกณฑร์าคากลาง
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และคุณลกัษณะพืFนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ หลกัเกณฑ ์และอตัราค่าใชจ่้ายงบดาํเนินงาน 
ส่งผลใหต้อ้งคาํนวณรายละเอียดงบประมาณใหม่ 

2) ในการจดัทาํคาํของบประมาณนัFน สาํนกังบประมาณจะกาํหนดแบบฟอร์มให้
หน่วยงานจดัทาํค่อนขา้งล่าชา้ และใหห้น่วยงานส่งขอ้มูลเล่มคาํของบประมาณในสอง 
รูปแบบ คือ การบนัทึกขอ้มูลคาํของบประมาณในระบบคาํของบประมาณอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-Budgeting) และในรูปแบบของเอกสารเล่มคาํของบประมาณรายจ่ายตามแบบฟอร์มที$
สาํนกังบประมาณกาํหนด โดยกาํหนดเวลาส่งขอ้มูลทัFงสองแบบในเวลาใกลเ้คียงกนั 

3) การรวบรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ$งแวดลอ้ม มีความล่าชา้เพราะการส่งขอ้มูลของหน่วยงานนัFน 
มีความล่าชา้และมีการเปลี$ยนแปลงแกไ้ขตลอดเวลา 

4) การจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายในส่วนของงบลงทุน สาํนกังบประมาณ
จาํเป็นตอ้งมีสถานะของครุภณัฑน์ัFน ๆ ที$เป็นปัจจุบนั เพื$อเป็นฐานขอ้มูลในการวเิคราะห์
การจดัสรรงบประมาณใหแ้ก่หน่วยงาน เช่น จาํนวน อายกุารใชง้าน สภาพการใชง้าน 
เป็นตน้ แต่ฐานขอ้มูลดงักล่าว หน่วยงานในสังกดัยงัไม่มีการจดัทาํอยา่งเป็นระบบและ
ไม่เป็นปัจจุบนั โดยเฉพาะครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ครุภณัฑ์
สาํนกังาน เป็นตน้ เป็นสาเหตุใหส้าํนกังบประมาณตดัลดรายการครุภณัฑบ์างรายการ
ออกจากคาํของบประมาณ 

5) โครงการงบรายจ่ายอื$น หน่วยงานเจา้ของโครงการบางโครงการไม่เขียน
รายละเอียดค่าใชจ่้ายของโครงการใหช้ดัเจนมกัเป็นรูปแบบรายการลํ$าซาํ (Lump Sum) 
ซึ$งมองไม่เห็นรายละเอียดของเนืFองานภายในโครงการ เป็นสาเหตุใหถู้กตดัลดเงิน
งบประมาณ 

 
8. ประโยชน์ของผลงาน 

1) หน่วยงาน และผูที้$เกี$ยวขอ้ง มีความเขา้ใจในกระบวนการการจดัทาํคาํขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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2) เกิดการประสาน และความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกดั ในการวางแผน
กิจการไปสู่การปฏิบติั เกิดเป็นแผนงานแนวทางที$เหมาะสมในการปฏิบติังานเพื$อให้
บรรลุเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงาน 

3) หน่วยงานทราบถึงความพร้อม ขีดความสามารถในการใชจ่้ายงบประมาณ 
และแหล่งเงิน จากการจดัทาํแผนปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ เพื$อใหก้าร
ดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคที์$กาํหนดไว ้

4) งบประมาณที$ไดรั้บการจดัสรรมีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนงานบูรณาการงบประมาณ
ในมิติพืFนที$สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 
 

 



 

บทที� 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที�เกี�ยวข้อง 
 
 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ เป็นระบบงบประมาณที�
แสดงถึงความเชื�อมโยงระหวา่งทรัพยากรที�ใชไ้ปกบัผลตอบแทนที�จะไดรั้บ โดยแสดง
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนระหวา่งส่วนที�เพิ�มขึ.นในงบประมาณกบัส่วนที�เพิ�มขึ.นในผลผลิต 
หรือผลลพัธ์ ซึ�งการนาํระบบงบประมาณลกัษณะนี.มาใชน้ั.น ก่อนใชต้อ้งมีความเชื�อ
พื.นฐานวา่ ถา้ใชร้ะบบงบประมาณเป็นเงื�อนไขในการบริหารจดัการ โดยการใหมุ่้งเนน้
ผลงาน และส่งเสริมใหเ้กิดผลงาน จะทาํใหผู้บ้ริหารของหน่วยงานนาํทีมงานปฏิบติังาน
ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามนโยบายของหน่วยงาน การจดัการงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน
จะใหค้วามสาํคญักบัผลผลิต (outputs) และผลลพัธ์ (outcomes) ของการดาํเนินงาน โดย
ผลผลิตที�เกิดขึ.นจะตอ้งมีความเชื�อมโยงกบัผลลพัธ์ และผลลพัธ์จะตอ้งมีความสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมาย และนโยบายของรัฐบาล โดยการใหอ้าํนาจผูบ้ริหารของหน่วยงานในการ
ตดัสินใจ และมีความยดืหยุน่มากขึ.นในการใชจ่้ายงบประมาณ การจดัทาํงบประมาณ
แบบมุ่งเนน้ผลงาน จะมุ่งเนน้เรื�องประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาํเนินงาน ซึ�ง
ประสิทธิภาพนั.น จะพิจารณาผลที�ไดรั้บจากการดาํเนินงานเทียบกบัทรัพยากรที�ใชไ้ป 
การดาํเนินงานที�มีประสิทธิภาพนั.นจะตอ้งไดผ้ลผลิตที�มากที�สุดโดยใชท้รัพยากรที�นอ้ย
ที�สุด ส่วนประสิทธิผลนั.นมุ่งเนน้วา่จะไดผ้ลตามที�ตอ้งการ ซึ�งกาํหนดไวใ้นนโยบายและ
จุดหมายของหน่วยงานหรือไม่ ซึ�งจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายและจุดหมายของรัฐบาล 
ซึ�งแนวคิดหลกัในการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแผนงานยทุธศาสตร์ 
ประกอบดว้ย (1) ใชย้ทุธศาสตร์เป็นตวันาํ (2) ตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปี ตามนยัแห่งพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที�ดี พ.ศ. 2546 (3) บูรณาการการจดัทาํงบประมาณตามแผนยทุธศาสตร์ (วงเงิน 
และเป้าหมาย) ใน 3 มิติงาน ไดแ้ก่ มิติตามแผนงานงบประมาณในเชิงบูรณาการ 
(Agenda) มิติงานตามยทุธศาสตร์พื.นที� (Area) และมิติงานยทุธศาสตร์กระทรวง และ
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หน่วยงาน (Function)  (4) เพิ�มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการใชจ่้าย
งบประมาณภาครัฐ ทั.งรายจ่ายประจาํ และรายจ่ายลงทุน โดยควบคุมรายจ่ายประจาํ
เพื�อใหมี้รายจ่ายลงทุนเพิ�มขึ.น (5) เนน้การติดตามประเมินผลที�เป็นระบบอยา่งต่อเนื�อง 
 จากแนวคิดหลกัในการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
นั.น สามารถสรุปเป็นแผนภูมิแสดงระบบการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตาม
ยทุธศาสตร์ไดด้งันี.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
ภาพที� 1 ระบบการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ 
 
 จากหลกัการงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ที�กล่าวมาขา้งตน้  
จะเห็นไดว้า่ รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัผลลพัธ์ของการปฏิบติัราชการเป็นสาํคญั เพราะ
ใหค้วามสาํคญักบัผลประโยชนข์องประชาชนและประเทศเป็นหลกั และอยา่งแทจ้ริง  
ซึ�งการที�หน่วยงานจะสนองต่อนโยบายสาํคญัของรัฐบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ที�สุดนั.น หน่วยงานเองจะตอ้งวเิคราะห์ความพร้อมของหน่วยงานหรือองคก์ารวา่มีความ

แผนบริหารราชการแผนดิน/ยทุธศาสตร์ชาติ 
/นโยบายรัฐบาล/ฯลฯ 

ผลลพัธ์ (Out comes) 

ผลผลิต (Out puts) 

แผนงาน/
โครงการ 

ทรัพยากรของหน่วยงาน 

ประเทศ/ประชาชน
ไดรั้บประโยชน/์ความ
ตอ้งการของประชาชน 

งบประมาณ 
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พร้อมมากนอ้ยแค่ไหน ซึ�งการวเิคราะห์ถึงศกัยภาพของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ จะช่วยใหห้น่วยงานสามารถปฏิบติัภารกิจของหน่วยงานและนโยบายของ
รัฐบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ดงันั.น ผูเ้ขียนจึงเลง็เห็นว่า หลกัการวเิคราะห์ความพร้อมขององคก์ารไดดี้ที�สุด 
คือการใชต้วัแบบการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคและโอกาส หรือที�เรียกวา่ 
SWOT Analysis ซึ�งมีรายละเอียดดงันี.  
 
1. SWOT Analysis 
 SWOT Analysis เป็นการวเิคราะห์สภาพองคก์ารหรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื�อ
คน้หาจุดแขง็ จุดเด่น จุดดอ้ย หรือสิ�งที�อาจเป็นปัญหาสาํคญัในการดาํเนินงานสู่สภาพ 
ที�ตอ้งการในอนาคต SWOT เป็นตวัยอ่ที�มีความหมายดงันี.  
 S (Strengths) หมายถึง จุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ 
 W (Weaknesses) หมายถึง จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ 
 O (Opportunities) หมายถึง โอกาสที�จะดาํเนินการได ้
 T (Threast)  หมายถึง อุปสรรค ขอ้จาํกดั หรือปัจจยัที�คุกคามการดาํเนินงานของ
องคก์าร 
 หลกัการสาํคญัของ SWOT กคื็อการวเิคราะห์โดยการสาํรวจจากสภาพการณ์  
2 ดา้น คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันั.น การวเิคราะห์ SWOT  
จึงเรียกไดว้า่เป็นการวเิคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ�งเป็นการวเิคราะห์ 
จุดแขง็ จุดอ่อน เพื�อใหรู้้ตนเอง (รู้เรา) รู้จกัสภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจน และวเิคราะห์
โอกาส อุปสรรค การวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั.งภายนอกและภายในองคก์ร ซึ� งจะช่วยให้
ผูบ้ริหารขององคก์รทราบถึงการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ที�เกิดขึ.นภายนอกองคก์ร ทั.งสิ�งที� 
ไดเ้กิดขึ.นแลว้และแนวโนม้การเปลี�ยนแปลงในอนาคต รวมทั.งผลกระทบของการ
เปลี�ยนแปลงเหล่านี. ที�มีต่อองคก์ร และจุดแขง็ จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่าง ๆ  
ที�องคก์รมีอยู ่ซึ� งขอ้มูลเหล่านี.จะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากต่อการกาํหนดวสิัยทศัน ์ 
การกาํหนดกลยทุธ์และการดาํเนินตามกลยทุธ์ขององคก์ร ระดบัองคก์รที�เหมาะสม
ต่อไป โดยมีขั.นตอนประกอบดว้ย 3 ขั.นตอน ดงันี.  
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 1) การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Enviroment) เป็นการ
ประเมินจุดแขง็หรือขอ้ไดเ้ปรียบ และจุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ ซึ�งเป็นปัจจยัที�องคก์ร
สามารถควบคุมหรือบริหารจดัการได ้หรือเรียกวา่การวเิคราะห์และพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองคก์ร เช่น คุณภาพบุคลากร งบประมาณ เครื�องมือ การ
บริหารจดัการ โครงสร้างองคก์ร กระบวนการหรือขั.นตอนในการทาํงาน เป็นตน้ 
 2) การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) เป็นการ
ประเมินโอกาส และอุปสรรคขอ้จาํกดั หรือปัจจยัที�คุกคามการดาํเนินงานขององคก์ร ซึ�ง
องคก์รไม่สามารถควบคุมได ้เช่น เทคโนโลย ีนโยบายรัฐบาล ความขดัแยง้ทางการเมือง 
เป็นตน้ 
 นอกจากการใชห้ลกั SWOT Analysis มาวเิคราะห์ความพร้อมของหน่วยงานแลว้ 
การจดัทาํคาํของบประมาณ ย ั.งตอ้งอาศยัเครื�องมือตามวธีิการของงบประมาณอีกเป็นสาํคญั 
นั�นคือ แนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูลพื.นฐานและระเบียบที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ เพื�อเป็นแนวทางในการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงันี.  
 2. พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
 3. ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม 
 4. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 
 5. คาํแถลงของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
 6. ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 7. แผนยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 – 2564 
  
2. พระราชบัญญัติวธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2502 

การจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณนั.น หวัหนา้ส่วนราชการ
จะมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายของส่วนราชการ เพื�อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์
ของหน่วยงาน และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติและนโยบายที�สาํคญัของรัฐบาล และ
เพื�อเป็นการควบคุมการจดัทาํคาํของบประมาณของหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑที์�
กาํหนดของรัฐบาล พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2502 จึงเป็นเครื�องมือของ
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ส่วนราชการ และรัฐบาลที�สาํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการกาํหนดอาํนาจหนา้ที�ของ
หวัหนา้ส่วนราชการ ซึ�งไดก้ล่าวไวด้งันี.  

มาตรา 1 พระราชบญัญติันี. เรียกวา่ “พระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. 
2502” 

มาตรา 2 พระราชบญัญติันี. ใหใ้ชบ้งัคบัตั.งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นตน้ไป 

มาตรา 3 ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ. 2499 
บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอ้บงัคบัอื�นในส่วนที�มีบญัญติัไวแ้ลว้ในพระราช 

บญัญติันี.  หรือซึ�งขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติันี.  ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติันี.แทน 
มาตรา 4 ในพระราชบญัญติันี.  
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความวา่ จาํนวนเงินอยา่งสูงที�อนุญาตใหจ่้ายหรือให้

ก่อหนี.ผกูพนัได ้ตามวตัถุประสงคแ์ละภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย 

“งบประมาณรายจ่ายขา้มปี” หมายความวา่ งบประมาณรายจ่ายที�ใชไ้ดเ้กิน
ปีงบประมาณ ตามวตัถุประสงคแ์ละระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่าย 

“ปีงบประมาณ” หมายความวา่ ระยะเวลาตั.งแต่วนัที� 1 ตุลาคมของปีหนึ�งถึงวนัที� 
30 กนัยายน ของปีถดัไป และใหใ้ชปี้ พ.ศ. ที�ถดัไปนั.นเป็นชื�อสาํหรับปีงบประมาณนั.น 

“หนี. ” หมายความวา่ ขอ้ผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายหรืออาจจะตอ้งจ่ายเป็นเงิน สิ�งของ
หรือบริการ ไม่วา่จะเป็นขอ้ผกูพนัอนัเกิดจากการกูย้มื การคํ.าประกนั การซื.อหรือการจา้ง
โดยใชเ้ครดิต หรือจากการอื�นใด 

“เงินประจาํงวด” หมายความวา่ ส่วนหนึ�งของงบประมาณรายจ่ายที�แบ่งสรร 
ใหจ่้าย หรือใหก่้อหนี.ผกูพนัในระยะเวลาหนึ�ง 
 “ส่วนราชการ” หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที�มีฐานะ
เทียบเท่า สาํนกังานหรือหน่วยงานอื�นใดของรัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวสิาหกิจหรือ
หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น 
 “รัฐวสิาหกิจ” หมายความวา่  
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 (ก) องคก์ารของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที�รัฐบาลเป็นเจา้ของ 
 (ข) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�ส่วนราชการมีทุนรวมอยูด่ว้ยเกินกวา่ 
ร้อยละหา้สิบ 
 (ค) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�ส่วนราชการ และ / หรือรัฐวสิาหกิจตาม 
(ก) และ / หรือ (ข) มีทุนรวมอยูด่ว้ยเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
 (ง) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�ส่วนราชการ และ / หรือรัฐวสิาหกิจตาม 
(ค) และ / หรือ (ก) และ / หรือ (ข) มีทุนรวมอยูด่ว้ยเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
 (จ) บริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�ส่วนราชการ และ / หรือรัฐวสิาหกิจตาม 
(ง) และ / หรือ (ก) และ / หรือ (ข) และ / หรือ (ค) มีทุนรวมอยูด่ว้ยเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
 “คลงั” หมายความวา่ คลงัจงัหวดัหรือคลงัอาํเภอ และใหห้มายความรวมถึงบญัชี
เงินฝากของกระทรวงการคลงัที�ธนาคารแห่งประเทศไทยดว้ย 
 “เงินทดรองราชการ” หมายความวา่ เงินที�กระทรวงการคลงัจ่ายและอนุญาตให้
ส่วนราชการมีไวต้ามจาํนวนที�เห็นสมควร เพื�อทดรองเป็นค่าใชจ่้ายตามระเบียบหรือ
ขอ้บงัคบัของกระทรวงการคลงั 
 “ผูอ้าํนวยการ” หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 มาตรา 5 ใหน้ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัรักษาการตาม
พระราชบญัญติันี.  และใหมี้อาํนาจออกกฎกระทรวงเพื�อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติั ทั.งนี.  ตามอาํนาจหนา้ที�ที�เกี�ยวกบัสาํนกันายกรัฐมนตรี หรือ
กระทรวงการคลงั แลว้แต่กรณี 
 กฎกระทรวงนั.น เมื�อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
 หมวดที� 1 อาํนาจหนา้ที�ของผูอ้าํนวยการ 
 มาตรา 6 ใหผู้อ้าํนวยการมีอาํนาจหนา้ที�จดัทาํงบประมาณ กบัปฏิบติัการอยา่งอื�น  
ตามที�บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี.  และใหมี้อาํนาจหนา้ที�เกี�ยวกบังบประมาณดงัต่อ 
ไปนี.ดว้ย 
 (1) เรียกใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจเสนอประมาณการรายรับและรายจ่าย
ตามแบบและหลกัเกณฑ ์พร้อมดว้ยรายละเอียดตามที�ผูอ้าํนวยการกาํหนด  
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(2) วเิคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ  
(3) กาํหนด เพิ�ม หรือลดเงินประจาํงวดตามความจาํเป็นของการปฏิบติังาน และ

ตามกาํลงัเงินของแผน่ดิน  
(4) กาํหนดระยะเวลาของเงินประจาํงวด 
มาตรา 7 เพื�อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี.  ใหผู้อ้าํนวยการมีอาํนาจเรียกให้

ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจเสนอขอ้เทจ็จริงตามที�เห็นสมควร และใหผู้อ้าํนวยการหรือ
พนกังานเจา้หนา้ที�ที�ผูอ้าํนวยการมอบหมายมีอาํนาจที�จะเขา้ตรวจสรรพสมุด บญัชี 
เอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ ของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ 

เพื�อประโยชนแ์ห่งวรรคก่อน ใหถื้อวา่พนกังานเจา้หนา้ที�ที�ผูอ้าํนวยการ
มอบหมาย เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาดว้ย 

หมวด 2 ลกัษณะของงบประมาณ  
มาตรา 8 งบประมาณประจาํปีที�เสนอต่อรัฐสภานั.น โดยปกติใหป้ระกอบดว้ย  
(1) คาํแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลงัและการเงิน 

สาระสาํคญัของงบประมาณ และความสัมพนัธ์ระหวา่งรายรับและงบประมาณรายจ่ายที�
ขอตั.ง  

(2) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหวา่งปีที�ล่วงมาแลว้ ปีปัจจุบนัและปีที�ขอตั.ง
งบประมาณรายจ่าย  

(3) คาํอธิบายเกี�ยวกบัประมาณการรายรับ  
(4) คาํชี.แจงเกี�ยวกบังบประมาณรายจ่ายที�ขอตั.ง 
(5) รายงานเกี�ยวกบัการเงินของรัฐวสิาหกิจ  
(6) คาํอธิบายเกี�ยวกบัหนี.ของรัฐบาลทั.งที�มีอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั และที�เสนอขอกู้

เพิ�มเติม  
(7) รายงานการรับจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นที�มีผูม้อบใหเ้พื�อช่วยราชการ  
(8) ร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
มาตรา 9 ในการเสนองบประมาณนั.น ถา้ประมาณการรายรับประเภทรายไดต้าม

อาํนาจกฎหมายที�มีอยูแ่ลว้ เป็นจาํนวนตํ�ากวา่งบประมาณรายจ่ายทั.งสิ.นที�ขอตั.ง ใหแ้ถลง
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วธีิหาเงินส่วนที�ขาดดุลต่อรัฐสภาดว้ย แต่ถา้เป็นจาํนวนสูงกวา่กใ็หแ้ถลงวธีิที�จะจดัการ
แก่ส่วนที�เกินดุลนั.นในทางที�จะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ�ง  

มาตรา 9 ทวิ เมื�อพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราช 
บญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมใชบ้งัคบัแลว้ หรือเมื�อมีกรณีที�ตอ้งใชง้บประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณที�ล่วงแลว้ไปพลางก่อนตามมาตรา 16 ถา้รายจ่ายสูงกวา่
รายได ้ใหก้ระทรวงการคลงัมีอาํนาจกูเ้งินไดต้ามความจาํเป็น แต่กรณีจะเป็นประการใด
กต็าม การกูเ้งินตามมาตรานี.  ในปีหนึ�ง ๆ ตอ้งไม่เกิน  

(1) ร้อยละยี�สิบของจาํนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีและงบประมาณ
รายจ่ายเพิ�มเติม หรือของจาํนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณที�ล่วงแลว้
มาแลว้แต่กรณี กบัอีก  

(2) ร้อยละแปดสิบของงบประมาณรายจ่ายที�ตั.งไวส้าํหรับชาํระคืนตน้เงินกู ้ 
การกูเ้งินตามวรรคหนึ�ง จะใชว้ธีิออกตัlวเงินคลงั พนัธบตัร ตราสารอื�น หรือทาํสัญญากู ้
กไ็ดก้ารออกตัlวเงินคลงัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยตัlวเงินคลงั แต่การออกพนัธบตัร
หรือตราสารอื�น หรือการทาํสัญญากูต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีก่อนการออก
พนัธบตัรหรือตราสารอื�น ใหก้ระทรวงการคลงัประกาศจาํนวนเงินที�จะกู ้อตัราดอกเบี.ย 
ระยะเวลากู ้เงื�อนไขและวธีิการต่าง ๆ ในการออกพนัธบตัรหรือตราสารนั.น ในกรณีทาํ
สัญญากู ้ใหก้ระทรวงการคลงัประกาศจาํนวนเงินที�ไดกู้ ้ผูใ้หกู้ ้อตัราดอกเบี.ย ระยะเวลา
กูแ้ละสาระสาํคญัอื�น ๆ ในสัญญากูน้ั.น  

ประกาศกระทรวงการคลงัตามความในวรรคสี� ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 10 งบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมที�ขอตั.ง
จะมีงบกลางแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจกไ็ด ้
และจะกาํหนดใหมี้รายการเงินสาํรองจ่ายเพื�อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น ในงบกลางนั.นดว้ย
กไ็ด ้

มาตรา 11 งบประมาณรายจ่ายขา้มปีจะมีไดใ้นกรณีที�คาดวา่จะใชง้บประมาณ
รายจ่ายใหเ้สร็จทนัภายในปีงบประมาณไม่ได ้การตั.งงบประมาณรายจ่ายขา้มปีนี.ตอ้ง
กาํหนดเวลาสิ.นสุดไวด้ว้ย    
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หมวด 3 การจดัทาํงบประมาณ 
มาตรา 12 ใหห้วัหนา้ส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที�ผูห้นึ�ง

เป็นเจา้หนา้ที�งบประมาณ มีหนา้ที�เกี�ยวกบังบประมาณของส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ
นั.น 

มาตรา 13 ใหรั้ฐมนตรีเจา้สังกดัของส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ หรือรัฐมนตรี
ซึ�งตามกฎหมายใหมี้หนา้ที�กาํกบั หรือควบคุมกิจการของรัฐวสิาหกิจ มีหนา้ที�รับผดิชอบ
ในการยื�นงบประมาณประจาํปีของส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจนั.น ต่อผูอ้าํนวยการ
ภายในเวลาที�ผูอ้าํนวยการกาํหนด 

ในกรณีรัฐวสิาหกิจที�เป็นบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ใหรั้ฐมนตรีเจา้สังกดั
ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเจา้ของทุน เป็นผูมี้หนา้ที�รับผดิชอบตามความในวรรค
ก่อนงบประมาณประจาํปีนั.น ถา้มิไดย้ื�นภายในกาํหนดเวลาตามความในสองวรรคแรก 
ผูอ้าํนวยการอาจพิจารณาการตั.งงบประมาณประจาํปีตามที�เห็นสมควร  

มาตรา 14 รายจ่ายเพื�อชดใชเ้งินคงคลงักดี็ หรือรายจ่ายเพื�อชดใชเ้งินทุนสาํรอง
จ่ายตามมาตรา 29 ทว ิกดี็ ใหแ้ยกตั.งไวเ้ป็นส่วนหนึ�งต่างหากในพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย และใหถื้อวา่เป็นรายจ่ายของปีงบประมาณที�ไดจ่้ายเงินคงคลงั หรือ
เงินทุนสาํรองจ่ายนั.น ๆ ไป 

มาตรา 15 ใหผู้อ้าํนวยการเสนองบประมาณประจาํปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื�อ
คณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา เป็นเวลาอยา่งนอ้ยสองเดือนก่อนวนัเริ�มปีงบประมาณนั.น  

มาตรา 16 ถา้พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีออกใชไ้ม่ทนั
ปีงบประมาณ ใหม่ ใหใ้ชง้บประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณที�ล่วงแลว้ไปพลาง
ก่อนไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�ผูอ้าํนวยการกาํหนดโดยอนุมติันายกรัฐมนตรี  

มาตรา 17 ในกรณีจาํเป็นจะตอ้งจ่ายเงินหรือก่อหนี.ผกูพนัเกินกวา่ หรือนอกเหนือ 
ไปจากที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี คณะรัฐมนตรีอาจ
เสนอร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมต่อรัฐสภาไดแ้ละใหแ้สดงถึงเงิน 
ที�พึงไดม้าสาํหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมที�ขอตั.งดว้ย  

การจดัทาํงบประมาณเพิ�มเติม ใหเ้ป็นไปตามวธีิการที�ผูอ้าํนวยการกาํหนด 
หมวด 4 การโอนงบประมาณรายจ่าย  
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มาตรา 18 รายจ่ายที�กาํหนดไวส้าํหรับส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจใดตาม
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีกดี็ พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย  
เพิ�มเติมกดี็ จะโอนหรือนาํไปใชส้าํหรับส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจอื�นมิได ้เวน้แต่  

(1) มีพระราชบญัญติัใหโ้อนหรือนาํไปใชไ้ด ้ 
(2) ในกรณีที�มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเขา้ดว้ยกนัไม่วา่จะมี

ผลเป็นการจดัตั.งส่วนราชการขึ.นใหม่หรือไม่กต็าม ใหโ้อนงบประมาณรายจ่ายของ ส่วน
ราชการที�ถูกโอนหรือรวมเขา้ดว้ยกนันั.นไปเป็นของส่วนราชการหรือหน่วยงานที�รับ
โอนหรือที�รวมเขา้ดว้ยกนั หรือส่วนราชการที�จดัตั.งขึ.นใหม่แลว้แต่กรณี ทั.งนี.  ตามที�
กาํหนดในพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว 

มาตรา 19 รายจ่ายที�กาํหนดไวใ้นรายการใด สาํหรับส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ
ตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ�มเติม พระราชบญัญติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 
18(2) จะโอนหรือนาํไปใชใ้นรายการอื�นมิได ้เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการ 
แต่ผูอ้าํนวยการจะอนุญาตมิไดใ้นกรณีที�เป็นผลใหเ้พิ�มรายจ่ายประเภทเงินราชการลบั 
หรือเป็นงาน หรือโครงการใหม่ เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี 

รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที�กาํหนดไวใ้นงบกลาง ใหผู้อ้าํนวยการมีอาํนาจ  
จดัสรรใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ 
ของส่วนราชการ และรัฐวสิาหกิจนั.น ๆ ไดต้ามความจาํเป็น  

ในกรณีจาํเป็นผูอ้าํนวยการโดยอนุมติันายกรัฐมนตรี จะโอนรายจ่ายงบกลาง
รายการใดรายการหนึ�งไปเพิ�มรายการอื�น ๆ ในงบเดียวกนักไ็ด ้

มาตรา 20 การใชร้ายจ่ายสาํหรับส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจที�กาํหนดไวใ้นแต่
ละรายการตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีกดี็ พระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมกดี็ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที�ผูอ้าํนวยการกาํหนด 

หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ  
มาตรา 21 ใหรั้ฐมนตรีเป็นผูรั้บผดิชอบในการควบคุมงบประมาณ เพื�อปฏิบติัการ

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บงัคบั และใหมี้อาํนาจหนา้ที�ดงัต่อไปนี.ดว้ย  
(1) จดัใหมี้การประมวลบญัชีการเงินแผน่ดิน  
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(2) กาํหนดระเบียบหรือขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเกบ็รักษา
เงินและการนาํเงินส่งคลงั ดว้ยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

(3) จดัใหมี้การตรวจเอกสารการขอเบิกเงิน การจ่ายเงินและการก่อหนี.ผกูพนั 
ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ เกี�ยวกบัการรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการนาํเงินส่งคลงั  

(4) กาํหนดและควบคุมระบบบญัชี แบบรายงาน และเอกสารเกี�ยวกบัการรับ
จ่ายเงินและหนี.   

(5) กาํหนดระเบียบหรือขอ้บงัคบัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการ ดว้ยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีและใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา 22 ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจเรียกใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจเสนอ
ขอ้เทจ็จริงตามที�เห็นสมควร และใหมี้อาํนาจมอบหมายใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�เขา้ตรวจ  
สรรพสมุด บญัชี เอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ ของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ  

เพื�อประโยชนแ์ห่งวรรคก่อนใหถื้อวา่พนกังานเจา้หนา้ที�ที�รัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญาดว้ย 

มาตรา 23 ยกเวน้กรณีที�บญัญติัไวใ้นมาตรา 23 ตรี ส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ
จะจ่ายเงินหรือก่อหนี.ผกูพนัไดแ้ต่เฉพาะตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบ 
ประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม หรือตาม
อาํนาจที�มีอยูต่ามกฎหมายอื�น และหา้มมิใหจ่้ายเงินหรือก่อหนี.ผกูพนัตามพระราชบญัญติั  
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม จนกวา่จะ
ไดรั้บอนุมติัเงินประจาํงวดแลว้  

รายจ่ายใดมีจาํนวนและระยะเวลาการจ่ายเงินที�แน่นอน ผูอ้าํนวยการโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกาํหนดใหส่้วนราชการจ่ายเงินโดยไม่ตอ้งขออนุมติัเงิน
ประจาํงวดกไ็ด ้ 

เมื�อพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายเพิ�มเติมแลว้แต่กรณี ใชบ้งัคบัแลว้ ใหส้าํนกังบประมาณรวบรวมรายการงบประมาณ  
รายจ่ายซึ�งจะตอ้งก่อหนี.ผกูพนัและวงเงินที�คาดวา่จะตอ้งก่อหนี.ผกูพนังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีต่อ ๆ ไป พร้อมทั.งจาํนวนเงินเผื�อเหลือเผื�อขาดเสนอใหค้ณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมติัการก่อหนี.ผกูพนัภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที�พระราชบญัญติัดงักล่าวใช้
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บงัคบั และเมื�อคณะรัฐมนตรีอนุมติัแลว้ ใหส่้วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจดาํเนินการตาม
ระเบียบที�ผูอ้าํนวยการกาํหนด ดว้ยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

ในกรณีที�มีความจาํเป็นและเร่งด่วนและมิใช่กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม
คณะรัฐมนตรีมีอาํนาจอนุมติัใหส่้วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจจ่ายเงินหรือก่อหนี.ผกูพนั
ตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ�มเติมก่อนไดรั้บเงินประจาํงวด หรืออนุมติัใหส่้วนราชการ หรือรัฐวสิาหกิจก่อหนี.
ผกูพนัเกินกวา่ หรือนอกเหนือไปจากที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีหรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมได ้

มาตรา 23 ทวิ ส่วนราชการใด ๆ นอกจากกระทรวงการคลงัจะทาํการก่อหนี.
ผกูพนัที�เป็นการกูย้มืเงินหรือการคํ.าประกนัมิได ้เวน้แต่ในกรณีที�บญัญติัไวใ้นมาตรา  
23 ตรี 
 มาตรา 23 ตรี รัฐวสิาหกิจที�ไม่ใช่นิติบุคคล ถา้มีความจาํเป็นตอ้งกูย้มืเงินเพื�อใช้
ดาํเนินกิจการ ใหก้ระทรวงเจา้สังกดัมีอาํนาจกูย้มืใหไ้ดต้ามเงื�อนไขดงันี.   

(1) ในกรณีกูย้มืเงินเพื�อการลงทุน รัฐวสิาหกิจนั.นจะตอ้งเสนอแผนงานลงทุนให้
คณะกรรมการบริหารสภาพฒันาการเศรษฐกิจแห่งชาติพิจารณาก่อน  

(2) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและผูอ้าํนวยการ และถา้เป็นจาํนวนเงิน
เกินกวา่หา้ลา้นบาท จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีอีกดว้ย เงินที�ไดรั้บจากการ
กูย้มืตามมาตรานี.  ใหจ่้ายแก่รัฐวสิาหกิจนั.น เพื�อนาํไปใชต้ามวตัถุประสงคไ์ดโ้ดยไม่ตอ้ง
นาํส่งคลงั 

มาตรา 24 บรรดาเงินที�ส่วนราชการไดรั้บเป็นกรรมสิทธิm  ไม่วา่จะไดรั้บตาม
กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบั หรือไดรั้บชาํระตามอาํนาจหนา้ที�หรือสัญญา หรือไดรั้บ
จากการใหใ้ชท้รัพยสิ์น หรือเกบ็ดอกผลจากทรัพยสิ์นของราชการ ใหส่้วนราชการที�ไดรั้บ 
เงินนั.น นาํส่งคลงัตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัที�รัฐมนตรีกาํหนด เวน้แต่จะมีกฎหมายกาํหนด 
เป็นอยา่งอื�น  

ส่วนราชการใดไดรั้บเงินที�มีผูม้อบใหโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหส่้วนราชการนั.น
ใชจ่้ายในกิจการของส่วนราชการนั.นกดี็ หรือไดรั้บเงินที�เกิดจากทรัพยสิ์นซึ�งมีผูม้อบให้
เพื�อหาดอกผลใชจ่้ายในกิจการของส่วนราชการนั.นกดี็ ใหส่้วนราชการนั.นจ่ายเงินหรือ
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ก่อหนี.ผกูพนัภายในวงเงินที�ไดรั้บนั.นได ้และไม่ตอ้งนาํส่งคลงัในกรณีส่วนราชการ
ไดรั้บเงินตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกบัรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารสหประชาชาติ 
ทบวงการชาํนญัพิเศษแห่งสหประชาชาติ องคก์ารระหวา่งประเทศอื�นใด หรือบุคคลใด 
ไม่วา่จะเป็นเงินใหกู้ห้รือใหเ้ปล่า รวมทั.งเงินที�ส่วนราชการไดรั้บสืบเนื�องจากโครงการ
ช่วยเหลือ หรือร่วมมือเช่นวา่นั.น รัฐมนตรีจะกาํหนดเป็นอยา่งอื�นโดยไม่ตอ้งนาํส่งคลงั 
กไ็ด ้
 รัฐมนตรีจะอนุญาตใหส่้วนราชการที�ไดรั้บเงินในกรณีต่อไปนี.  นาํเงินนั.นไปใช้
จ่ายโดยไม่ตอ้งนาํส่งคลงักไ็ด ้คือ  

(1) เงินที�ไดรั้บในลกัษณะค่าชดใชค้วามเสียหาย หรือสิ.นเปลืองแห่งทรัพยสิ์น
และจาํเป็นตอ้งจ่ายเพื�อบูรณะทรัพยสิ์นหรือจดัใหไ้ดท้รัพยสิ์นคืนมา  

(2) เงินรายรับของส่วนราชการที�เป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื�น
ใดที�อาํนวยบริการอนัเป็นสาธารณประโยชนห์รือประชาสงเคราะห์  

(3) เงินที�ไดรั้บในลกัษณะผลพลอยไดจ้ากการปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ที�  
(4) เงินที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายหุน้ในนิติบุคคลเพื�อนาํไปซื.อหุน้ในนิติบุคคลอื�น  
การจ่ายเงินตาม (2) และ (3) ตอ้งเป็นไปตามระเบียบที�ไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี

และผูอ้าํนวยการ ส่วนการจาํหน่ายหุน้และการซื.อหุน้ตาม (4) ตอ้งเป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลงั ที�ไดรั้บอนุมติัจากคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 25 (ยกเลิกโดยพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2503 
มาตรา 7)  

มาตรา 26 ขา้ราชการหรือลูกจา้งผูใ้ดของส่วนราชการ กระทาํการก่อหนี.ผกูพนั
หรือจ่ายเงิน หรือโดยรู้อยูแ่ลว้ ยนิยอมอนุญาตใหก้ระทาํการดงักล่าวนั.น โดยฝ่าฝืน
พระราชบญัญติันี.  หรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัที�ไดอ้อกตามความในพระราชบญัญติันี.  
นอกจากความรับผดิทางอาญาซึ�งอาจไดรั้บตามกฎหมายอื�นแลว้ ผูก้ระทาํหรือผูย้นิยอม
อนุญาตใหก้ระทาํดงักล่าว จะตอ้งรับผดิชดใชจ้าํนวนเงินที�ส่วนราชการไดจ่้ายไปหรือ
ตอ้งผกูพนัจะตอ้งจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ใหแ้ก่ส่วนราชการนั.น 

บุคคลภายนอกผูไ้ดรั้บประโยชนจ์ากการกระทาํที�เป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติั
นี.  หรือระเบียบหรือขอ้บงัคบัที�ไดอ้อกตามความในพระราชบญัญติันี.ดงักล่าวในวรรค
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ก่อน จะตอ้งร่วมรับผดิกบัผูก้ระทาํการฝ่าฝืนตามความในวรรคก่อนเช่นกนั เวน้แต่จะ
แสดงไดว้า่ตนไดก้ระทาํไปโดยสุจริต ไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบญัญติั หรือระเบียบ
หรือขอ้บงัคบัดงักล่าว  

ความในวรรคแรกไม่ใชบ้งัคบัแก่ขา้ราชการ หรือลูกจา้งซึ�งไดท้กัทว้งคาํสั�งของ
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นหนงัสือแลว้วา่ การที�จะปฏิบติัตามคาํสั�งนั.น อาจไม่ชอบดว้ยกฎหมาย
หรือระเบียบหรือขอ้บงัคบั  

มาตรา 27 การขอเบิกเงินจากคลงัตามงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณใด 
ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั.น เวน้แต่  

(1) เป็นงบประมาณรายจ่ายขา้มปี หรือ  
(2) เป็นงบประมาณรายจ่ายที�ไดก่้อหนี.ผกูพนัไวก่้อนสิ.นปีงบประมาณ หรือที�

ไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีใหเ้บิกเหลื�อมปี และไดมี้การกนัเงินไวต้ามระเบียบ หรือ
ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  

ในกรณี (2) ใหข้ยายเวลาขอเบิกเงินจากคลงัต่อไปไดอี้กไม่เกินหกเดือนปฏิทิน
ของปีงบประมาณถดัไป เวน้แต่มีความจาํเป็นตอ้งขอเบิกเงินจากคลงัภายหลงัเวลา
ดงักล่าว กใ็หข้อทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงัเป็นกรณี ๆ ไป 

มาตรา 28 ในกรณีที�เป็นงบประมาณรายจ่ายขา้มปี การขอเบิกเงินจากคลงัตาม
งบประมาณรายจ่ายขา้มปีนั.น ใหก้ระทาํไดแ้ต่เฉพาะภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย เวน้แต่เป็นงบประมาณรายจ่ายขา้มปีที�ไดก่้อหนี.
ผกูพนัไวก่้อนสิ.นกาํหนดเวลา และไดมี้การกนัเงินไวต้ามระเบียบหรือขอ้บงัคบัเกี�ยวกบั
การเบิกจ่ายเงินจากคลงักใ็หข้ยายเวลาขอเบิกเงินจากคลงัต่อไปไดอี้กไม่เกินสามเดือน
ปฏิทิน 

มาตรา 29 ใหรั้ฐมนตรีมีอาํนาจสั�งจ่ายเงินจากคลงัเป็นเงินทดรองราชการได ้ 
มาตรา 29 ทวิ ใหมี้เงินทุนจาํนวนหนึ�งโดยใหรั้ฐมนตรีจ่ายจากคลงั เรียกวา่ 

"เงินทุนสาํรองจ่าย" เป็นจาํนวนหนึ�งร้อยลา้นบาท เงินทุนนี.ใหน้าํไปจ่ายไดใ้นกรณีที�มี
ความจาํเป็นเพื�อประโยชนแ์ก่ราชการแผน่ดิน โดยอนุมติัคณะรัฐมนตรี และเมื�อไดจ่้าย
ไปแลว้ ใหข้อตั.งรายจ่ายชดใชเ้พื�อสมทบเงินทุนนั.นไวจ่้ายต่อไป 
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มาตรา 30 เมื�อสิ.นปีงบประมาณ ใหรั้ฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจาํปีงบประมาณที�สิ.นสุดนั.นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชกัชา้  

รายงานการรับจ่ายเงินประจาํปีตามความในวรรคก่อน เมื�อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผน่ดินไดต้รวจสอบแลว้ ใหท้าํรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื�อ
เสนอรัฐสภา 

บทเฉพาะกาล  
มาตรา 31 การปฏิบติัการตามพระราชบญัญติังบประมาณประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2502 ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณที�ใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัที�
พระราชบญัญติันี. ใชบ้งัคบั เวน้แต่ความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติันี.  ใหใ้ชบ้งัคบั
ตั.งแต่วนัที�พระราชบญัญติันี. ใชบ้งัคบั  

มาตรา 32 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2503 ใหมี้ระยะเวลาตั.งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 
2503 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2503 และใหเ้สนอร่างพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีต่อรัฐสภาก่อนสิ.นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2502  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2504 ใหมี้ระยะเวลาตั.งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ถึงวนัที� 
30 กนัยายน พ.ศ. 2504 และใหเ้สนอร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อ
รัฐสภาก่อนสิ.นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2503   

มาตรา 33 ส่วนราชการใดเบิกจ่ายเงินจากคลงัตามระบบจ่ายก่อนตรวจอยูแ่ลว้
ก่อนวนัที�พระราชบญัญติันี. ใชบ้งัคบั ใหถื้อปฏิบติัต่อไปไดอี้กไม่เกินหกเดือนนบัตั.งแต่ 
วนัที�พระราชบญัญติันี. ใชบ้งัคบั 
 
3. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
 ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม   นั.น  
เป็นระเบียบที�จะช่วยใหก้ารบริหารงบประมาณสอดคลอ้งกบัระบบและวธีิการจดัการ
งบประมาณที�มุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ ดว้ยการจดัสรรงบประมาณนั.นใหก้บั
ส่วนราชการ และรัฐวสิาหกิจ เพื�อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดและคุม้ค่า รวมทั.งไดก้ล่าวถึง
การมอบอาํนาจและความรับผดิชอบใหห้น่วยปฏิบติัสามารถบริหารงบประมาณไดอ้ยา่ง
ยดืหยุน่คล่องตวัสูง ใหบ้รรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิm ของงานตามแผนงาน และแผนงาน



22 
 

ในเชิงบูรณาการที�กาํหนดไว ้โดยไดมี้การจดัทาํค่าใชจ่้ายต่อหน่วย แผนการปฏิบติังาน 
แผนการใชจ่้ายงบประมาณ การรายงานผลและสอดรับกบัระบบอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ 
เพื�อใหก้ารใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายนั.น มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ คุม้ค่า โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณะได ้ซึ�งในระเบียบฉบบันี.จะประกอบไปดว้ย
เนื.อหาแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ  
 ลกัษณะที� 1 บททั�วไป  
 ลกัษณะที� 2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายสาํหรับส่วนราชการ และรัฐวสิาหกิจ 
 ลกัษณะที� 3 การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
 ลกัษณะที� 4 การรายงานผล 
 ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี.  
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 6 มาตรา 7 แห่งพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ 
พ.ศ. 2502 มาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ.2502 ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเติม
โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ (ฉบบัที� 6) พ.ศ. 2543 และมาตรา 
20 แห่งพระราชบญัญติัวธีิการงบประมาณ พ.ศ.2502 ผูอ้านวยการสาํนกังบประมาณจึง
กาํหนดระเบียบขึ.นไว ้ดงัต่อไปนี.  

ขอ้ 1 ระเบียบนี. เรียกวา่ “ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548”  
ขอ้ 2 ระเบียบนี.ใหใ้ชบ้งัคบั ตั.งแต่วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นตน้ไป  
ขอ้ 3 ใหย้กเลิก  

1. ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2546  
2. ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2547  
3. หลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัเกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณดว้ยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2547  
บรรดาขอ้บงัคบั หรือระเบียบอื�นใดในส่วนที�กาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบนี.  หรือซึ�ง

ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี.  ใหใ้ชร้ะเบียบนี.แทน 
ขอ้ 4 ในระเบียบนี.   
“ส่วนราชการ” หมายความวา่ ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ  
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“รัฐวสิาหกิจ” หมายความวา่ รัฐวสิาหกิจที�ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ�มเติม 

“จงัหวดั” หมายความวา่ จงัหวดัที�ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายตาม
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ�มเติม แต่ไม่รวมกรุงเทพมหานคร  

“กลุ่มจงัหวดั” หมายความวา่ กลุ่มจงัหวดัที�คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ไดพ้ิจารณาจดัตั.งขึ.น และไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ�งไดรั้บการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม 

“งบประมาณจงัหวดั” หมายความวา่ งบประมาณรายจ่ายที�จงัหวดัไดรั้บตาม
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ�มเติม เพื�อดาํเนินการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของจงัหวดั 

“งบประมาณกลุ่มจงัหวดั” หมายความวา่ งบประมาณรายจ่ายที�กลุ่มจงัหวดัไดรั้บ 
ตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ�มเติม เพื�อดาํเนินการตามแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของกลุ่มจงัหวดั 

“การจดัสรรงบประมาณ” หมายความวา่ การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายตาม
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ�มเติม ใหส่้วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจใชจ่้ายหรือก่อหนี.ผกูพนั ทั.งนี.  อาจดาํเนินการ
โดยใชก้ารอนุมติัเงินประจาํงวดหรือโดยวธีิการอื�นใดตามที�สาํนกังบประมาณกาํหนด  

“เป้าหมายยทุธศาสตร์ระดบัชาติ” หมายความวา่ ผลสัมฤทธิm ที�รัฐบาลตอ้งการจะ
ใหเ้กิด ต่อประชาชนและประเทศ  

“เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง” หมายความวา่ เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง 
ตามเอกสารประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม หรือที�กาํหนดขึ.นใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ  
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“แผนงาน” หมายความวา่ แผนงานที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม หรือที�กาํหนดขึ.นใหม่
ในระหวา่งปีงบประมาณ  

ขอ้ความใดในระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที�กล่าวถึง “แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั” ใหห้มายความถึง “แผนพฒันาจงัหวดั” และที�กล่าวถึง 
“แผนงบประมาณ” ใหห้มายความถึง “แผนงาน” 

“แผนงานในเชิงบูรณาการ” หมายความวา่ แผนงานในเชิงบูรณาการที�กาํหนดไว้
ในเอกสารประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม หรือที�กาํหนดขึ.นใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ  

“ผลผลิต” หมายความวา่ ผลผลิตที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกอบพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม หรือที�
กาํหนดขึ.นใหม่ในระหวา่งปีงบประมาณ  

“โครงการ” หมายความวา่ โครงการที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกอบพระราช 
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม 
หรือที�กาํหนดขึ.นใหม่ ในระหวา่งปีงบประมาณ  

“งบรายจ่าย” หมายความวา่ กลุ่มวตัถุประสงคข์องรายจ่ายที�กาํหนดใหจ่้ายตาม
หลกัการจาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  

“เงินทดรองราชการ” หมายความวา่ เงินทดรองราชการตามระเบียบวา่ดว้ยเงิน 
ทดรองราชการเพื�อรองจ่ายตามโครงการเงินกูจ้ากต่างประเทศ  

“แผนปฏิบติังาน” หมายความวา่ แผนการปฏิบติังานของส่วนราชการและ
รัฐวสิาหกิจ ในรอบปีงบประมาณ  

“แผนการใชง่้ายงบประมาณ” หมายความวา่ แผนแสดงรายละเอียดการใชจ่้าย
งบประมาณรายจ่ายสาหรับส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจเพื�อดาํเนินงานตามแผนการ
ปฏิบติังานในรอบปีงบประมาณ  

“แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของจงัหวดั” หมายความวา่ แผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปี ของจงัหวดัที�จดัทาํขึ.นตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และ
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กฎหมายวา่ดว้ยการบริหาร งานจงัหวดั เฉพาะในส่วนที�เป็นภารกิจของจงัหวดัที�ไดรั้บ
จดัสรรงบประมาณรายจ่าย 

“แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของกลุ่มจงัหวดั” หมายความวา่ แผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปี ของกลุ่มจงัหวดัที�จดัทาํขึ.นตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 
และกฎหมายวา่ดว้ย การบริหารงานกลุ่มจงัหวดั เฉพาะในส่วนที�เป็นภารกิจของกลุ่ม
จงัหวดัที�ไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 

“สาํนกัเบิกส่วนกลาง” หมายความวา่ กรมบญัชีกลาง  
“สาํนกัเบิกส่วนภูมิภาค” หมายความวา่ สาํนกังานคลงัจงัหวดั 
“การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความวา่ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที�

ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื�น
ภายในงบรายจ่ายเดียวกนั หรือการโอนเงิน ต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการ
เดียวกนัภายใตแ้ผนงานเดียวกนั  

“การเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” หมายความวา่ การเปลี�ยนแปลง
รายการ และหรือจาํนวนเงินของรายการที�กาํหนดไวภ้ายใตง้บรายจ่ายของแผนงาน 
ผลผลิตหรือโครงการเดียวกนั 

“การโอนจดัสรรงบประมาณรายจ่าย” หมายความวา่ การโอนจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากสาํนกัเบิกส่วนกลางไปยงัสาํนกัเบิกส่วนภูมิภาคใด หรือจากสาํนกัเบิกส่วน
ภูมิภาคใดไปยงัสาํนกัเบิกส่วนภูมิภาคอื�น โดยสอดคลอ้งกบัแผนการปฏิบติังานและ
แผนการใชจ่้ายงบประมาณ  

“รายการก่อหนี.ผกูพนัขา้มปีงบประมาณ” หมายความวา่ รายการงบประมาณ
รายจ่ายที�กาํหนดใหต้อ้งจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ�งปีงบประมาณขึ.นไปใน
ขณะที�ไดก่้อหนี.ผกูพนั  

“ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ” หมายความวา่ ระบบการจดัทาํและรับส่งขอ้มูล
การจดัการงบประมาณตามระบบการบริหารการคลงัภาครัฐดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
หรือระบบอิเลก็ทรอนิกส์อื�นใด ตามที�สาํนกังบประมาณกาํหนด  
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ลกัษณะ 1 บททั�วไป 
ขอ้ที� 5 การใชง้บประมาณรายจ่ายตามระเบียบนี.  ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ

จะตอ้งใชจ่้าย ตามรายการประมาณรายจ่ายสาํหรับส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจที�ระบุใน
เอกสารประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายเพิ�มเติมหรือที�ไดรั้บการจดัสรรจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รวมถึงที�ระบุใน
แผนการใชจ่้ายงบประมาณเพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายผลผลิต หรือ
โครงการ ตามที�กาํหนดไวใ้นแผนงานและหรือแผนงานในเชิงบูรณาการ อยา่งมี
ประสิทธิภาพ  

ในกรณีที�ส่วนราชการ หรือรัฐวสิาหกิจ มีความจาํเป็นตอ้งโอน และหรือ
เปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ใหด้าํเนินการตามความที�กาํหนดไวใ้นลกัษณะ 
2 หมวด 4  

ขอ้ 6 ใหห้วัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้รัฐวสิาหกิจรับผดิชอบในการจดัเตรียม
ความพร้อม ของกิจกรรมต่าง ๆ ที�จาํเป็นต่อการดาํเนินการตามแผนงาน แผนงานในเชิง
บูรณาการ ผลผลิต โครงการ หรือรายการตามความที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 17 เพื�อใหส้ามารถ
ดาํเนินการจดัทาํผลผลิต โครงการหรือรายการไดท้นัทีที�ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ  
ใหห้วัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้รัฐวสิาหกิจรับผดิชอบต่อการใชจ่้ายงบประมาณ
รายจ่าย ที�ไดรั้บมอบอาํนาจตามระเบียบนี.อยา่งเคร่งครัด  

ยกเวน้ในกรณีที�กาํหนดไวใ้นวรรคหนึ�งและวรรคสอง หวัหนา้ส่วนราชการจะ
มอบอาํนาจเกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการตามระเบียบนี.  ใน
กรณีที�มิใช่การโอนจดัสรรงบประมาณรายจ่ายระหวา่งจงัหวดั ใหก้บัผูว้า่ราชการจงัหวดั
ตามที�เห็นสมควรกไ็ด ้ทั.งนี.  การมอบอาํนาจดงักล่าวใหท้าํเป็นหนงัสือและส่งสาํเนา
หนงัสือมอบอาํนาจดงักล่าวใหส้าํนกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และสาํนกังานการ
ตรวจแผน่ดินทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที�มอบอาํนาจ  

ขอ้ 7 รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะกาํหนดใหเ้บิกจ่ายในประเภท
งบรายจ่ายใด ใหเ้ป็นไปตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที�สาํนกั
งบประมาณกาํหนด 
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ใหห้วัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้รัฐวสิาหกิจคาํนวณค่าใชจ่้ายตามงบรายจ่าย
ในวรรคหนึ�งของแต่ละผลผลิตหรือโครงการ เพื�อใชใ้นการจดัทาํค่าใชจ่้ายต่อหน่วย
ผลผลิตหรือโครงการสาํหรับการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไป  

ขอ้ 8 สาํนกังบประมาณอาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์หรือวธีิปฏิบติัเกี�ยวกบัการบริหาร
งบประมาณตามระเบียบนี.  หรือนอกเหนือจากระเบียบนี.ไดต้ามความเหมาะสมและจาํเป็น 
รวมทั.งกาํหนดหลกัเกณฑห์รือวธีิปฏิบติัเกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบั
การบริหารราชการแบบบูรณาการของคณะผูแ้ทนไทยในต่างประเทศ การบริหาร
งบประมาณที�จดัสรรใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรือหน่วยงานของรัฐลกัษณะ
พิเศษไดต้ามความเหมาะสมและจาํเป็น  

เพื�อประโยชนใ์นการเร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่าย สาํนกังบประมาณอาจ
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจไม่ตอ้งยื�นคาํขอรับการ
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายรายการใดตามที�เห็นสมควรกไ็ด ้

ขอ้ 9 การใหค้วามเห็นชอบ อนุมติั อนุญาต หรือการรายงานแลว้แต่กรณี ในการ
จดัทาํแผนการปฏิบติังาน แผนการใชจ่้ายงบประมาณ การปรับปรุงแผนการปฏิบติังาน
และแผนการใชจ่้ายงบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การใชจ่้ายจากงบประมาณ
รายจ่าย การโอนการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย การโอนงบประมาณรายจ่าย การ
เปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง การใช้
จ่ายงบกลาง และรายงานผล หรือกิจการอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการงบประมาณ ให้
จดัทาํและรับส่งขอ้มูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ  

การจดัทาํและรับส่งขอ้มูลตามวรรคหนึ�ง ใหถื้อวา่วนัที�ไดจ้ดัส่งเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้เป็นวนัที�ไดรั้บ
ความเห็นชอบ ไดรั้บอนุมติั ไดรั้บอนุญาต ไดร้ายงานผล หรือไดจ้ดัส่งเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง
แลว้แต่กรณี เวน้แต่หน่วยงานที�ยงัไม่ไดเ้ชื�อมต่อระบบอิเลก็ทรอนิกส์กบัระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ ใหใ้ชส้าํเนาเอกสารกระดาษที�จดัพิมพไ์วเ้ป็นหลกัฐาน หรือดว้ย
วธีิการอื�นใดตามที�สาํนกังบประมาณกาํหนด  

ใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจจดัพิมพข์อ้มูลเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ที�ไดจ้ดัทาํ
และรับส่งขอ้มูลโดยถูกตอ้งแลว้เป็นสาํเนาเอกสารเพื�อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน  
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ในกรณีที�ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐขดัขอ้งไม่สามารถใชง้านได ้ใหใ้ชส้าํเนา
เอกสารกระดาษที�จดัพิมพไ์วเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงแทนเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ได ้ทั.งนี.  
กรณีที�จะถือวา่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐขดัขอ้งไม่สามารถใชง้านไดน้ั.น จะตอ้งไดรั้บ
แจง้ยนืยนัเป็นหนงัสือจากสาํนกังานโครงการเปลี�ยนระบบการบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐสู่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย  

ขอ้ 10 การปฏิบติันอกเหนือไปจากที�กาํหนดในระเบียบนี.  หรือในกรณีที�มีปัญหา
เกี�ยวกบั การตีความในระเบียบนี.  ใหข้อทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณ 

ลกัษณะ 2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายสาํหรับส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ  
หมวด 1 การจดัทาํและการปรับปรุงแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้าย

งบประมาณ 
ขอ้ 11 ใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจจดัทาํแผนการปฏิบติังานและแผนการใช้

จ่ายงบประมาณส่งใหส้าํนกังบประมาณพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนวนัเริ�มตน้
ปีงบประมาณไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�สาํนกังบประมาณ
กาํหนด  

การจดัทาํแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณตามวรรคหนึ�ง ใน
กรณีที�เป็นงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ ใหส่้วนราชการและ
รัฐวสิาหกิจที�ร่วมอยูใ่นแผนงาน ในเชิงบูรณาการจดัทาํแผนการปฏิบติังานและแผนการ
ใชจ่้ายงบประมาณใหส้อดคลอ้งกนั เพื�อใหส้ามารถดาํเนินงานและใชจ่้ายงบประมาณ
รายจ่ายร่วมกนัใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายที�กาํหนดไวใ้นแผนดงักล่าว  

ยกเวน้ในกรณีที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 28 หากส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจมีความ
จาํเป็น ตอ้งมีการปรับปรุงแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณในวรรค
หนึ�ง ซึ�งมีผลทาํใหเ้ป้าหมายผลผลิตหรือโครงการเปลี�ยนแปลงไปจากที�สาํนกังบประมาณ
ไดใ้หค้วามเห็นชอบไวแ้ลว้ ใหจ้ดัส่งแผนดงักล่าวใหส้าํนกังบประมาณใหค้วามเห็นชอบ
ก่อน และในกรณีที�ตอ้งมีการโอนและหรือเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตาม
ขอ้ 27 ดว้ย กใ็หด้าํเนินการขอทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณไปพร้อมกนั  

ขอ้ 12 การจดัทาํแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณตามขอ้ 11 
วรรคหนึ�ง ใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจจดัทาํตามผลผลิตหรือโครงการ ใหส้อดคลอ้ง



29 
 

กบัเป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง แผนงาน หรือแผนงานในเชิงบูรณาการ ตามวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายที�ระบุไวใ้นเอกสารประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมแลว้แต่กรณี  

สาํหรับจงัหวดั และกลุ่มจงัหวดัใหจ้ดัทาํแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้าย
งบประมาณ ตามผลผลิตหรือโครงการที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของ
จงัหวดั หรือแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของกลุ่มจงัหวดั และวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ที�ระบุไวใ้นเอกสารประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือ
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมแลว้แต่กรณี  

กรณีที�คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบปรับแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของ
จงัหวดั หรือแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของกลุ่มจงัหวดั จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัจะตอ้ง
ปรับแผนการปฏิบติังาน และแผนการใชจ่้ายงบประมาณใหส้อดคลอ้งกนัดว้ย 

ขอ้ 13 ใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจจดัทาํระบบขอ้มูลการดาํเนินงานตาม
ผลผลิตหรือโครงการ พร้อมกบักาํหนดค่า หรือเกณฑก์ารวดัของตวัชี.วดัผลสาํเร็จตามที�
กาํหนดไวห้รือที�ไดต้กลงกบัสาํนกังบประมาณ เพื�อใชใ้นการรายงานผลตามขอ้ 35 

หมวด 2 การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
ขอ้ 14 สาํนกังบประมาณจะจดัสรรงบประมาณใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจ

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณเตม็ตามจาํนวน
วงเงินงบประมาณรายจ่ายสาํหรับส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจที�กาํหนดไวใ้น
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
เพิ�มเติมแลว้แต่กรณี โดยจะระบุงบประมาณรายจ่ายในแต่ละแผนงาน ผลผลิต หรือ
โครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่าย ไวที้�สาํนกัเบิกส่วนกลาง เวน้แต่
งบประมาณรายจ่ายสาํหรับส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจซึ�งมีที�ตั.งในส่วนภูมิภาค จะระบุ
สาํนกัเบิกไวที้�สาํนกัเบิกส่วนภูมิภาค ตามที�ตั.งของส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจนั.น  

การจดัสรรงบประมาณตามวรรคหนึ�ง ใหมี้ผลนบัตั.งแต่วนัที�พระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมประกาศใช้
บงัคบัแลว้ และใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจใชจ่้ายหรือก่อหนี.ผกูพนัไดภ้ายหลงัจาก
วนัประกาศใชพ้ระราชบญัญติัดงักล่าว แต่ใหมี้ผลตั.งแต่วนัเริ�มตน้ปีงบประมาณหรือวนัที�
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กาํหนดเป็นวนัเริ�มตน้การบงัคบัใชก้ฎหมายแลว้แต่กรณี ยกเวน้รายการก่อหนี.ผกูพนัขา้ม
ปีงบประมาณ ใหด้าํเนินการตามระเบียบวา่ดว้ยการก่อหนี.ผกูพนัขา้มปีงบประมาณก่อน  

ขอ้ 15 ใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจใชแ้ผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้าย
งบประมาณที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังบประมาณแลว้ ในการใชจ่้ายหรือก่อหนี.
ผกูพนั และขอเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  

ขอ้ 16 ในกรณีที�ส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจใดไม่จดัส่งแผนการปฏิบติังาน 
และแผนการใชจ่้ายงบประมาณ สาํนกังบประมาณจะพิจารณาจดัสรรงบประมาณใหต้าม
ขอ้ 14 แต่หากไม่จดัส่งแผนดงักล่าวภายในสิบหา้วนันบัตั.งแต่วนัที�พระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมแลว้แต่
กรณี กาํหนดใหเ้ป็นวนัเริ�มตน้บงัคบัใช ้สาํนกังบประมาณจะรายงานการไม่ส่งแผน
ดงักล่าวต่อนายกรัฐมนตรี  

ขอ้ 17 การกาํหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์การสาํรวจ ออกแบบ
รูปรายการก่อสร้างโดยละเอียด การกาํหนดจาํนวนเนื.อที�ของที�ดิน สถานที�ตั.ง และราคา 
ตลอดจนการดาํเนินการจดัหา ใหห้วัหนา้ส่วนราชการและหวัหนา้รัฐวสิาหกิจรับผดิชอบ
ควบคุมดูแลใหก้ารจดัหาครุภณัฑที์�ดินและสิ�งก่อสร้างเป็นไปตามความจาํเป็น เหมาะสม 
อยา่งโปรงใส คุม้ค่าและประหยดัรวมทั.งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ
คณะรัฐมนตรีที�เกี�ยวขอ้ง และมาตรฐานของทางราชการอยา่งเคร่งครัด  

ใหห้วัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้รัฐวสิาหกิจแกไ้ขรายละเอียดของรายการ
งบประมาณรายจ่ายที�ระบุในเอกสารประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี หรือพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติมแลว้แต่กรณี ไดใ้นส่วนที�ไม่
กระทบต่อการเพิ�มขึ.นหรือลดลงในสาระสาํคญั ของรายการดงักล่าว 

ขอ้ 18 ในกรณีที�ส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ มีความจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนแปลง
รายละเอียด ของรายการในการจดัหาครุภณัฑ ์ที�ดินหรือสิ�งก่อสร้างในงบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน หรืองบรายจ่ายอื�น แลว้แต่กรณี ที�มิใช่รายการก่อหนี.ผกูพนัขา้มปีงบประมาณ 
ซึ�งไดรั้บการจดัสรรงบประมาณแลว้โดยไม่เพิ�มวงเงินงบประมาณรายจ่าย และการ
เปลี�ยนแปลงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อสาระสาํคญัของรายการที�ไดรั้บจดัสรร ใหก้ระทาํ
ไดโ้ดยไม่ตอ้งทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณ  
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สาํนกังบประมาณอาจกาํหนดหลกัเกณฑ ์หรือวธีิปฏิบติั เพื�อกาํหนดขอบเขต
หรือขอ้จาํกดัการเปลี�ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ�งได้
ตามความจาํเป็น 

ขอ้ 19 การจดัสรรงบประมาณของแผนงบประมาณที�มีโครงการเงินกูจ้าก
ต่างประเทศรวมอยูด่ว้ย และมีกรณีตอ้งใชเ้งินกูจ้ากต่างประเทศสมทบกบัเงินบาท ให้
ระบุจาํนวนเงินของแต่ละงบรายจ่ายที�ขอใชเ้งินทดรองราชการ และระบุสาํนกัเบิกไวที้�
สาํนกัเบิกส่วนกลาง  

ขอ้ 20 ใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจเร่งดาํเนินการโอนจดัสรรงบประมาณ 
รายจ่ายของแผนงาน แผนงานในเชิงบูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจ่าย 
และรายการในงบรายจ่าย ที�ตอ้งดาํเนินการในเขตพื.นที�จงัหวดั ยกเวน้งบบุคลากร
ประเภทเงินเดือน และค่าจา้งประจาํไปยงัสาํนกัเบิก ส่วนภูมิภาคนั.น ๆ ตามแผนการ
ปฏิบติังาน และแผนการใชจ่้ายงบประมาณที�กาํหนดไวโ้ดยไม่ชกัชา้ แต่อยา่งชา้ไม่เกิน
สิบหา้วนันบัตั.งแต่วนัที�ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ  

การโอนจดัสรรงบประมาณรายจ่ายไปยงัสาํนกัเบิกส่วนภูมิภาคใดตามวรรคหนึ�ง
จะตอ้งพิจารณาโอนจดัสรรงบประมาณรายจ่ายเพื�อใหส้ามารถดาํเนินงานไดส้อดคลอ้ง
กบัแผนการปฏิบติังาน และแผนการใชจ่้ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ
นั.น โดยใหจ้ดัทาํและรับส่งขอ้มูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ ตามแบบรายงานที�
สาํนกังบประมาณกาํหนด 

หมวด 3 การใชร้ายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย 
ขอ้ 21 การใชร้ายจ่ายที�ไดรั้บจากการจดัสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือ

เปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิต หรือ
โครงการภายใตแ้ผนงาน หรือแผนงานในเชิงบูรณาการเดียวกนั ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์ดงันี.   

(1) งบบุคลากร ใหใ้ชจ่้ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที�สาํนกังบประมาณกาํหนดวา่เป็น
รายจ่าย งบรายจ่ายนี.  และใหถ้วัจ่ายกนัได ้ 
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(2) งบดาํเนินงาน ใหใ้ชจ่้ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที�กาํหนดวา่เป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี.
และใหถ้วัจ่ายกนัได ้เวน้แต่รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคใหน้าํไปใชจ่้ายในประเภท
อื�นภายในงบรายจ่ายนี.ได ้หากไม่มีหนี. ค่าสาธารณูปโภคคา้งชาระ  

(3) งบลงทุน ใหใ้ชจ่้ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที�กาํหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี.ตาม
รายการและวงเงินที�ไดรั้บจากการจดัสรรงบประมาณ หรือการโอน และหรือเปลี�ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ทั.งนี.  ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้น
แผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณดว้ย  

(4) งบเงินอุดหนุน ใหใ้ชจ่้ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที�กาํหนดวา่เป็นรายจ่ายงบรายจ่าย
นี.  ดงันี.   

ก. ประเภทเงินอุดหนุนทั�วไป ใหใ้ชจ่้ายตามรายการและจาํนวนเงินที�กาํหนด 
ในการจดัสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย  

ข. ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ใหใ้ชจ่้ายตามรายการ จาํนวนเงิน และ
รายละเอียดอื�นใดที�กาํหนดในการจดัสรรงบประมาณ หรือการโอน และหรือเปลี�ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่าย ทั.งนี.  ใหน้าํความใน (1) (2) และ (3) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

(5) งบรายจ่ายอื�น ใหใ้ชจ่้ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ที�กาํหนดวา่เป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี.
และใหเ้บิกจ่ายตามรายการและจาํนวนเงินที�กาํหนดในการจดัสรรงบประมาณ หรือการ
โอน และหรือเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ทั.งนี.  ใหน้าํความใน (1) (2) และ 
(3) มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม  

ขอ้ 22 ยกเวน้ในกรณีที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 15 ใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจ
เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในลกัษณะค่าใชจ่้ายบุคลากร ลกัษณะค่าใชจ่้ายดาํเนินงานเฉพาะใน
ส่วนที�จาํเป็นตอ้งจ่ายตามขอ้ผกูพนัสัญญาหรือขอ้ผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายตามกฎหมาย และ
รายจ่ายรายการกองทุน และเงินทุนหมุนเวียน จากกรมบญัชีกลางไดก่้อนไดรั้บความ
เห็นชอบแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

หมวด 4 การโอนเปลี�ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ขอ้ 23 ในกรณีที�ส่วนราชการ และรัฐวสิาหกิจมีความจาํเป็นตอ้งโอน หรือ

เปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ใหด้าํเนินการเพื�อแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินการ
เพิ�มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ เพิ�มคุณภาพการใหบ้ริการ พฒันาบุคลากร พฒันา
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เทคโนโลย ีหรือสนบัสนุนการบริหารงานตามแผนพฒันาจงัหวดั รวมทั.งจะตอ้งแสดง
เหตุผลความจาํเป็น หรือความเหมาะสมไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชนต่์อประชาชน ความ
ประหยดั ความคุม้ค่า ความโปร่งใส รวมทั.งตอ้งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการใหบ้ริการ
กระทรวง และเป้าหมายยทุธศาสตร์ระดบัชาติดว้ย  

การโอน และหรือเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ�ง ตอ้งไม่
ทาํใหเ้ป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ่้าย
งบประมาณ หรือ แผนงานในเชิงบูรณาการเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ลดลงในสาระสาํคญั 
และตอ้งไม่ทาํใหค่้าสาธารณูปโภคคา้งชาระ เมื�อสิ.นปีงบประมาณ  

ขอ้ 24 หวัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้รัฐวสิาหกิจมีอาํนาจโอน และหรือ
เปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที�ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ ในงบรายจ่าย 
ใด ๆ ภายใตแ้ผนงานเดียวกนั ยกเวน้งบบุคลากร เพื�อจดัทาํผลผลิต หรือโครงการตาม
เป้าหมายที�ระบุในเอกสารประกอบพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือ
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม หรือเพื�อเพิ�มเติมเป้าหมายผลผลิต หรือ
โครงการเดิมดงักล่าว ใหบ้รรลุเป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง หรือเป้าหมายตาม
แผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดรายการก่อหนี.ผกูพนัขา้มปีงบประมาณ  

การโอนหรือเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ�ง ตอ้งไม่เป็น
การกาํหนดอตัราบุคลากรตั.งใหม่ รายการค่าจดัหาครุภณัฑย์านพาหนะ รายการค่าที�ดิน 
หรือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที�ไม่ไดก้าํหนดไวใ้นแผนการ
ปฏิบติังาน และแผนการใชจ่้ายงบประมาณตามขอ้ 11 วรรคหนึ�ง และในกรณีที�เป็นการ
โอนหรือเปลี�ยนแปลงเพื�อจดัหาครุภณัฑห์รือสิ�งก่อสร้าง จะตอ้งมีวงเงิน ต่อหน่วยตํ�ากวา่
หนึ�งลา้นบาท และตํ�ากวา่สิบลา้นบาทตามลาํดบั  

สาํนกังบประมาณอาจกาํหนดหลกัเกณฑห์รือวธีิปฏิบติั เพื�อกาํหนดขอบเขตหรือ
ขอ้จาํกดัการโอน และหรือการเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ�ง
และวรรคสองไดต้ามความจาํเป็น 

ขอ้ 25 หวัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้รัฐวสิาหกิจ มีอาํนาจโอน และหรือ
เปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายใด ๆ ยกเวน้งบบุคลากร ภายใต้
แผนงานเดียวกนั ที�เหลือจ่ายจากการดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายผลผลิต
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หรือโครงการ ตามที�ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ หรือจากการจดัซื.อจดัจา้งแลว้ ไปใช้
จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ ได ้แต่มิใหน้าํไปใชจ่้ายเป็นรายการอตัราบุคลากรตั.งใหม่ รายการ
ค่าที�ดิน หรือรายการก่อหนี.ผกูพนัขา้มปีงบประมาณ และมิใหน้าํไปใชจ่้าย หรือสมทบ
จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั�วคราวที�ไม่ไดก้าํหนดไวใ้น
แผนการปฏิบติังาน และแผนการใชจ่้ายงบประมาณที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกั
งบประมาณแลว้ ในกรณีที�มีหนี. ค่าสาธารณูปโภคคา้งชาระ หรือค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นตอ้ง
จ่ายตามขอ้ผกูพนัสัญญาคา้งชาระ ใหโ้อนไปชาํระเป็นลาํดบัแรกก่อนตามลาํดบั  

การโอนหรือเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ�ง เพื�อจดัหา
ครุภณัฑห์รือสิ�งก่อสร้าง จะตอ้งมีวงเงินต่อหน่วยตํ�ากวา่หนึ�งลา้นบาท และตํ�ากวา่สิบ
ลา้นบาทตามลาํดบั และการโอนหรือเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายเพื�อเป็นค่า
จดัหาครุภณัฑย์านพาหนะ ตอ้งเป็นการจดัหาเฉพาะเพื�อทดแทนครุภณัฑย์านพาหนะเดิม  

สาํนกังบประมาณอาจกาํหนดหลกัเกณฑห์รือวธีิปฏิบติั เพื�อกาํหนดขอบเขต 
หรือขอ้จาํกดัการใชง้บประมาณเหลือจ่ายตามวรรคหนึ�ง และวรรคสองไดต้ามความ
จาํเป็น 

ขอ้ 26 ในกรณีที�ส่วนราชการ หรือรัฐวสิาหกิจไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
สาํหรับรายการครุภณัฑ ์หรือสิ�งก่อสร้างที�มิใช่รายการก่อหนี.ผกูพนัขา้มปีงบประมาณใน
งบรายจ่ายของผลผลิต หรือโครงการใด แต่ไม่อาจจดัหาไดด้ว้ยเหตุใด ๆ กต็าม หวัหนา้
ส่วนราชการหรือหวัหนา้รัฐวสิาหกิจมีอาํนาจโอน และหรือเปลี�ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่ายในงบรายจ่ายต่าง ๆ ภายใตแ้ผนงานเดียวกนัหรือนาํเงินนอก
งบประมาณไปเพิ�มวงเงินรายการครุภณัฑ ์หรือสิ�งก่อสร้างนั.นไดไ้ม่เกินร้อยละสิบของ
วงเงินที�ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

กรณีรายการครุภณัฑ ์หรือสิ�งก่อสร้างที�ไม่อาจจดัหาไดน้ั.น เป็นรายการที�ไดรั้บ
การจดัสรรงบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยูแ่ลว้ ใหใ้ชเ้งินนอกงบประมาณ
ไปเพิ�มไดไ้ม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินรายการนั.น แต่หากเงินนอกงบประมาณมีไม่
เพียงพอ และจะใชเ้งินงบประมาณรายจ่ายไปเพิ�ม ใหเ้พิ�มไดไ้ม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน
ในส่วนที�เป็นงบประมาณรายจ่ายรายการนั.น  
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รายการตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง หมายความวา่ รายการที�ระบุไวใ้นการ
จดัสรรงบประมาณ เวน้แต่ ในกรณีที�ไดร้วมรายการครุภณัฑห์รือสิ�งก่อสร้างหลายหน่วย
ไวใ้นรายการเดียวกนั ใหถื้อวา่ครุภณัฑห์รือสิ�งก่อสร้างหนึ�งหน่วยเป็นหนึ�งรายการ และ
คาํวา่ “หน่วย” หมายความวา่หน่วยที�สามารถนบัได ้ 

ขอ้ 27 การโอน และหรือเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที�ไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณนอกเหนือจากที�กาํหนดไวใ้นระเบียบนี.  ใหท้าํความตกลงกบัสาํนกั
งบประมาณ  

ขอ้ 28 เมื�อหวัหนา้ส่วนราชการ หวัหนา้รัฐวสิาหกิจ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัได้
ใชอ้าํนาจตามที�ไดรั้บมอบ สั�งโอนและหรือเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณที�ไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณตามระเบียบนี.แลว้ ใหจ้ดัทาํและส่งรายงานดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์
ภาครัฐโดยไม่ชกัชา้ตามแบบรายงานที�สาํนกังบประมาณกาํหนด แต่อยา่งชา้ตอ้งไม่เกิน
สิบหา้วนันบัแต่วนัที�โอน และหรือเปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย 

หมวด 5 การบริหารงบประมาณรายจ่ายของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 
ขอ้ 28/1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั ใหถื้อปฏิบติั

เช่นเดียวกบัส่วนราชการตามระเบียบนี.  เวน้แต่กรณีที�คณะกรรมการนโยบายการบริหาร 
งานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) จะไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิ
ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของสาํนกังบประมาณไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

ลกัษณะ 3 การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  
หมวด 1 การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
ขอ้ 29 สาํนกังบประมาณจะจดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางใหก้รมบญัชีกลาง

ตามวงเงินที�ระบุในพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี หรือพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม เพื�อส่วนราชการขอเบิกจ่ายกบักรมบญัชีกลางไดต้ามจาํนวน
ที�ตอ้งจ่ายจริง สาํหรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการต่าง ๆ ดงัต่อไปนี.   

(1) เงินเบี.ยหวดั บาํเหน็จ บาํนาญ  
(2) เงินช่วยเหลือขา้ราชการ ลูกจา้งและพนกังานของรัฐ  
(3) เงินเลื�อนเงินเดือนและเงินปรับวฒิุขา้ราชการ  
(4) เงินสาํรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของขา้ราชการ  
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(5) เงินสมทบของลูกจา้งประจาํ  
(6) ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลของขา้ราชการ ลูกจา้งและพนกังานของรัฐ  
(7) ค่าใชจ่้ายในการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ  
(8) ค่าใชจ่้ายชดใชเ้งินทดรองราชการเพื�อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน  
ทั.งนี.  รายการตาม (1) (2) (4) (5) (6) (7) และ (8) ใหเ้บิกจ่ายโดยตรง ส่วนราชการ 

ตาม (3) ใหโ้อนไปตั.งจ่ายในงบบุคลากรประเภทเงินเดือน และค่าจา้งประจาํของแผนงาน 
ผลผลิต หรือโครงการใด ๆ ในงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการแลว้แต่กรณี 

ขอ้ 30 ส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจใดมีความจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณรายจ่าย
งบกลางรายการใด นอกจากรายการตามขอ้ 29 ใหท้าํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณ 
โดยใหแ้สดงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบกลางที�จะขอนาํไปใชใ้นแผนงาน 
ผลผลิต โครงการ หรือรายการใด จะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด เป็นจาํนวนเท่าใด และหรือ
จะนาํไปใชใ้นการสนบัสนุนเป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง เป้าหมายใด หรือแผนงาน
ในเชิงบูรณาการใด รวมทั.งใหแ้สดงแผนการใชจ่้ายเงินงบกลางดงักล่าวเป็นรายเดือน
อยา่งชดัเจน และใหชี้.แจงเหตุผลความจาํเป็นในการขอใชง้บประมาณรายจ่ายงบกลาง 
หรือแสดงรายละเอียดอื�นใด ตามที�สาํนกังบประมาณกาํหนด พร้อมกบัระบุสาํนกัเบิกที�
จะเบิกจ่าย  

ขอ้ 31 ใหห้วัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้รัฐวสิาหกิจที�ขอใชง้บประมาณรายจ่าย
งบกลาง ตามขอ้ 30 รับผดิชอบดาํเนินการตามความที�กาํหนดในขอ้ 6 วรรคหนึ�งอยา่ง
เคร่งครัดดว้ย  

ขอ้ 32 เมื�อสาํนกังบประมาณไดใ้หค้วามตกลงในการใชง้บประมาณรายจ่าย 
งบกลางรายการใดแลว้ จะจดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการนั.นใหส่้วนราชการ
และรัฐวสิาหกิจที�สาํนกัเบิกที�ขอรับการจดัสรรงบประมาณ  

การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางตามวรรคหนึ�ง สาํนกังบประมาณจะจดัทาํ
เป็นหนงัสือ และจดัส่งขอ้มูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐ และใหถื้อวา่วนัที�ไดจ้ดัส่ง
เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว เป็นวนัที�ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
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หมวด 2 การใชร้ายจ่ายงบกลาง 
ขอ้ 33 ยกเวน้ในกรณีที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 34 ใหน้าํความในลกัษณะ 1 และลกัษณะ 

2 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 มาใชบ้งัคบักบัการใชร้ายจ่าย และการโอน และหรือ
เปลี�ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายงบกลางโดยอนุโลม  

ขอ้ 34 งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการใดที�ส่วนราชการ หรือรัฐวสิาหกิจ
ไดรั้บการจดัสรร และไดน้าํไปใชจ่้ายจนบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผลผลิต 
โครงการ หรือรายการ และหรือจากการจดัซื.อจดัจา้ง ตามที�ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายงบกลางแลว้ มีเงินเหลือจ่ายใหน้าํส่งคืนคลงั เวน้แต่ในกรณีที�มีความจาํเป็น
จะตอ้งนาํไปใชจ่้ายในรายการอื�น ๆ ใหข้อทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณก่อน 

ลกัษณะ 4 การรายงานผล 
ขอ้ 35 เพื�อประโยชนใ์นการติดตามและประเมินผล ใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

จดัใหมี้ระบบการรายงานผลการปฏิบติังาน และผลการใชจ่้ายงบประมาณ และใหจ้ดัทาํ
รายงาน ดงันี.   

(1) รายงานผลการปฏิบติังาน และผลการใชจ่้ายงบประมาณ ตามหลกัเกณฑก์าร
วดั ของตวัชี.วดัผลสาํเร็จตามที�กาํหนดไว ้หรือตามที�ไดต้กลงกบัสาํนกังบประมาณ ตาม
แผนการปฏิบติังาน และแผนการใชจ่้ายงบประมาณ พร้อมทั.งระบุปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางแกไ้ข ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ที�สาํนกังบประมาณกาํหนด และจดัส่งดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ภาครัฐเมื�อสิ.นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายในสิบหา้วนันบัแต่
วนัสิ.นไตรมาส  

(2) รายงานประจาํปีที�แสดงถึงความสาํเร็จในการปฏิบติังานของส่วนราชการ 
และรัฐวสิาหกิจ ที�เชื�อมโยงกบัเป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง โดยมีตวัชี.วดัที�ชดัเจน
ส่งสาํนกังบประมาณภายในหกสิบวนันบัแต่วนัสิ.นปีงบประมาณ  

นอกเหนือจากส่วนราชการตามวรรคหนึ�ง ขอใหห้น่วยงานในกาํกบัของรัฐ 
องคก์ารมหาชน และรัฐวสิาหกิจรายงานทางการเงิน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�สาํนกั
งบประมาณกาํหนดดว้ย  
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กรณีส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจใดไม่จดัส่งรายงานตามระยะเวลาที�กาํหนดโดย
ไม่มีเหตุอนัควร ใหห้วัหนา้ส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจแสดงเหตุผลความจาํเป็น ต่อ
ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณ  

ขอ้ 36 สาํนกังบประมาณจะรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี ในกรณีที�ส่วนราชการ
หรือรัฐวสิาหกิจไม่ปฏิบติัการ หรือไม่อาจปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามแผนการปฏิบติังาน
และแผนการใชจ่้ายงบประมาณ  

นอกจากนี.  สาํนกังบประมาณจะรายงานผลการติดตามผล และการประเมินผล 
การดาํเนินงานต่อคณะรัฐมนตรี และจะใชผ้ลการปฏิบติังานและผลการใชจ่้ายงบประมาณ
ตามวรรคหนึ�ง ประกอบการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไปดว้ย 

บทเฉพาะกาล                                   
 ขอ้ 37 บรรดาหลกัเกณฑ ์หรือวธีิปฏิบติัเกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณที�ได้
กาํหนดไวแ้ลว้ก่อนการประกาศใชร้ะเบียบนี.  ใหค้งใชป้ฏิบติัต่อไปเท่าที�ไม่ขดัหรือแยง้
กบัระเบียบนี.จนกวา่จะไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้  

งบประมาณรายจ่ายรายการใด ที�ไดด้าํเนินการกนัเงินไวเ้บิกเหลื�อมปี และอยูใ่น
ระหวา่งดาํเนินการยงัไม่แลว้เสร็จในวนัที�ระเบียบนี. ใชบ้งัคบั ใหด้าํเนินการต่อไปตาม
ระเบียบที�ใชอ้ยูเ่ดิม จนกว่าจะดาํเนินการแลว้เสร็จ หรือจนกวา่จะสามารถดาํเนินการตาม
ระเบียบนี.ได ้

 
4. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 11 
 แผนพฒันา ฯ ฉบบัที� 11 เป็นแผนยทุธศาสตร์ที�ชี.นาํทิศทางการพฒันาประเทศ
ระยะกลาง เพื�อมุ่งสู่วสิัยทศันร์ะยะยาว ที�ทุกภาคส่วนในสังคมไทยไดเ้ห็นพอ้งร่วมกนั
กาํหนดเป็นวสิัยทศัน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ�งกาํหนดไวว้า่ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
มีมิตรไมตรีบนวถีิชีวติแห่งความพอเพียง ยดึมั�นในวฒันธรรมประชาธิปไตย และหลกั
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั.นพื.นฐานที�ทั�วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภยั
และมั�นคง อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มที�ดี เกื.อกลูและเอื.ออาทรซึ�งกนัและกนั ระบบการผลิต
เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม มีความมั�นคงดา้นอาหารและพลงังาน อยูบ่นฐานทางเศรษฐกิจ 
ที�พึ�งตนเองและแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก สามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ยา่ง 
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มีศกัดิm ศรี (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554, หนา้ 
(8)) 
 ยทุธศาสตร์การพฒันาที�สาํคญัในระยะแผนพฒันา ฯ ฉบบัที� 11 มีดงันี.  
 (1) ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 (2) ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ั�งยนื 
 (3) ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมั�นคงของอาหารและพลงังาน 
 (4) ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและยั�งยนื 
 (5) ยทุธศาสตร์การสร้างความเชื�อมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื�อความมั�นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 (6) ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนื 
 จากวสิัยทศันข์องแผนพฒันา ฯ ฉบบัที� 11 นั.น จะมีขอ้ความปรากฏในเรื�องของ
สภาวะแวดลอ้มที�ดี และระบบการผลิตที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม ในการนี.  ยทุธศาสตร์
ของแผนขอ้ที� 6 ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม
อยา่งย ั�งยนื สาเหตุอนัเนื�องมาจากสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มของ
ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงในบริบทโลก และปัจจยัภายในประเทศ 
ทั.งเรื�องการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ�มขึ.นของประชากร การพฒันาเศรษฐกิจ
ที�มุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขนัทางดา้นการคา้ และการลงทุน ดงันั.น จึงเป็นสาเหตุ
ทาํใหมี้การใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเกินศกัยภาพในการรองรับ
ของระบบนิเวศ ในขณะที�ขีดความสามารถของการบริหารจดัการ และเครื�องมือจดัการ
เชิงนโยบาย เช่น ฐานขอ้มูล กฎระเบียบ การบงัคบัใชก้ฎหมาย ยงัไม่สามารถนาํมาใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ นาํไปสู่ความเสื�อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศโดยรวมอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งในยทุธศาสตร์นี.จะมี
แนวทางการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม คือ 
 (1) การอนุรักษ ์ฟื. นฟู และสร้างความมั�นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม 
 (2) การปรับกระบวนทศันก์ารพฒันา และขบัเคลื�อนประเทศเพื�อเตรียมพร้อม
ไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ�าและเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม 
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 (3) การยกระดบัขีดความสามารถในการรับมือ และปรับตวัต่อการเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพื�อใหส้ังคมมีภูมิคุม้กนั 
 (4) การเตรียมความพร้อมเพื�อรับมือกบัภยัพิบติัทางธรรมชาติอยา่งต่อเนื�อง 
 (5) การสร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้จากเงื�อนไขดา้นสิ�งแวดลอ้ม และวกิฤตจากการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (6) การเพิ�มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที�เกี�ยวขอ้งกบักรอบความ
ตกลง และพนัธกรณีดา้นสิ�งแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
 (7) การควบคุม และลดมลพิษ 
 (8) การพฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มใหมี้
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรมอยา่งบูรณาการ  

ดงันั.น จากยทุธศาสตร์ชาติตามแผนพฒันา ฯ ฉบบัที� 11 นั.น การจดัทาํงบประมาณ
ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติในส่วนของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม จะเกี�ยวขอ้งในเรื�องการอนุรักษ ์ฟื. นฟู และสร้างความมั�นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม การพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั.งการสร้าง
ภูมิคุม้กนัเพื�อรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นตน้ 

     
5. คาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
 เมื�อวนัศุกร์ที� 12 กนัยายน 2557 ไดมี้การประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) 
ครั. งที� 8/2557 โดยมีวาระเร่งด่วนคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
ซึ�งรัฐบาลไดน้อ้มนาํยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศวา่ดว้ยการเขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา 
ตามแนวพระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มาเป็นหลกัสาํคญั ใชป้รัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 11 แนวทางของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และความตอ้งการของประชาชนเป็นแนวทางการกาํหนด
นโยบาย เกิดเป็นนโยบายของรัฐบาลในเรื�องต่าง ๆ 11 ดา้น คือ  

(1) นโยบายการป้องกนั และเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 (2) นโยบายการรักษาความมั�นคงของรัฐ และการต่างประเทศ 
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 (3) นโยบายการลดความเหลื�อมลํ.าของสังคม และการสร้างโอกาสเขา้ถึงบริการ
ของรัฐ 
 (4) นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
 (5) นโยบายการยกระดบัคุณภาพบริการดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน 
 (6) นโยบายการเพิ�มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

(7) นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 
(8) นโยบายการพฒันาและส่งเสริมการใชป้ระโยชนจ์ากวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

การวจิยัและการพฒันา และนวตักรรมสนบัสนุนการเพิ�มค่าใชจ่้ายในการวจิยัและพฒันา
ของประเทศ 

(9) นโยบายการรักษาความมั�นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหวา่ง
การอนุรักษก์บัการใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ั�งยนื 

(10) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินที�มีธรรมาภิบาล และการ
ป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

(11) นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 
จากแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีที�กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม จะเป็นหน่วยงานหลกัในนโยบายขอ้ที� 9 นโยบาย
การรักษาความมั�นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษก์บัการ
ใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ั�งยนื ซึ� งสามารถสรุปไดคื้อ ในระยะเฉพาะหนา้ เร่งปกป้องและฟื. นฟู
พื.นที�อนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า โดยใหค้วามสาํคญัในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุก
ที�ดินของรัฐ จดัทาํแนวเขตที�ดินของรัฐใหช้ดัเจน ส่งเสริมการปลูกไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจ
ในพื.นที�เอกชน เพื�อลดแรงกดดนัในการตดัไมจ้ากป่าธรรมชาติในระยะต่อไป การพฒันา
ระบบบริหารจดัการที�ดิน และแกไ้ขปัญหาการบุกรุกที�ดินของรัฐโดยยดึหลกัตามแนว
พระราชดาํริ ที�ใหป้ระชาชนสามารถอยูร่่วมกบัป่าได ้เช่น กาํหนดเขตป่าชุมชนใหช้ดัเจน 
บริหารจดัการทรัพยากรนํ. าของประเทศใหเ้ป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั.งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ จดัใหมี้แผนการบริหารจดัการนํ.าของประเทศ เพื�อใหก้ารจดัทาํแผนงานไม่เกิด
ความซํ. าซอ้น มีความเชื�อมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ 
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ขยะ และนํ.าเสีย ที�เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื.นที�ใดที�สามารถจดัการขยะมูลฝอย
โดยการแปรรูปเป็นพลงังาน กส็นบัสนุนใหด้าํเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั.นจะวาง
ระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยการกาํหนดใหทิ้.งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที�สร้างขึ.น
แบบมีมาตรฐาน และพฒันาระบบตรวจสอบไม่ใหมี้การลกัลอบทิ.งขยะติดเชื.อ และใช้
มาตรการทางกฎหมาย และการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเดด็ขาด 

 
6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณเปรียบไดว้า่ เป็นเครื�องมือสาํคญัของการ
จดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์เป็นอยา่งยิ�ง เนื�องจากการจดัทาํ
งบประมาณแต่ละครั. ง เพื�อไม่ใหว้งเงินงบประมาณออกนอกกรอบจากเป้าหมายของ
รัฐบาล ในการที�จะพฒันาประเทศและความตอ้งการของประชาชน จาํเป็นที�จะตอ้งมี
ตวักาํหนดขอบเขตของการดาํเนินงาน ซึ�งหน่วยงานที�จะรับผดิชอบจดัทาํยทุธศาสตร์
การจดัสรรงบประมาณนั.น คือสาํนกังบประมาณจะเป็นเจา้ภาพหลกัในการดาํเนินงาน 
โดยยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั.น 
สาํนกังบประมาณไดจ้ดัทาํขึ.นใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัที� 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) นโยบายความมั�นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) และ
แผนแม่บทอื�น ๆ โดยคาํนึงถึงความต่อเนื�องในการบริหารราชการแผน่ดินควบคู่กบัการ
ขบัเคลื�อนนโยบายของรัฐบาลใหเ้กิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยการนอ้มนาํยทุธศาสตร์
พระราชทาน “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วั มาเป็นหลกัในการปฏิบติั ซึ�งยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดก้าํหนดไว ้8 ยทุธศาสตร์ และ 1 รายการ คือ 
 (1) ยทุธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาที�ย ั�งยนืของประเทศ 
 (2) ยทุธศาสตร์ความมั�นคงแห่งรัฐ 
 (3) ยทุธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งย ั�งยนืและเป็นธรรม 
 (4) ยทุธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวติ 
 (5) ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
 (6) ยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยัและนวตักรรม 
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 (7) ยทุธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
 (8) ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 
 (9) รายการค่าดาํเนินการภาครัฐ 
 จากยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ฯ ดงักล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มจะเป็นเจา้ภาพหลกัในยทุธศาสตร์ที� 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม ซึ�งในยทุธศาสตร์นี.  ประกอบไปดว้ย 4 แผนงาน คือ 
 1) แผนงานป้องกนั และลดผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
วตัถุประสงคเ์พื�อใหป้ระเทศสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีความพร้อมรองรับ
การปรับตวัจากการเปลี�ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก โดยส่งเสริมการฟื. นฟูปลูกป่า
เพื�อดูดซบัคาร์บอน และพฒันาเมืองใหเ้ป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 2) แผนงานรักษาความมั�นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และการแกปั้ญหาที�ดิน
ทาํกิน วตัถุประสงคเ์พื�อใหท้รัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพไดรั้บ
การบริหารจดัการใหค้งมีความอุดมสมบูรณ์ และมีการใชป้ระโยชนอ์ยา่งสมดุล ย ั�งยนื
และเป็นธรรม การกาํหนดแนวเขตการใชป้ระโยชนที์�ดิน เป็นตน้ 
 3) แผนงานบริหารจดัการขยะและสิ�งแวดลอ้ม วตัถุประสงคเ์พื�อใหป้ระเทศมีการ
บริหารจดัการคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�เหมาะสม อยูใ่นเกณฑที์�เอื.อต่อการมีคุณภาพชีวติที�ดี
ของประชาชน โดยการลดมลพิษ ขยะ สร้างจิตสาํนึกใหก้บัประชาชน เป็นตน้ 
 4) แผนงานฟื. นฟ ูป้องกนั และจดัการภยัพิบติั วตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนั เตือนภยั 
แกไ้ข ฟื. นฟู เยยีวยา ความเสียหายจากภยัทางธรรมชาติ เป็นตน้ 
 นอกจากนี.  รัฐบาลไดใ้หค้วามสาํคญัในการบูรณาการงบประมาณ เพื�อใหก้าร
ดาํเนินงานของกระทรวงและหน่วยงาน มีความเชื�อมโยงกนั สอดคลอ้ง สนบัสนุนงาน
ซึ�งกนัและกนั และนาํไปสู่วตัถุประสงค ์เป้าหมายในทิศทางเดียวกนั โดยมุ่งเนน้การ
จดัสรรทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงหลกัประหยดั ความคุม้ค่า 
เพื�อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อประชาชน และประเทศชาติอยา่งแทจ้ริง เป็นกลไกในการ
ขบัเคลื�อนการดาํเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนที�สาํคญั โดยจะมีหน่วยงานเจา้ภาพหลกั
เป็นผูรั้บผดิชอบ ดว้ยเหตุนี.  รัฐบาลจึงกาํหนดแผนงานลกัษณะบูรณาการขึ.น ตามคาํสั�ง
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สาํนกันายกรัฐมนตรี ที� 217/2557 เรื�อง แต่งตั.งคณะกรรมการพิจารณาการจดัทาํ
งบประมาณในลกัษณะบูรณาการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํนวน 18 คณะ  
ลงวนัที� 20 พฤศจิกายน 2557 และ คาํสั�งสาํนกันายกรัฐมนตรี ที� 248/2557 เรื�อง แต่งตั.ง
คณะกรรมการพิจารณาการจดัทาํงบประมาณในลกัษณะบูรณาการ ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพิ�มเติม เรื�อง การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ลงวนัที� 24 
ธนัวาคม 2557  
 ดงันั.นแผนงานงบประมาณในลกัษณะบูรณาการ ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 จึงประกอบไปดว้ย 19 แผนงาน คือ 
 (1) การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
 (2) การส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 (3) การพฒันาระบบบริหารจดัการขนส่งสินคา้และบริการของประเทศ 
 (4) การบูรณาการเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
 (5) การขบัเคลื�อนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 (6) การจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์
 (7) การบริหารจดัการทรัพยากรนํ.า 
 (8) การส่งเสริมการวจิยัและพฒันา 
 (9) การสร้างรายไดจ้ากการท่องเที�ยวและบริการ 
 (10) การสร้างความปรองดองและสมานฉนัท ์
 (11) การพฒันาคนตลอดช่วงชีวติ 
 (12) การป้องกนั ปราบปราม และบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 
 (13) การฟื. นฟู ป้องกนั และจดัการภยัพิบติั 
 (14) การบริหารจดัการขยะและสิ�งแวดลอ้ม 
 (15) การป้องกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 (16) การพฒันาและเพิ�มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งย ั�งยนื 
 (17) การรักษาความมั�นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแกปั้ญหาที�ดินทาํกิน 
 (18) การจดัระเบียบการคา้ในที�สาธารณะ 
 (19) การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
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7. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม พ.ศ. 2559–2564 
 เพื�อเป็นทิศทางของการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม กระทรวง ฯ จึงไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. 2559–2564 ขึ.น ซึ�งกรอบแนวคิดนั.น ไดน้อ้มนาํพระราชดาํรัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มาเป็นแนวทางการพฒันา และยดึถือเป็นนโยบายของชาติ
ในทุกระดบั คือ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยทุธ์   จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ยทุธศาสตร์ของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายความมั�นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564)  
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัที� 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) แผนแม่บทแกไ้ขปัญหาการ
ทาํลายทรัพยากรป่าไม ้การบุกรุกที�ดินของรัฐ และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งย ั�งยนื Road map การบริหารจดัการขยะมูลฝอย และของเสียอนัตราย แผนยทุธศาสตร์
การบริหารจดัการทรัพยากรนํ.า โดยคณะกรรมการกาํหนดนโยบายการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ.า และนโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม (พลเอก ดาวพ์งษ ์  รัตน-
สุวรรณ) มาเป็นกรอบการกาํหนดทิศทางการดาํเนินงาน 
 การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์นั.น จะดาํเนินงานตามกระบวนการวเิคราะห์ปัจจยัทาง
ยทุธศาสตร์ วเิคราะห์ปัจจยัภายใน และภายนอกขององคก์าร วเิคราะห์จุดแขง็ (Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค/ภยัคุกคาม (Threat) ดงัที�ได้
กล่าวมาขา้งตน้ในเรื�อง SWOT Analysis กาํหนดเป็นวสิัยทศัน ์พนัธกิจ เพื�อนาํไปสู่การ
กาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์ตวัชี.วดัและกลยทุธ์ เพื�อใหบ้รรลุเป้าประสงคที์�
กาํหนดไว ้เป็นเครื�องมือสาํหรับกาํหนดทิศทาง การถ่ายทอด นาํไปสู่การปฏิบติัใหเ้ห็น
ความเชื�อมโยงองคร์วม โดยแผนยทุธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 – 2564 กาํหนดไวด้งันี.  
 วสิัยทศัน ์:  

องคก์รหลกัในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งย ั�งยนื 
โดยการมีส่วนร่วมเพื�อคุณภาพชีวติที�ดี 
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 พนัธกิจ : 
 1) ผลกัดนัยทุธศาสตร์ และมาตรการดา้นการอนุรักษ ์ฟื. นฟู และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�เชื�อมโยงกบัการสร้างคุณค่าทางสังคมและ
เศรษฐกิจอยา่งย ั�งยนื 
 2) บูรณาการ และสร้างการมีส่วนร่วมกบัภาคีทุกภาคส่วนในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ทั.งในประเทศ ประชาคมอาเซียน และระหวา่ง
ประเทศ 
 3) เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององคก์ร ระบบ กลไก และขอ้มูลในการ
บริหารจดัการ รวมทั.งการบงัคบัใชก้ฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ 
 ประเดน็ยทุธศาสตร์ : 
 ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 1 สงวน อนุรักษ ์ฟื. นฟู และจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งบูรณาการ ที�ตอบสนองต่อการพฒันาและใชป้ระโยชนอ์ยา่งย ั�งยนืและเป็นธรรม 
 ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 2 บริหารจดัการนํ.าผวิดินและนํ.าใตดิ้นอยา่งบูรณาการ และ
มีประสิทธิภาพ 
 ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 3 รักษาและฟื. นฟูคุณภาพสิ�งแวดลอ้มอยา่งมีส่วนร่วม 
 ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 4 การป้องกนั การลดผลกระทบ และการปรับตวัเพื�อรับมือ
ภยัพิบติัทางธรรมชาติและการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 ประเดน็ยทุธศาสตร์ที� 5 การเพิ�มประสิทธิภาพ การจดัองคก์ร และการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม   
 จากทฤษฎี และกฎหมายที�กล่าวมาขา้งตน้ เป็นนโยบายที�สาํคญัของรัฐบาล และ
เป็นผลสัมฤทธิm ที�รัฐบาลตอ้งการจะบรรลุตามเป้าหมาย จึงไดมี้การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 
หรือนโยบายจดัสรรต่าง ๆ ออกมาเพื�อเป็นกรอบแนวทางในการดาํเนินงานของรัฐบาล
และหน่วยงาน ซึ�งการจดัทาํงบประมาณจาํเป็นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายต่างๆ
ขา้งตน้ เพื�อใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามนโยบายของหน่วยงาน คือการจดัการงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงาน โดยใหค้วามสาํคญักบัผลผลิต (outputs) และผลลพัธ์ (outcomes) จากการ
ใชจ่้ายงบประมาณ ดงันั.น การจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  
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พ.ศ. 2559 จะตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
นโยบายต่าง ๆ ที�กล่าวมาขา้งตน้ เป็นสาํคญั    



 

บทที� 3 

วธีิการศึกษา 
 
1. รูปแบบการศึกษา 

กระบวนการงบประมาณ (Budget Process) หรือวธีิการงบประมาณ (budget 
Procedure) ประกอบดว้ยขั�นตอนหลกัที�สาํคญั คือ การทบทวนงบประมาณ การวางแผน
งบประมาณ การจดัทาํงบประมาณ การอนุมติังบประมาณ การบริหารงบประมาณ และ
การติดตามประเมินผลและรายงานผล ซึ�งขั�นตอนการจดัทาํคาํของบประมาณนั�น จะเริ�ม
ตั�งแต่ขั�นตอนการทบทวนงบประมาณ ถึงการจดัทาํงบประมาณ ซึ�งในแต่ละปีงบประมาณ
สาํนกังบประมาณจะกาํหนดขั�นตอน และกระบวนการจดัทาํแตกต่างกนัไปตามนโยบาย
ของสาํนกังบประมาณ และจะกาํหนดใหห้น่วยงานปฏิบติัตามกรอบระยะเวลาในปฏิทิน
งบประมาณ และเมื�อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอ้เสนอกรอบวงเงิน เป้าหมาย/ยทุธศาสตร์
การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ ทุกส่วนราชการกจ็ะตอ้งดาํเนินการ
จดัทาํคาํของบประมาณที�สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และแผนปฏิบติัราชการ
ประจาํปี เสนอใหส้าํนกังบประมาณเพื�อสาํนกังบประมาณจะไดพ้ิจารณารายละเอียด 
คาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย/ยทุธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ และใหค้รอบคลุมกบัการบูรณาการใน 3 มิติ 
(Function Area Agenda) เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และจดัทาํเป็นร่างพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีเสนอต่อรัฐสภาต่อไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนกังบประมาณไดก้าํหนดกระบวนการจดัทาํ และ
กรอบระยะเวลาในปฏิทินงบประมาณ ใหส่้วนราชการดาํเนินการโดยไดเ้พิ�มกระบวนการ
การจดัทาํงบบูรณาการและงบลงทุน ซึ�งมีรายละเอียดดงันี�  
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ตาราง 1 
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

กระบวนการ ลาํดบั วนั/เดือน/ปี ขั)นตอนและกิจกรรม 

กา
รท

บท
วน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

1 21 ต.ค.57 คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการกาํหนดแนวทางการ
จดัทาํงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

2 ต.ค.57-ม.ค.58 ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอืFน 
- รายงานผลการปฏิบติังานและผลการใชจ่้ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่งสาํนกังบประมาณ 
- รายงานการวเิคราะห์ระดบัความสาํเร็จของการดาํเนินงานจาก
การใชจ่้ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (PART) ส่ง
สาํนกังบประมาณ 
 

3 ต.ค.-ธ.ค.57 ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอืFน ร่วมกบัสาํนกั
งบประมาณ 
- ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยทุธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ
ตวัชี)วดัผลสาํเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
- ปรับปรุงฐานขอ้มูลประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปาน
กลาง 
- จดัทาํประมาณการรายจ่ายประจาํขั)นตํFาทีFจาํเป็นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ทีFสอดคลอ้งกบัฐานขอ้มูลประมาณการรายจ่าย
ล่วงหนา้ระยะปานกลางทีFมีการปรับปรุง 

กา
รว

าง
แผ

นง
บป

ระ
มา

ณ 

งบ
ปร

ะม
าณ

ใน
ลกั

ษณ
ะบู

รณ
าก

าร
 

4 21 ต.ค.57-13 ม.ค.58 
21 ต.ค.57 

การจดัทาํงบประมาณในลกัษณะบูรณาการ 
- สาํนกังบประมาณกาํหนดแนวทางการจดัทาํงบประมาณใน
ลกัษณะบูรณาการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

22 ต.ค.57-5 ม.ค.58 
(76 วนั) 

- คณะกรรมการพิจารณาการจดัทาํงบประมาณในลกัษณะบูรณา
การฯ จดัทาํขอ้เสนองบประมาณในลกัษณะบูรณาการประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

6-9 ม.ค.58 - ประธานคณะกรรมการฯ (รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีทีFไดรั้บ
มอบหมาย) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบขอ้เสนอการจดัทาํ
งบประมาณในลกัษณะบูรณาการฯ และส่งสาํนกังบประมาณ 

13 ม.ค.58 - นายกรัฐมนตรีรับทราบขอ้เสนอเบื)องตน้การจดัทาํงบประมาณ
ในลกัษณะบูรณาการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตาราง 1 (ต่อ)   
กระบวนการ ลาํดบั วนั/เดือน/ปี ขั)นตอนและกิจกรรม 

 

   - สาํนกังบประมาณเวยีนแจง้กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอืFน เพืFอนาํไปประกอบการจดัทาํรายละเอียดคาํขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

5 21 ต.ค.57-13 ม.ค.58 
21 ต.ค.57 

การจดัทาํแผนความตอ้งการงบลงทุนเบื)องตน้ 
1) สาํนกังบประมาณกาํหนดแนวทางการจดัทาํแผนความ
ตอ้งการงบลงทุนเบื)องตน้ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 

22 ต.ค.-30 พ.ย.57 
(40 วนั) 

2) การจดัทาํและวเิคราะห์แผนความตอ้งการและความพร้อมของ
งบลงทุนเบื)องตน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีFสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีF 11 นโยบาย
ความมัFนคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 

กา
รว

าง
แผ

นง
บป

ระ
มา

ณ 

แผ
นค

วา
มต

อ้ง
กา

รง
บล

งทุ
นเ

บื )อ
งต

น้  - รองนายกรัฐมนตรีทีFรับผดิชอบหรือรัฐมนตรีเจา้สงักดัให้
จุดเนน้เชิงนโยบายและลาํดบัความสาํคญัตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัทีF 11 นโยบายความมัFนคง
แห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 
- ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานอืFน จดัทาํและวเิคราะห์
แผนความตอ้งการและความพร้อมของงบลงทุนเบื)องตน้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1 ธ.ค.57-8 ม.ค.58 
 

1-2 ธ.ค.57 

3) ขอ้เสนอแผนความตอ้งการงบลงทุนเบื)องตน้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
- รองนายกรัฐมนตรีทีFรับผดิชอบหรือรัฐมนตรีเจา้สงักดัใหค้วาม
เห็นชอบแผนความตอ้งการงบลงทุนเบื)องตน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ส่งใหส้าํนกังบประมาณ 

3 ธ.ค.57 – 8 ม.ค.58 
(35 วนั) 

- สาํนกังบประมาณพิจารณาและสรุปภาพรวมแผนความตอ้งการ
งบลงทุนเบื)องตน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแต่ละกระทรวง
นาํเสนอนายกรัฐมนตรี 

13 ม.ค.58 - นายกรัฐมนตรีรับทราบกรอบวงเงินแผนความตอ้งการงบลงทุน
เบื)องตน้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และใหก้าํหนดไวใ้นคาํขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 6 22 ต.ค.57-8 ม.ค.58 สาํนกังบประมาณ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ร่วมกนัพิจารณาและจดัทาํขอ้เสนอเป้าหมาย/
ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  
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ตาราง 1 (ต่อ)   

กระบวนการ ลาํดบั วนั/เดือน/ปี ขั)นตอนและกิจกรรม 
กา

รจ
ดัท

าํง
บป

ระ
มา

ณ 

  พ.ศ. 2559 ทีFสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัทีF 11 นโยบายความมัFนคงแห่งชาติ และนโยบาย
รัฐบาล 

7 13 ม.ค.58 คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบยทุธศาสตร์การจดัสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

8 15 ธ.ค.57-14 ม.ค.58 กระทรวงการคลงั สาํนกังบประมาณ สาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ประชุมร่วมกนัเพืFอทบทวนประมาณการรายไดแ้ละ
พิจารณากาํหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้าง
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

9 20 ม.ค.58 คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน 
โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

10 14-16 ม.ค.58 นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจดัทาํงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

11 14-16 ม.ค.58 รองนายกรัฐมนตรีทีFรับผดิชอบหรือรัฐมนตรีเจา้สงักดั มอบ
นโยบายใหก้ระทรวง ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ และหน่วยงาน
อืFน จดัทาํเป้าหมายและยทุธศาสตร์กระทรวงทีFสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ตามทีFคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ โดยใหน้าํ
ขอ้สรุปแผนความตอ้งการงบลงทุนเบื)องตน้ และขอ้เสนอการ
จดัทาํงบประมาณในลกัษณะบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ไปใชป้ระกอบการจดัทาํคาํของบประมาณ 

12 14 ม.ค.-18 ก.พ.58 
(36 วนั) 

ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอืFน จดัทาํรายละเอียด
วงเงินและคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ทีFสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บูรณาการงบประมาณในมิติ
นโยบายสาํคญัของรัฐบาลและบูรณาการงบประมาณในมิติพื)นทีF
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั และประมาณ
การรายไดป้ระจาํปี เสนอรองนายกรัฐมนตรีทีFรับผิดชอบหรือ
รัฐมนตรีเจา้สงักดั พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และส่งสาํนกั
งบประมาณ 
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ตาราง 1 (ต่อ)   
กระบวนการ ลาํดบั วนั/เดือน/ปี ขั)นตอนและกิจกรรม 

กา
รจ

ดัท
าํง

บป
ระ

มา
ณ 

13 19 ก.พ.-3 เม.ย.58 
(44 วนั) 

สาํนกังบประมาณพิจารณาและจดัทาํรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพืFอนาํเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

14 7 เม.ย.58 คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมหลกัเกณฑก์าร
ปรับปรุงงบประมาณฯ 

15 8-16 เม.ย.58 กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอืFนปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาํปีฯ ตามหลกัเกณฑที์F
คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ เสนอรองนายกรัฐมนตรีทีF
รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจา้สงักดัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและ
ส่งสาํนกังบประมาณ 

16 17-24 เม.ย.58 สาํนกังบประมาณพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพืFอนาํเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

17 28 เม.ย.58 คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปรับปรุง
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีฯ 

18 28 เม.ย.-8 พ.ค.58 สาํนกังบประมาณจดัพิมพร่์างพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีฯ และเอกสารประกอบงบประมาณ 

19 12 พ.ค.58 คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบร่างพระราชบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเอกสาร
ประกอบงบประมาณ เพืFอนาํเสนอสภานิติบญัญติัแห่งชาติต่อไป 

กา
รอ

นุม
ตัิง

บป
ระ

มา
ณ 

20 21 พ.ค.58 สภานิติบญัญติัแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวาระทีF 1 

21 27 ส.ค.58 สภานิติบญัญติัแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวาระทีF 2-3 

22 4 ก.ย.58 สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาํร่างพระราชบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ)นทูลเกลา้ฯ ถวายเพืFอ
ประกาศบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป 

ที�มา : จาก เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การเตรียมการจัดทาํงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนา้ 3-4), โดย สาํนกังบประมาณ, 2558, กรุงเทพมหานคร. 
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2. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
จากปฏิทินจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะเห็นไดว้า่

กระบวนการจดัทาํงบประมาณนั)น จะประกอบดว้ยหลายขั)นตอน และหลายหน่วยงาน 
ซึFงขั)นตอนการจดัทาํคาํของบประมาณของหน่วยงานนั)น จะประกอบดว้ย 4 ขั)นตอน คือ 
 1) ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายกลยทุธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตวัชี)วดัผลสาํเร็จ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ สาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิFงแวดลอ้ม จะจดัทาํผลการทบทวนดงักล่าวออกมาในรูปแบบ
ผงัความเชืFอมโยงการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพืFอเป็น
กรอบในการจดัทาํคาํของบประมาณใหถู้กตอ้งตามแผนงานโครงการต่อไป 

2) จดัทาํขอ้เสนองบประมาณในลกัษณะบูรณาการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ซึFงการจดัทาํคาํของบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการนั)น หน่วยงานเจา้ภาพหลกัจะเชิญ
หน่วยงานทีFเกีFยวขอ้ง เขา้ร่วมประชุมหารือ แนวทางการจดัทาํคาํของบประมาณ และ
กาํหนดแบบฟอร์มใหห้น่วยงานจดัทาํ และส่งขอ้เสนอดงักล่าวใหแ้ก่หน่วยงานเจา้ภาพ
หลกัดาํเนินการรวบรวมเสนอสาํนกังบประมาณต่อไป  
 3) จดัทาํและวเิคราะห์แผนความตอ้งการและความพร้อมของงบลงทุนเบื)องตน้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวธีิการดงันี)  

3.1) แจง้หน่วยงานในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิFงแวดลอ้ม ตามหนงัสือสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ ด่วนทีFสุด ทีF ทส 0207.4/ว 2830  
ลงวนัทีF 7 พฤศจิกายน 2557 เรืFอง ขอเชิญประชุมเพืFอรับมอบนโยบายการจดัทาํแผน
ความตอ้งการงบลงทุนเบื)องตน้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพืFอรับมอบนโยบายการ
จดัทาํแผนความตอ้งการงบลงทุนเบื)องตน้ ฯ และหลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์งบลงทุนตามทีF
สาํนกังบประมาณกาํหนด ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยกาํหนดการประชุมในวนัทีF  
14 พฤศจิกายน 2557 

3.2) แจง้ทุกหน่วยงานในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิFงแวดลอ้ม ตามหนงัสือสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ ด่วนทีFสุด ทีF ทส 0207.4/ว 2831  
ลงวนัทีF 7 พฤศจิกายน 2557 เรืFอง การจดัทาํและวเิคราะห์แผนความตอ้งการงบลงทุน
เบื)องตน้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยไดใ้หทุ้กหน่วยงานในสังกดัสาํนกังาน
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ปลดักระทรวง ฯ ส่งคาํของบลงทุนตามแบบฟอร์มทีFสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์
กาํหนด จาํนวน 2 แบบฟอร์ม คือ 

ก) แบบฟอร์มสรุปแผนความตอ้งการงบลงทุนเบื)องตน้ ประจาํปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นแบบฟอร์มสรุปภาพรวมความตอ้งการงบลงทุนของหน่วยงาน
ในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ ซึFงจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลของ แผนงาน/ผลผลิต
โครงการ/กิจกรรมหลกั/หมวดค่าครุภณัฑห์รือทีFดินสิFงก่อสร้าง ซึFงจะตอ้งมีความสอด 
คลอ้งกบั ภารกิจพื)นฐาน/แผนพฒันา ฯ ฉบบัทีF 11 นโยบายความมัFนคง/นโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล/แผนพฒันาจงัหวดัหรือกลุ่มจงัหวดั/อืFน ๆ 

 
 ตาราง 2  

แบบฟอร์มสรุปแผนความต้องการงบลงทุนเบื+องต้น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/

กิจกรรมหลกั 
งบประมาณ หมายเหต ุ

ภารกิจ
พื)นฐาน 

แผนฯ11/
นโยบายความ
มัFนคง/นโยบาย

รัฐบาล 

แผนพฒันาจงัหวดั/
กลุ่มจงัหวดั 

อืFนๆ 

รวม...แผนงาน.....บาท      
1. แผนงาน:............      
   1.1 ผลผลิต-โครงการ..      
       1.1.1 กิจกรรมหลกั...      
           ก. ค่าครุภณัฑ ์      
           ข. ค่าทีFดินและสิFงก่อสร้าง      
2. แผนงาน:............      
   2.1 ผลผลิต-โครงการ..      
       2.1.1 กิจกรรมหลกั...      
           ก. ค่าครุภณัฑ ์      
           ข. ค่าทีFดินและสิFงก่อสร้าง      
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ข) แบบฟอร์มแผนความตอ้งการงบลงทุนเบื)องตน้ ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เป็นแบบฟอร์มรายละเอียดระดบัรายการของงบลงทุนทีFหน่วยงานในสังกดั
สาํนกังานปลดักระทรวง ฯ ตอ้งการ ซึFงจะจดัลาํดบัความสาํคญัของรายการจากมาก 
ไปหานอ้ย จาํนวนปริมาณทีFตอ้งการ และราคาต่อหน่วย 
 
ตาราง 3 
แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุนเบื+องต้น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลาํ
ดบั

สาํ
คญั

 

รายการ 

จาํ
นว

น 

หน่
วย

นบั
 

รา
คา

ต่ อ
หน่

วย
 

งบ
ปร

ะม
าณ

 งบประมาณ 

เห
ตผุ

ล 

ภารกิจ
พื)นฐาน 

แผนฯ11/นโยบาย
ความมัFนคง/

นโยบายรัฐบาล 

แผนพฒันา
จงัหวดั/

กลุ่มจงัหวดั 

อืFน
ๆ 

รวม          
ก.ค่าครุภณัฑ ์          
1. ครุภณัฑที์Fมีราคาต่อ
หน่วยตํFากวา่ 1 ลา้นบาท 

         

 1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน          
 (1)...          
 (2)...          
 1.2 ครุภณัฑ…์          
 (1)...          
 (2)...          
2. ครุภณัฑที์Fมีราคาต่อ
หน่วยตั)งแต่ 1 ลา้นบาท 

         

 1.1 ครุภณัฑส์าํนกังาน          
 (1)...          
 (2)...          
 1.2 ครุภณัฑ…์          
 (1)...          
 (2)...          
ข.ค่าทีFดินและสิFงก่อสร้าง          
1. สิFงก่อสร้างทีFมีราคาต่อ
หน่วยตํFากวา่ 10 ลา้นบาท 
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 ตาราง 3 (ต่อ)          
ลาํ

ดบั
สาํ

คญั
 

รายการ 

จาํ
นว

น 

หน่
วย

นบั
 

รา
คา

ต่ อ
หน่

วย
 

งบ
ปร

ะม
าณ

 งบประมาณ 

เห
ตผุ

ล 

ภารกิจ
พื)นฐาน 

แผนฯ11/นโยบาย
ความมัFนคง/

นโยบายรัฐบาล 

แผนพฒันา
จงัหวดั/

กลุ่มจงัหวดั 

อืFน
ๆ 

 1.1 ค่าก่อสร้าง          
 (1)...          
 (2)...          
 1.2 ค่าปรับปรุง          
 (1)...          
 (2)...          
2. สิFงก่อสร้างทีFมีราคาต่อ
หน่วยตั)งแต่ 10 ลา้นบาท 

         

 1.1 ค่าก่อสร้าง          
 (1)...          
 (2)...          
 1.2 ค่าปรับปรุง          
 (1)...          
 (2)...          

 
3.3) หลงัจากหน่วยงานไดส่้งแบบฟอร์มดงักล่าวแลว้ สาํนกันโยบายและ

ยทุธศาสตร์ จะรวบรวมแบบคาํของบลงทุนเบื)องตน้จากทุกหน่วยงานในสังกดัสาํนกังาน
ปลดักระทรวง ฯ และจดัระเบียบเป็นภาพรวมของสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ เพืFอส่งให้
สาํนกังบประมาณพิจารณา และประกอบเป็นเล่มคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อไป 

4) จดัทาํรายละเอียดวงเงินและคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (ภาพรวมของหน่วยงาน ประกอบดว้ยงบประจาํ บูรณาการ และงบลงทุน) 

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิFงแวดลอ้มโดยการดาํเนินงาน
ของสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ จะดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลดงันี)  
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4.1) นาํเรียนปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิFงแวดลอ้ม เพืFอทราบ 
และโปรดสัFงการใหห้น่วยงานในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ จดัทาํคาํของบประมาณ
ของหน่วยงาน ตามหนงัสือ สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ ด่วนทีFสุด ทีF ทส 0207.4/69 
ลงวนัทีF 13 มกราคม 2558 เรืFอง การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

4.2) แจง้เวยีนใหห้น่วยงานในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ จดัทาํรายการ
ขอ้มูลคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของแต่ละหน่วยงานตาม
แบบฟอร์มทีFสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ไดก้าํหนดไว ้และส่งขอ้มูลใหส้าํนกันโยบาย
และยทุธศาสตร์ ภายในวนัทีF 23 มกราคม 2558 ตามหนงัสือสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ 
ด่วนทีFสุด ทีF ทส 0207.4/ว114 ลงวนัทีF 13 มกราคม 2558 เพืFอสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ 
จะไดด้าํเนินการรวบรวมขอ้มูลคาํของบประมาณของหน่วยงานตามแบบฟอร์มทั)ง 16 
แบบฟอร์ม ทีFสาํนกังบประมาณกาํหนด จดัทาํสรุปเป็นขอ้มูลคาํของบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิFงแวดลอ้ม ส่งใหส้าํนกังบประมาณพิจารณาต่อไป 

 
ตาราง 4 

แบบฟอร์มคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบรายจ่าย-รายการ 
งบประมาณ
ตามภารกิจ

พื)นฐาน 

งบประมาณตาม
แผนบูรณาการ 

ขอ้... 

งบประมาณ
ตามแผนงาน
ยทุธศาสตร์

เรืFอง... 

รวมคาํขอ
งบประมาณ 

ปี 2559 

สรุปคาํ
ชี)แจง 

แผนงาน........................      
ผลผลิต/โครงการ....................      
กิจกรรมหลกั..........................      
1. งบบุคลากร      
   (1) เงินเดือน      
   (2) ค่าจา้งประจาํ       
   (3) ค่าตอบแทนพนกังาน
ราชการ 

     

2. งบดาํเนินงาน      
2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ      
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ตาราง 4 (ต่อ)      

งบรายจ่าย-รายการ 
งบประมาณ
ตามภารกิจ

พื)นฐาน 

งบประมาณตาม
แผนบูรณาการ 

ขอ้... 

งบประมาณ
ตามแผนงาน
ยทุธศาสตร์

เรืFอง... 

รวมคาํขอ
งบประมาณ 

ปี 2559 

สรุปคาํ
ชี)แจง 

2.1.1 ค่าตอบแทน      
        (1) ค่าเช่าบา้น      
        (2) .....................      
2.1.2 ค่าใชส้อย      
       (1) ค่าเช่าทรัพยสิ์น      
       (2) ...............      
2.1.3 ค่าวสัดุ      
       (1) วสัดุสาํนกังาน      
       (2)................       
2.2 ค่าสาธารณูปโภค      
       (1) ค่าไฟฟ้า      
       (2) ................      
3. งบลงทุน      
       (1)................      
       (2)................      
4. งบเงินอุดหนุน      
       (1)................      
5. งบรายจ่ายอืFน      
       (1).................      
       (2)................      

 
3. วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

ขั)นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล การทีFหน่วยงานจะไดม้าซึFง วสิัยทศัน ์พนัธกิจ 
เป้าหมาย กลยทุธ์ ทีFสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน
ตามยทุธศาสตร์ นั)น เครืFองมือทีFสาํคญัของการดาํเนินการขั)นตอนทบทวน/ปรับปรุง
เป้าหมายกลยทุธ์นั)น คือ หลกั SWOT Analysis ทีFไดก้ล่าวมาแลว้ในบททีF 2 ซึFง การวิเคราะห์ 
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SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัทีFกวา้งดว้ยการระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคขององคก์ร ทาํใหมี้ขอ้มูลในการกาํหนดทิศทาง หรือเป้าหมายทีFจะถูกสร้าง
ขึ)นมาบนจุดแขง็ขององคก์ร และแสวงหาประโยชนจ์ากโอกาสทางสภาพแวดลอ้ม และ
สามารถกาํหนดกลยทุธ์ ทีFมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้ม หรือลดจุดอ่อนของ
องคก์รใหมี้นอ้ยทีFสุดได ้โดยการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีของสาํนกังาน
ปลดักระทรวง ฯ นั)น ผูจ้ดัทาํไดใ้ชก้ระบวน การนี)มาประกอบการจดัทาํดว้ยเช่นกนั เพืFอ
เป็นการประเมินสภาพของสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ ก่อนดาํเนินการจดัทาํคาํขอ
งบประมาณ เพืFอเป็นการประเมินสถานการณ์ประกอบการวางแผนการทาํงานของผูจ้ดัทาํ 
เพืFอลดปัญหาและอุปสรรคในการทาํงาน เพืFอใหไ้ดม้าซึFงรายละเอียดของขอ้มูลและทนั
ต่อหว้งเวลาทีFสาํนกังบประมาณกาํหนด โดยผูจ้ดัทาํใชปั้จจยัดงัต่อไปนี)มาทาํการวเิคราะห์ 
สาํนกังานปลดักระทรวง ฯ สาํหรับการจดัทาํคาํของบประมาณ 
 1) การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Enviroment) ไดแ้ก่ คุณภาพ 
บุคลากร งบประมาณ เครืFองมือ การบริหารจดัการ โครงสร้างองคก์ร 
 2) การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) ไดแ้ก่ เทคโนโลย ี
นโยบายรัฐบาล  

 
ตาราง 5 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis สาํนักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ�งแวดล้อม 

การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน 

(Internal Enviroment) 

จุดแข็ง 

(Strength) 

จุดอ่อน 

(Weakness) 

คุณภาพบุคลากร  1. บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบ 
การณ์ในการทาํงาน 
2. ทีมงานมีความสามคัคี ใหค้วาม
ร่วมมือในการทาํงาน 
3. บุคลากรมีความรู้ในสาขาวชิา 

1. บุคลากรขาดการจดัการความรู้ 
และทกัษะอีกหลายดา้น 
2. บุคลากรไม่กระตือรือร้นในการ
จดัทาํรายละเอียดขอ้มูล 
3. ขาดการวางแผนการพฒันา
บุคลากรเป็นรายบุคคลทีFทัFวถึง 

งบประมาณ  1. งบประมาณจดัสรรตามภารกิจทีF
ไดรั้บมอบหมาย 

1. งบประมาณยงัไม่เพียงพอ
เนืFองจากไดรั้บภารกิจมากขึ)น 
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ตาราง 5 (ต่อ)   

การวเิคราะห์ปัจจยัภายใน 

(Internal Enviroment) 

จุดแข็ง 

(Strength) 

จุดอ่อน 

(Weakness) 

เครืFองมือ  1. มีเครืFองมือปฏิบติังานตามภารกิจ
ทีFไดรั้บมอบหมาย 
2. มีอาคารสาํนกังานของหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค 

1. เครืFองมือยงัไม่เพียงพอ 
2. อาคารสาํนกังานหลายแห่งมี
สภาพชาํรุดทรุดโทรมเนืFองจากเป็น
อาคารทีFไดรั้บมอบ 
3. หน่วยงานภูมิภาคบางแห่งอยู่
ร่วมกบัส่วนราชการอืFนพื)นทีFไม่
เพียงพอ 

การบริหารจดัการ  1. มีการวางระบบการดาํเนินงาน
ชดัเจนตามกฎหมาย 

1. ขาดมาตรการเร่งรัดและ
ประเมินผลทีFมีประสิทธิภาพ 
2. การดาํเนินงานล่าชา้ในบางเรืFอง 
เช่น การจดัทาํขอ้มูล 
3. ขาดการจดัทาํฐานขอ้มูลเพืFอใช้
ประโยชน์ในการจดัทาํคาํขอ
งบประมาณ 

โครงสร้างองคก์ร  1. โครงสร้างองคก์รชดัเจน
ครอบคลุมตามภารกิจ 
2. ขอบเขตงานรับผิดชอบมีความ
ชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

1. การบริหารจดัการล่าชา้ 
2. หน่วยงานบางหน่วยยงัไม่มี
ผลงานทีFชดัเจนตามภารกิจทีFไดรั้บ
มอบหมาย 

การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก 

(External Environment) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threat) 

เทคโนโลย ี 1. ระบบ IT มีความทนัสมยัขึ)น และ
ครอบคลุมทุกพื)นทีF 
2. มีช่องทางหลายช่องทางในการ
รับส่งขอ้มูล 

1. มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้นทาง
ทีFไม่ถูกตอ้ง 
2. สืFอเผยแพร่ขอ้มูลบางอยา่งทีF
ส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมทีFไม่
เหมาะสม 

นโยบายรัฐบาล 1. มีนโยบายชดัเจน มีการบูรณาการ
ของนโยบาย ใหค้วามสาํคญั
ยทุธศาสตร์ 
2. มีการจดัสรรงบประมาณเพิFมเติม 
(งบกลาง) 

1. นโยบายเร่งด่วนไม่ไดอ้ยูใ่นแผน
ยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน และมีมา
เรืFอย ๆ เพิFมภาระงาน 
2. ตวัชี)วดัเชิงปริมาณยงัขาดความ
เป็นรูปธรรม วดัเป็นร้อยละไม่เห็น
ผลสมัฤทธิo  
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ตาราง 5 (ต่อ)   

การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอก 

(External Environment) 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threat) 

  3. ขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
จริงจงั 

 

หลงัจากการวเิคราะห์ขอ้มูลของสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ จะทราบวา่ หน่วยงาน
มีจุดแขง็ – จุดอ่อน , โอกาส – อุปสรรค ในดา้นใดบา้งทีFจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบติั
ภารกิจตามทีFไดรั้บมอบหมาย ซึF งการจดัทาํคาํของบประมาณ จะตอ้งใหไ้ดม้าซึF งงบประมาณ 
สาํหรับแกปั้ญหา และจุดอ่อนของหน่วยงาน และเพิFมโอกาสใหห้น่วยงานไดป้ฏิบติั
ภารกิจสาํคญั ตามนโยบายของรัฐบาลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป ซึFงขั)นตอนต่าง ๆ 
ของการจดัทาํคาํของบประมาณนั)น สาํนกังบประมาณไดก้าํหนดหลกัเกณฑ ์และวธีิการ
จดัทาํขอ้มูลไวเ้ป็นการเฉพาะอยูแ่ลว้ จะไดก้ล่าวในหวัขอ้ต่อไป 

3.1 ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลติ กจิกรรม และตัวชีLวดัผลสําเร็จ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กระบวนการในการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ นั)น 
ส่วนราชการจะตอ้งทบทวนภารกิจตามยทุธศาสตร์ ทบทวนภารกิจประจาํ และทบทวน
ค่าใชจ่้ายของแต่ละภารกิจ เพืFอใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาลและศกัยภาพของ
หน่วยงาน จากผลการวเิคราะห์ SWOT Analysis โดยมีแนวทางดงันี)  

3.1.1 การทบทวนภารกิจตามยทุธศาสตร์ และบูรณาการ เพืFอใหเ้กิดการพฒันา  
การป้องกนั และการแกไ้ข ซึFงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ชาติ ไดแ้ก่ 

3.1.1.1 ทบทวนเป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงานและตวัชี)วดั 
3.1.1.2 ทบทวนกลยทุธ์หน่วยงาน 
3.1.1.3 ทบทวนผลผลิต/โครงการและตวัชี)วดั 

3.1.2 ทบทวนภารกิจประจาํ ไดแ้ก่ 
3.1.2.1 ทบทวนเป้าหมายการดาํเนินการตามภารกิจประจาํ ตามกฎหมาย

การจดัตั)งหน่วยงาน 
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3.1.2.2 ทบทวนผลการดาํเนินงานในปัจจุบนั เพืFอปรับลด ชะลอ หรือ
ยกเลิกกิจกรรมทีFหมดความจาํเป็น และเลือกดาํเนินการเฉพาะกิจกรรมทีFเกิดประโยชน์
คุม้ค่า 

3.1.3 ทบทวนค่าใชจ่้ายของแต่ละภารกิจ โดยมีแนวทางดงันี)  
3.1.3.1 ปรับลดรายจ่ายประจาํทีFสามารถประหยดัได ้
3.1.3.2 ทบทวนค่าใชจ่้ายต่อหน่วยของผลผลิต และงานทีFมีค่าใชจ่้ายสูง

กวา่หน่วยงานอืFนทีFมีภารกิจเดียวกนั 
  3.2 การจัดทาํข้อเสนองบประมาณในลกัษณะบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 
นอกจากนโยบายการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 แลว้ รัฐบาลยงัใหค้วามสาํคญักบัแผนงานงบประมาณในลกัษณะบูรณาการ เพืFอให้
การดาํเนินงานของหน่วยงานมีความเชืFอมโยงสอดคลอ้งกนั และยงัเป็นการช่วยลดความ
ซํ) าซอ้นกนัของงบประมาณ และผลจากการทบทวนเป้าหมายตวัชี)วดั โดยใชห้ลกั SWOT 
Analysis แลว้ ในการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิFงแวดลอ้มไดมี้ภารกิจสอดคลอ้งกบั
แผนงานบูรณาการทั)งสิ)น 4 แผนงาน คือ  

3.2.1 แผนงานบูรณาการการบริหารจดัการขยะและสิFงแวดลอ้ม โดยหน่วยงาน
กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานเจา้ภาพ   

3.2.2 แผนงานบูรณาการการรักษาความมัFนคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และแกปั้ญหาทีFดินทาํกิน โดยหน่วยงานกรมป่าไมเ้ป็นหน่วยงานเจา้ภาพ  

3.2.3 แผนงานบูรณาการการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน โดยมีหน่วยงานกระทรวงพฒันาสังคมและความมัFนคงของมนุษย ์
เป็นหน่วยงานเจา้ภาพ  

3.2.4 แผนงานบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืFอสาร โดยกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสืFอสารเป็นหน่วยงานเจา้ภาพ 
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3.3 จัดทาํและวเิคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบืLองต้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

จากการวเิคราะห์ความพร้อมของหน่วยงาน โดยใชห้ลกั SWOT Analysis 
ทราบวา่ หน่วยงานยงัขาดแคลนเครืFองมือ สาํหรับการสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
และนโยบายของรัฐบาลอีกมาก ซึF งการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ในส่วนของงบลงทุน สาํนกังบประมาณไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์นวทางให้
หน่วยงานวเิคราะห์ความตอ้งการของงบลงทุน คือ 

3.3.1 ค่าทีFดินและสิFงก่อสร้าง 
3.3.1.1 ค่าจดักรรมสิทธิo ทีFดินใหพ้ิจารณาตามความจาํเป็น สาํหรับ

รายการทีFมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนทีFดินแลว้ หรือมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ 
3.3.1.2 การก่อสร้างสิFงก่อสร้างเพืFอทดแทนสิFงก่อสร้างเดิมทีFเสืFอมสภาพ 

ตอ้งแสดงสภาพการใชง้านของสิFงก่อสร้างเดิม ความจาํเป็นทีFตอ้งก่อสร้างใหม่แทนการ
ปรับปรุงของเดิม และคาดการณ์ผูใ้ชง้าน/ผูใ้ชป้ระโยชน ์ภายหลงัการก่อสร้างเสร็จสิ)น 

3.3.1.3 การก่อสร้างเพิFมเติมเพืFอรองรับปริมาณงานทีFเพิFมมากขึ)น หรือ
การปรับปรุงสิFงก่อสร้างเดิมเพืFอเพิFมประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏิบติังาน
ของส่วนราชการ ตอ้งมีแผนการขยาย หรือเพิFมปริมาณกลุ่มเป้าหมาย หรือปริมาณงาน
อยา่งชดัเจน 

3.3.1.4 การก่อสร้างสิFงก่อสร้างใหม่ เพืFอรองรับสาํหรับการปฏิบติังาน
ใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ทีFไม่เคยดาํเนินงานมาก่อน ตอ้งมีแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีF 11 นโยบายความมัFนคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล หรือมติ ค.ร.ม. 
รองรับชดัเจน และมีความจาํเป็นเร่งด่วน 

3.3.1.5 สิFงก่อสร้างทีFมีรายการผกูพนัตามสัญญา และรายการผกูพนั
ตามมาตรา 23 ใหต้รวจสอบสถานะปัจจุบนั และพิจารณาผลการดาํเนินงานกบังวดงาน
ตามสัญญา หรือแผนการใชจ่้ายตามสถานการณ์จริง 

3.3.1.6 ค่าจา้งทีFปรึกษาเพืFอใหไ้ดม้าซึFงสิFงก่อสร้าง ตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึง
ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีF 11 นโยบายความ
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มัFนคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล หรือมติ ค.ร.ม. รองรับชดัเจน และมีความจาํเป็น
เร่งด่วน 

3.3.1.7 ส่วนราชการมีความพร้อมในการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด
แบบรูปรายการ และประมาณราคา มีสถานทีF/พื)นทีFพร้อมทีFจะดาํเนินการ รวมทั)งมีการ
ตรวจสอบและดาํเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบทีFเกีFยวขอ้งแลว้ 

3.3.1.8 การก่อสร้างอาคารทีFทาํการใหม่ของส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ 
และหน่วยงานอืFน ตอ้งเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ตรวจแบบ
ประเมินแลว้ 

3.3.2 ครุภณัฑ ์
3.3.2.1 การจดัหาครุภณัฑเ์พืFอทดแทนครุภณัฑที์FเสืFอมสภาพ จะตอ้ง

แสดงสภาพการใชง้านของครุภณัฑเ์ดิม ความจาํเป็นทีFตอ้งจดัหาใหม่แทนการซ่อมแซม
ของเดิม และคาดการณ์ผูใ้ชง้าน/ผูใ้ชป้ระโยชนภ์ายหลงัจากการจดัหาเสร็จสิ)น 

3.3.2.2 การปรับปรุง/พฒันา/ซ่อมแซมครุภณัฑเ์ดิมเพืFอเป็นการเพิFม
ประสิทธิภาพ/คุณภาพ/มาตรฐานของการปฏิบติังานของส่วนราชการ หรือการจดัหา
ครุภณัฑเ์พิFมเติมเพืFอรองรับปริมาณงานทีFเพิFมมากขึ)น ตอ้งมีแผนการขยาย หรือเพิFม
ปริมาณกลุ่มเป้าหมายหรือปริมาณงานอยา่งชดัเจน 

3.3.2.3 การจดัหาครุภณัฑเ์พืFอรองรับการปฏิบติังานใหม่ (ผลผลิตใหม่/
ภารกิจใหม่) ทีFไม่เคยดาํเนินงานมาก่อน ตอ้งมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัทีF 11 นโยบายความมัFนคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล หรือมติ ค.ร.ม. รองรับชดัเจน 
และมีความจาํเป็นเร่งด่วน 

3.3.2.4 ครุภณัฑที์Fเป็นรายการผกูพนัตามสัญญา และรายการผกูพนั
ตามมาตรา 23 ใหต้รวจสอบสถานะปัจจุบนั และพิจารณาผลการดาํเนินงานกบังวดงาน
ตามสัญญา หรือแผนการใชจ่้ายตามสถานการณ์จริง 

3.3.2.5 กรณีการจดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ทีFมีวงเงินงบประมาณเกิน 
100 ลา้นบาท ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐก่อน 

3.3.2.6 ค่าจา้งทีFปรึกษาเพืFอการจดัหา หรือปรับปรุงครุภณัฑ ์จะตอ้ง
แสดงใหเ้ห็นความจาํเป็นทีFตอ้งมีทีFปรึกษา เพืFอประโยชนส์าํหรับในการจดัทาํครุภณัฑ์
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เฉพาะ ซึFงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีF 11 นโยบาย
ความมัFนคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล หรือมติ ค.ร.ม. รองรับชดัเจน และมีความ
จาํเป็นเร่งด่วน 

3.3.2.7 ส่วนราชการจะตอ้งมีความพร้อมในการจดัหาครุภณัฑ ์โดยมี
รายการคุณลกัษณะเฉพาะ มีประมาณราคา หรือผลการสอบราคา และมีสถานทีF/พื)นทีF
พร้อมทีFจะรองรับครุภณัฑ ์รวมทั)งจะตอ้งมีการตรวจสอบและดาํเนินการตามกฎหมาย 
หรือระเบียบทีFเกีFยวขอ้งแลว้ 

3.4 จัดทาํรายละเอยีดวงเงนิและคาํของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 (ภาพรวมของสํานักงานปลดักระทรวง ฯ ประกอบด้วยงบประจํา บูรณาการ 

และงบลงทุน) 

นอกจากงบลงทุนทีFหน่วยงานมีความตอ้งการแลว้ งบประจาํอีก 4 หมวด
รายจ่าย กมี็ความสาํคญัต่อการปฏิบติัภารกิจของหน่วยงานเช่นเดียวกนั จะเห็นไดจ้าก
การวเิคราะห์ SWOT Analysis แลว้ การพฒันาบุคลากร และการสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ของประชาชน ขวญักาํลงัใจของเจา้หนา้ทีFกเ็ป็นส่วนสาํคญัทีFจะทาํใหห้น่วยงานสามารถ
ปฏิบติัภารกิจตามทีFไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลได ้อีกทั)งโอกาสสาํคญัทีFไดจ้ากการวเิคราะห์ 
SWOT Analysis รัฐบาลมีแผนยทุธศาสตร์ และแผนบูรณาการดา้นสิFงแวดลอ้ม จึงถือ
เป็นโอกาสสาํคญัทีFสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ จะดาํเนินการจดัทาํคาํของบประมาณให้
สอดคลอ้งกบัผลจากการวิเคราะห์องคก์ร  

ขั)นตอนการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
จะเป็นการดาํเนินการต่อเนืFองมาจากขั)นตอนทีF 1 การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายกลยทุธ์ 
ผลผลิต กิจกรรม และตวัชี)วดัผลสาํเร็จ ขั)นตอนทีF 2 การจดัทาํขอ้เสนองบประมาณใน
ลกัษณะบูรณาการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และในขั)นตอนทีF 3 การจดัทาํและ
วเิคราะห์แผนความตอ้งการ และความพร้อมของงบลงทุนเบื)องตน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ซึFงเล่มคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีทีFไดจ้ดัทาํขึ)นนี)  จะประกอบไปดว้ยหมวด
รายจ่ายครบทั)ง 5 หมวด คือ งบบุคลากร งบดาํเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ 
งบรายจ่ายอืFน โดยสาํนกังบประมาณจะเป็นผูก้าํหนดแบบฟอร์มใหห้น่วยงาน ซึFงในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนกังบประมาณไดมี้หนงัสือ ด่วนทีFสุด ทีF นร 0720/ว 30 ลง
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วนัทีF 13 มกราคม 2558 เรืFอง การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 กาํหนดใหส่้วนราชการจดัทาํคาํของบประมาณตามแบบฟอร์มทีFสาํนกังบประมาณ 
กาํหนดส่งใหส้าํนกังบประมาณภายในวนัทีF 18 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยแบบฟอร์มเล่มคาํขอ
งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีทั)งสิ)น 16 แบบฟอร์ม 
แบ่งเป็นขอ้มูล 3 ระดบั ดงัต่อไปนี)  

3.4.1) ขอ้มูลพื)นฐานระดบัผลลพัธ์ ซึFงจะเป็นขอ้มูลทีFไดม้าจากการจดัทาํคาํ
ของบประมาณขั)นตอนทีF 1 การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายกลยทุธ์ ผลผลิต กิจกรรม 
และตวัชี)วดัผลสาํเร็จ ประกอบไปดว้ย วสิัยทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง
และตวัชี)วดั ยทุธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน และตวัชี)วดั กลยทุธ์
หน่วยงาน 

3.4.2) ขอ้มูลพื)นฐานระดบัผลผลิต/โครงการ เป็นขอ้มูลทีFแสดงถึงผลการ
ดาํเนินงานตามกิจกรรม ซึF งอาจจะเป็นผลผลิต หรือการใหบ้ริการทีFดาํเนินงานในหน่วยงาน
ของรัฐ โดยมีตวัชี)วดัผลสาํเร็จในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา รวมทั)งค่าใชจ่้าย ซึFงแบ่งเป็น 
2 ระดบั คือ 

3.4.2.1) ระดบัผลผลิต ซึF งจะเป็นลกัษณะของงานในภารกิจตามกฎหมาย 
หรืองานประจาํของหน่วยงาน จะเป็นภารกิจทีFจะอยูก่บัหน่วยงานตลอดไป ประกอบไป
ดว้ยวตัถุประสงคผ์ลผลิต กลุ่มเป้าหมายและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แนวทางการประเมินผล 
ปัญหาอุปสรรคและขอ้จาํกดั แนวทางแกไ้ข เป้าหมายผลผลิต และกรอบงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต 

3.4.2.2) ระดบัโครงการเทียบเท่าผลผลิต จะเป็นโครงการทีFหน่วยงาน
จะตอ้งดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ประเทศ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ
งานบูรณาการ จะเป็นโครงการระยะสั)น ซึF งจะประกอบไปดว้ย วตัถุประสงคข์องโครงการ 
ลกัษณะโครงการ ประเภทโครงการ ระยะเวลาการดาํเนินงาน สภาพปัญหาความตอ้งการ 
กลุ่มเป้าหมาย และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เป้าหมายผลลพัธ์และผลกระทบของโครงการ 
และกรอบงบประมาณ 

3.4.3) ขอ้มูลระดบักิจกรรมและรายการ เป็นขอ้มูลรายละเอียดวงเงินคาํขอ
งบประมาณของหน่วยงาน ประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วนหลกั คือ 
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3.4.3.1) ขอ้มูลระดบักิจกรรม เป็นขอ้มูลสาํคญัในการจาํแนกแต่ละ
ประเภทและความเชืFอมโยงงบประมาณไปยงัมิติต่าง ๆ เพืFอประโยชนใ์นการประมวลผล
ขอ้มูลการจดัทาํแบบรายงานระดบัรายการ โดยจะเป็นการเชืFอมโยงไปสู่ผลผลิต หรือ
โครงการทีFมีความสัมพนัธ์กนัแบบหนึFงผลผลิตหรือโครงการต่อหลายกิจกรรม ซึFง
กิจกรรมนั)นจะมีลกัษณะดงันี)  

ก) กิจกรรมทีFเป็นภารกิจพื)นฐานของหน่วยงาน คือ ภารกิจ
ตามหนา้ทีFความรับผดิชอบทีFตอ้งดาํเนินการเป็นปกติประจาํตามกฎหมายจดัตั)งหน่วยงาน 
หากหยดุดาํเนินงานจะก่อใหเ้กิดความเสียหายในการใหบ้ริการของภาครัฐ ซึFงมีลกัษณะ
งาน และปริมาณงานทีFชดัเจนต่อเนืFองไม่เปลีFยนแปลงไปตามเงืFอนไขเชิงยทุธศาสตร์ของ
แผนพฒันาประเทศ หรือนโยบายรัฐบาล กิจกรรมประเภทนี)จะเป็นกิจกรรมของผลผลิต
ของหน่วยงาน  

ข) กิจกรรมทีFเป็นภารกิจยทุธศาสตร์ ซึFงเป็นภารกิจตามหนา้ทีF
ความรับผดิชอบทีFไดรั้บมอบหมายในเชิงนโยบายสาํคญัของรัฐบาล ยทุธศาสตร์ประเทศ 
หรือแผนงานบูรณาการ กิจกรรมประเภทนี)จะเป็นกิจกรรมในโครงการเทียบเท่าผลผลิต
ของหน่วยงาน 

3.4.3.2) ขอ้มูลระดบัรายการ เป็นขอ้มูลรายละเอียดคาํของบประมาณ
ของหน่วยงานภายใตกิ้จกรรม จะประกอบไปดว้ยรายการทั)ง 5 หมวดหลกั คือ งบบุคลากร 
งบดาํเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอืFน ซึFงแต่ละหมวดกจ็ะมีรายการ
งบประมาณเป็นชืFอของประเภทรายการจากทะเบียนกลางของสาํนกังบประมาณ ซึFงขอ้มูล
ระดบัรายการนี)ในแต่ละรายการจะตอ้งมีรายละเอียดคาํชี)แจงรายการอยูด่ว้ย ซึFงเป็นส่วน
สาํคญัเพืFอใชใ้นการประกอบการพิจารณาจดัสรรงบประมาณและเตรียมคาํชี)แจงผูบ้ริหาร 

3.4.4) การจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายนั)น สาํนกังบประมาณไดก้าํหนดให้
เจา้หนา้ทีFทีFจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ บนัทึกขอ้มูลคาํของบประมาณ
ทั)งหมดของหน่วยงาน ลงในระบบการจดัการงบประมาณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
ของสาํนกังบประมาณ เพืFอสาํนกังบประมาณจะใชเ้ป็นฐานขอ้มูลประกอบการจดัทาํร่าง
พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ ซึFงระบบงานจะประกอบดว้ย
ระบบงานยอ่ย 3 ระบบงานดว้ยกนั คือ ระบบการวางแผนงบประมาณ ระบบการจดัทาํ 
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คาํของบประมาณ และระบบพิจารณางบประมาณ 
สาํหรับส่วนราชการ ใชบ้นัทึกขอ้มูลความตอ้งการงบประมาณเบื)องตน้ของ

งบประมาณในมิติต่าง ๆ เพืFอใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี ดงันี)  (1) งบประมาณในลกัษณะบูรณาการ (2) งบประมาณตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัทีF 11 (3) งบประมาณตามนโยบายความมัFนคงแห่งชาติ 
(4) งบประมาณตามนโยบายรัฐบาล (5) งบลงทุน 

โดยขั)นตอนการจดัทาํคาํของบประมาณดว้ยระบบการจดัการงบประมาณ 
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-budgeting) มีดงันี)  

 

  
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

ภาพที� 2 สรุปขั)นตอนการใชง้านระบบการจดัการงบประมาณอิเลก็ทรอนิกส์ 
ที�มา : จาก คู่มือการจัดทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ด้วยระบบสารสนเทศด้าน
งบประมาณ (หนา้ 7), โดย สาํนกังบประมาณ, 2558, กรุงเทพมหานคร. 

ระบบ e - Budgeting 

1. ระบบการวางแผนงบประมาณ 

1.1 พรบ.งบประมาณปีก่อนหนา้ 
1.2 คาํของบประมาณและเงิน MTEF (เบื)องตน้) รวมถึงขอ้มูลจงัหวดั/เล่มเขียว ของงบประมาณในมิติต่างๆ 

2.1 ขอ้มูลงบประมาณและเงิน MTEF รวมถึงขอ้มูลจงัหวดั/เล่มเขียวจากระบบการวางแผนงบประมาณ 
2.2 ทบทวนคาํของบประมาณและเงิน MTEF (เบื)องตน้) รวมถึงขอ้มูลจงัหวดั/เล่มเขียว ของงบประมาณใน
มิติต่างๆ เพิFมเติม/แกไ้ขขอ้มูลจากระบบการวางแผนงบประมาณ 
2.3 กรณีงบประมาณตามงบประมาณในลกัษณะบูรณาการ งบประมาณตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัทีF 11 งบประมาณตามนโยบายความมัFนคงแห่งชาติ และงบประมาณตามนโยบายรัฐบาล 

1) บนัทึกขอ้มูลรายละเอียด (Profile) และตวัชี)วดัในระดบัต่างๆ ของงบประมาณในลกัษณะบูรณาการ 
2) การ Mapping ผลผลิต/โครงการ หรือ กิจกรรม หรือ รายการ กบังบประมาณในมิติต่างๆ 
3) พิมพร์ายงานตรวจสอบและรายงานตามแบบคาํขอฯ 

2.4 กรณีงบลงทุน 
1) ขอ้มูลรายละเอียดงบลงทุนระดบัรายการ 

2. ระบบการจัดทําคาํของบประมาณ 

3. ระบบการพจิารณางบประมาณ 

ส่วนราชการ 

และจังหวดั/

กลุ่มจังหวดั 

สํานัก

งบประมาณ 
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จากภาพทีF 2 แสดงถึงสรุปขั)นตอนการจดัทาํคาํของบประมาณดว้ยระบบการ
จดัการงบประมาณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-budgeting) ทั)งนี)  ในรายละเอียดการใชง้านระบบ นั)น 
สาํนกังบประมาณมีคู่มือการใชง้านอยา่งละเอียดของระบบดงักล่าว โดยส่วนราชการ
สามารถดาวนโ์หลดเอกสารไดท้างเวบ็ไซดข์องสาํนกังบประมาณ ในหวัขอ้ “คู่มือ
ปฏิบติัการจดัทาํงบประมาณ”  เพืFอเป็นคู่มือประกอบการจดัทาํงบประมาณดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ต่อไป 

จากการดาํเนินงานการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิFงแวดลอ้ม ตามวธีิการและ
เครืFองมือทีFกล่าวมาขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํจะนาํขอ้มูลผลการดาํเนินงาน และเอกสารต่าง ๆ      
มาเรียบเรียงจดัหมวดหมู่ ตามแบบฟอร์มคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ทีFสาํนกังบประมาณกาํหนด และสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการจดัทาํ
ผลงาน และนาํไปสู่ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่อไป 
 
 
 
  
    
    
 
 



 

บทที� 4 

ผลการศึกษา 
 

จากการดาํเนินงานการจดัคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม นั(น ตามขั(นตอน
วธีิการในบทที& 3 โดยใชห้ลกั SWOT Analysis เป็นเครื&องมือในการดาํเนินงาน และมีความ
สอดคลอ้งกบันโยบายการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ที&สาํนกังบประมาณกาํหนด 
สามารถสรุปเป็นผลการดาํเนินงานไดด้งันี(   
 
1. การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายกลยุทธ์ ผลผลติ กจิกรรม และตัวชี%วดัผลสําเร็จ  

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ผลจากการทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายกลยทุธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตวัชี(วดั
ผลสาํเร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ&งแวดลอ้ม โดยใชห้ลกัการวเิคราะห์องคก์รในตวัแบบ SWOT Analysis และตาม
เกณฑแ์ละวธีิการที&สาํนกังบประมาณกาํหนด และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล แผนงานบูรณาการ และยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 นั(น เกิดเป็นเป้าหมายกลยทุธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตวัชี(วดั
ผลสาํเร็จ ในงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. 2559 ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม จาํนวน 2 ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ คือ ยทุธศาสตร์
ที& 1 เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาที&ย ั&งยนืของประเทศ และยทุธศาสตร์ที& 5 ยทุธศาสตร์
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม  มีรายละเอียดความเชื&อมโยงดงันี(  
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ตาราง 6 
ความเชื�อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนักงานปลดั 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

วสัิยทศัน์ : มุ่งอาํนวยการใหเ้กิดการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มเพื&อประชาชน 

พนัธกจิ :  
1. อาํนวยการใหเ้กิดการประสานงานและสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการในการกาํหนดนโยบาย  

ยทุธศาสตร์  การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการและงบประมาณ 
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ประสานความร่วมมือในการดาํเนินงาน การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ&งแวดลอ้มทุกระดบั 
4. พฒันาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื&อสารสาํหรับการบริหารจดัการ การ

ตดัสินใจและการบริการประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณที� 1 เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาที�ยั�งยนืของประเทศ 

1.1 แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคาอาเซียน 

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ประเทศไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่ง
เตม็ศกัยภาพ 

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง กลุ่มเป้าหมายสามารถประสานความร่วมมือดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร์กระทรวง เพิ&มประสิทธิภาพการจดัการองคก์รและระบบการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้งทั(ง
ภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความ
เขา้ใจในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 

ตวัชี(วดัเป้าหมายการใหบ้ริการ
หน่วยงาน 

เชิงปริมาณ : 
1. จาํนวนบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มเพื&อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 300 คน 
2. พื(นที&เป้าหมายไดรั้บการสนบัสนุนเพื&อแกไ้ขปัญหาไฟป่า
และหมอกควนั 15 จงัหวดั 16 สสภ. 
เชิงคุณภาพ : 
ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ 
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ตาราง 6 (ต่อ)  

 ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที&กาํหนด 
ร้อยละ 80 

กลยทุธ์หน่วยงาน 1. พฒันาศกัยภาพบุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที&
เกี&ยวขอ้งใหมี้ความพร้อมเพื&อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
2. พฒันากระบวนการทาํงาน เครื&องมือและกลไกใหมี้ขีด
ความสามารถในการดาํเนินภารกิจเพื&อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
3. พฒันาระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม
เพื&อเพิ&มประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือดา้นการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มกบัทั(ง
ภายใน ประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

ผลผลิต/โครงการ โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ&งแวดลอ้มเพื&อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

ตวัชี(วดัผลผลิต/โครงการ เชิงปริมาณ : 
1. จาํนวนบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มเพื&อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 300 คน 
2. พื(นที&เป้าหมายไดรั้บการสนบัสนุนเพื&อแกไ้ขปัญหาไฟป่า
และหมอกควนั 15 จงัหวดั 16 สสภ. 
เชิงคุณภาพ : 
ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที&กาํหนด 
ร้อยละ 80 

กิจกรรม/ตวัชี(วดักิจกรรม กิจกรรมหลกัที& 1 : สนบัสนุนการดาํเนินงานดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มเพื&อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 
ตวัชี(วดัเชิงปริมาณ : จาํนวนบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความ
เขา้ใจดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มเพื&อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 300 คน 
ตวัชี(วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายมีความรู้
ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามแนวทาง
และมาตรฐานที&กาํหนด ร้อยละ 80 
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ตาราง 6 (ต่อ)  

 กิจกรรมหลกัที& 2 : แกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 
ตวัชี(วดัเชิงปริมาณ : พื(นที&เป้าหมายไดรั้บการสนบัสนุนเพื&อ
แกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 15 จงัหวดั 16 สสภ. 
ตวัชี(วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายมีความรู้
ความเขา้ใจในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ร้อยละ 80 

2. ยุทธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณที� 5 ยุทธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อม 

2.1 แผนงานป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาวะภูมอิากาศ 

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวงั และพร้อมรับมือกบัผลกระทบของ
การเปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก 

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง ประชาชนในพื(นที&เป้าหมายมีองคค์วามรู้และสามารถปรับตวั
รับมือการเปลี&ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร์กระทรวง เพิ&มขีดความสามารถในการจดัการการเปลี&ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการรับมือภยัพิบติัทางธรรมชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน ทุกภาคส่วนไดรั้บการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความ 
สามารถในการป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี&ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ 

ตวัชี(วดัเป้าหมายการใหบ้ริการ
หน่วยงาน 

เชิงปริมาณ : 
จาํนวนพื(นที&ตน้แบบที&หน่วยงานเขา้ไปพฒันาศกัยภาพในการ
ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี&ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศไม่นอ้ยกวา่ 30 แห่ง 
เชิงคุณภาพ : 
ประชาชนในพื(นที&เป้าหมายที&หน่วยงานเขา้ไปดาํเนินกิจกรรม
เพื&อป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี&ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศมีความพึงพอใจในการจดัการสิ&งแวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 80 

กลยทุธ์หน่วยงาน 1. พฒันาประสิทธิภาพของหน่วยงานในการสร้างความร่วมมือ
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มในระดบัพื(นที&เพื&อ
รองรับการเปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
2. พฒันาชุมชนตน้แบบในดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ&งแวดลอ้มเพื&อรองรับการเปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
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ตาราง 6 (ต่อ)  

ผลผลิต/โครงการ โครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม
เพื&อรองรับการเปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

ตวัชี(วดัผลผลิต/โครงการ เชิงปริมาณ : 
จาํนวนพื(นที&ตน้แบบที&หน่วยงานเขา้ไปพฒันาศกัยภาพในการ
ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี&ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศไม่นอ้ยกวา่ 30 แห่ง 
เชิงคุณภาพ : 
ประชาชนในพื(นที&เป้าหมายที&หน่วยงานเขา้ไปดาํเนินกิจกรรม
เพื&อป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี&ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศมีความพึงพอใจในการจดัการสิ&งแวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละ 80 

กิจกรรม/ตวัชี(วดักิจกรรม กิจกรรมหลกั : บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้มเพื&อรองรับการเปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
ตวัชี(วดัเชิงปริมาณ : จาํนวนพื(นที&ตน้แบบที&หน่วยงานเขา้ไป
พฒันาศกัยภาพในการป้องกนัและลดผลกระทบจากการ
เปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่นอ้ยกวา่ 30 แห่ง 
ตวัชี(วดัเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื(นที&เป้าหมายที&หน่วยงาน
เขา้ไปดาํเนินกิจกรรมเพื&อป้องกนัและลดผลกระทบจากการ
เปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศมีความพึงพอใจในการจดัการ
สิ&งแวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 80 

2.2 แผนงานรักษาความมั�นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละแก้ปัญหาที�ดนิทาํกนิ 

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพคงความ
อุดมสมบูรณ์ ไดรั้บการอนุรักษฟื์( นฟแูละใชป้ระโยชน์อยา่ง
ย ั&งยนื 

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติในพื(นที&เป้าหมายไดรั้บการบริหารจดัการ
อยา่งมีประสิทธิภาพเพื&อการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อยา่ง
ย ั&งยนื 

ยทุธศาสตร์กระทรวง สงวน อนุรักษ ์ฟื( นฟแูละจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งบูรณา
การที&ตอบสนองต่อการพฒันาและใชป้ระโยชน์อยา่งย ั&งยนื 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน ทรัพยากรธรรมชาติในพื(นที&เป้าหมายที&รับผดิชอบไดรั้บการ
บริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 6 (ต่อ)  

ตวัชี(วดัเป้าหมายการใหบ้ริการ
หน่วยงาน 

เชิงปริมาณ : 
1. จาํนวนพื(นที&ป่าไดรั้บการบินเพื&อคุม้ครองและป้องกนัไม่
นอ้ยกวา่ 57.22 ลา้นไร่ 
2. ระบบแผนที&เพื&อบูรณาการและตรวจสอบป่าไมส้ถานภาพ
ทรัพยากรที&ดินป่าไม ้1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้กี&ยวขอ้งในพื(นที&เป้าหมายต่อการ
ดาํเนินโครงการ ร้อยละ 80 

กลยทุธ์หน่วยงาน 1. เพิ&มประสิทธิภาพการบินสาํรวจและป้องกนัเพื&อสนบัสนุน
การแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพื(นที&ป่าไม ้
2. เพิ&มประสิทธิภาพการดาํเนินงานเพื&อแกไ้ขปัญหาการบุกรุก
ทาํลายทรัพยากรป่าไมใ้นระดบัจงัหวดั 
3. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื&อป้องกนัปัญหาการ
บุกรุกทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลผลิต/โครงการ โครงการอนุรักษแ์ละฟื( นฟทูรัพยากรธรรมชาติ 
ตวัชี(วดัผลผลิต/โครงการ เชิงปริมาณ : 

1. จาํนวนพื(นที&ป่าไดรั้บการบินเพื&อคุม้ครองและป้องกนัไม่
นอ้ยกวา่ 57.22 ลา้นไร่ 
2. ระบบแผนที&เพื&อบูรณาการและตรวจสอบป่าไมส้ถานภาพ
ทรัพยากรที&ดินป่าไม ้1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ : 
ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้กี&ยวขอ้งในพื(นที&เป้าหมายต่อการ
ดาํเนินโครงการ ร้อยละ 80 

กิจกรรม/ตวัชี(วดักิจกรรม กิจกรรมหลกัที& 1 : สนบัสนุนการอนุรักษแ์ละฟื( นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 
ตวัชี(วดัเชิงปริมาณ : 1. จาํนวนพื(นที&ป่าไดรั้บการบินเพื&อ
คุม้ครองและป้องกนัไม่นอ้ยกวา่ 57.22 ลา้นไร่ 

 2. จงัหวดัไดรั้บการสนบัสนุนการดาํเนิน 
งานเพื&อป้องกนัและปราบปรามการบุกรุกทาํลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ตาราง 6 (ต่อ)  

 กิจกรรมหลกัที& 2 : พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื&อ
ป้องกนัปัญหาการบุกรุกทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ตวัชี(วดัเชิงปริมาณ : 1. ระบบแผนที&เพื&อบูรณาการและ
ตรวจสอบป่าไมส้ถานภาพทรัพยากรที&ดินป่าไม ้1 ระบบ 
 2. มีศูนยบ์ญัชาการของหน่วยงานที&สามารถเชื&อมโยง 76 
จงัหวดัได ้1 ระบบ 

2.3 แผนงานบริหารจดัการขยะและสิ�งแวดล้อม 

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ ประชาชนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที&ดี มลพิษที&เกิดจากการผลิต
และการบริโภคที&ไดรั้บการควบคุมและจดัการใหอ้ยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพสิ&งแวดลอ้มที&กาํหนด 

เป้าหมายการใหบ้ริการกระทรวง ทุกภาคส่วนสามารถนาํกลไกไปใชใ้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยทุธศาสตร์กระทรวง พฒันาองคก์ร เครื&องมือ กลไก องคค์วามรู้ รวมทั(งจิตสาํนึก
และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ&งแวดลอ้ม 

เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน ทุกภาคส่วนไดรั้บประโยชน์จากการบริหารและอาํนวยการ
อยา่งเท่าเทียม 

ตวัชี(วดัเป้าหมายการใหบ้ริการ
หน่วยงาน 

เชิงปริมาณ : 
1. จาํนวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที&ไดรั้บการ
บริหารและอาํนวยการ 107 หน่วยงาน 
2. หอ้งปฏิบติัการสิ&งแวดลอ้มสาํนกังานสิ&งแวดลอ้มภาคมีการ
เก็บตวัอยา่งนํ( าทิ(งจากแหล่งกาํเนิดมลพิษเพื&อนาํมาวเิคราะห์ไม่
นอ้ยกวา่ 1,920 ตวัอยา่ง/ปี 
เชิงคุณภาพ : 
ร้อยละของระบบอาํนวยการและระบบบริหารที&มีคุณภาพตาม
เกณฑที์&กาํหนด ร้อยละ 80 

กลยทุธ์หน่วยงาน 1. พฒันากระบวนการทาํงานและเครื&องมือเพื&อการให้
บริหารงานและการบริการของกระทรวงมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
2. พฒันาบุคลากรและส่งเสริมการเพิ&มองคค์วามรู้ในการ
ทาํงานตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองที&ดี 
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ตาราง 6 (ต่อ)  

 3. พฒันาประสิทธิภาพ ติดตาม เฝ้าระวงั คุม้ครอง อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 
4. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื&อการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 
5. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ ์ฟื( นฟ ู
เฝ้าระวงัดูแล รักษา ติดตาม กาํกบั ตรวจสอบทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มในทุกระดบั 

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต ระบบอาํนวยการและการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 

ตวัชี(วดัผลผลิต/โครงการ เชิงปริมาณ : 
จาํนวนระบบอาํนวยการและการบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 36 ระบบ 
เชิงคุณภาพ : 
ร้อยละของระบบอาํนวยการและระบบบริหารที&มีคุณภาพตาม
เกณฑที์&กาํหนด ร้อยละ 80 

กิจกรรม/ตวัชี(วดักิจกรรม กิจกรรมหลกัที& 1 สนบัสนุนการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์ 
ตวัชี(วดัเชิงปริมาณ : จาํนวนระบบอาํนวยการและการบริหาร
จดัการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 20 ระบบ 
กิจกรรมหลกัที& 2 สนบัสนุนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 
ตวัชี(วดัเชิงปริมาณ : จาํนวนระบบอาํนวยการและการบริหาร
จดัการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 10 ระบบ 
กิจกรรมหลกัที& 3 สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาขยะและ
สิ&งแวดลอ้ม 
ตวัชี(วดัเชิงปริมาณ : จาํนวนระบบอาํนวยการและการบริหาร
จดัการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 5 ระบบ 
กิจกรรมหลกัที& 4 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื&อสารเพื&อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้ม 
ตวัชี(วดัเชิงปริมาณ : จาํนวนระบบอาํนวยการและการบริหาร
จดัการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 1 ระบบ 
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2. ข้อเสนองบประมาณในลกัษณะบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จากการดาํเนินงานจดัทาํคาํของบประมาณในลกัษณะแผนงานบูรณาการตาม

แนวทางและวธีิการที&รัฐบาลและสาํนกังบประมาณกาํหนด นั(น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ในส่วนที&เกี&ยวขอ้งกบัสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม นั(น 
ประกอบดว้ย 4 แผนงานบูรณาการ รวมคาํของบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการ 
ทั(งสิ(น 700,553,500 บาท ซึ&งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี(  
 

ตาราง 7 

สรุปคาํของบประมาณแผนงานบรูณาการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
สาํนักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

แผนงาน/ผลผลติ-โครงการ/กจิกรรม งบ

ดาํเนินงาน 

งบลงทุน งบ 

รายจ่ายอื�น 

รวม 

รวมทั%งสิ%น 24,100,000 228,435,500 448,018,000 700,553,500 

1. แผนงานบูรณาการ : การส่งเสริมบทบาท

และการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(บูรณาการในระดบัโครงการเทยีบเท่าผลผลติ) 

  26,000,000 26,000,000 

    โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มเพื&อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

  26,000,000 26,000,000 

    กิจกรรมหลกัที& 1 : สนบัสนุนการดาํเนินงาน
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มเพื&อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

  9,000,000 9,000,000 

    กิจกรรมหลกัที& 2 : แกไ้ขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนั 

  17,000,000 17,000,000 

2. แผนงานบูรณาการรักษาความมั�นคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละแก้ปัญหาที�ดนิทาํ

กนิ 

(บูรณาการในระดบัโครงการเทยีบเท่าผลผลติ) 

 77,897,500 304,504,500 382,402,000 

   โครงการอนุรักษแ์ละฟื( นฟทูรัพยากรธรรมชาติ  77,897,500 304,504,500 382,402,000 
   กิจกรรมหลกัที& 1 : สนบัสนุนการอนุรักษ์
และฟื( นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 

  117,610,000 117,610,000 
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ตาราง 7 (ต่อ)     

แผนงาน/ผลผลติ-โครงการ/กจิกรรม งบ

ดาํเนินงาน 

งบลงทุน งบ 

รายจ่ายอื�น 

รวม 

   กิจกรรมหลกัที& 2 : พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื&อป้องกนัปัญหาการบุกรุกทาํลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 77,897,500 186,894,500 264,792,000 

3. แผนงานบูรณาการการบริหารจดัการขยะและ

สิ�งแวดล้อม (บูรณาการในระดบักจิกรรมหลกั) 

 94,922,200 48,911,000 143,833,200 

   ผลผลิตระบบอาํนวยการและการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 

 94,922,200 48,911,000 143,833,200 

   กิจกรรมหลกัที& 3 : สนบัสนุนการแกไ้ข
ปัญหาขยะและสิ&งแวดลอ้ม 

 94,922,200 48,911,000 143,833,200 

4. แผนงานบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื�อสาร (บูรณาการในระดบักจิกรรมหลกั) 

24,100,000 55,615,800 68,602,500 148,318,300 

   ผลผลิตระบบอาํนวยการและการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 

24,100,000 55,615,800 68,602,500 148,318,300 

   กิจกรรมหลกัที& 4 : พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื&อสารเพื&อการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 

24,100,000 55,615,800 68,602,500 148,318,300 

 
3. วเิคราะห์แผนความต้องการ และความพร้อมของงบลงทุนเบื%องต้น  ปีงบประมาณ  

     พ.ศ. 2559 

ตามที&สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม ไดแ้จง้ให้
หน่วยงานในสังกดัจดัทาํคาํของบลงทุนเบื(องตน้ ตามแบบฟอร์ม และหลกัเกณฑว์ธีิการ
การวเิคราะห์แผนความตอ้งการงบลงทุนที&สาํนกังบประมาณกาํหนด สามารถสรุปเป็น
ภาพรวมของคาํของบลงทุนเบื(องตน้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสาํนกังาน 
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม จาํนวนทั(งสิ(น 773,756,800 บาท 
แบ่งเป็นรายการค่าครุภณัฑ ์จาํนวน 638,129,300 บาท และรายการค่าที&ดินและสิ&งก่อสร้าง 
จาํนวน 135,627,500 บาท ซึ&งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี(     
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ตาราง 8 
สรุปแผนความต้องการงบลงทุนเบื-องต้น ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
สาํนักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

แผนงาน/ผลผลติ-โครงการ/กจิกรรม/รายการ จาํนวนรายการ งบประมาณ 

รวมทั%งสิ%น  773,756,800 

1. แผนงานรักษาความมั�นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละแก้ปัญหาที�ดนิ 

ทาํกนิ 

 165,592,000 

   โครงการอนุรักษแ์ละฟื( นฟทูรัพยากรธรรมชาติ  165,592,000 
   กิจกรรมหลกัที& 2 : พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื&อป้องกนัปัญหา
การบุกรุกทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 165,592,000 

   (1) ค่าครุภณัฑ ์  161,592,000 
        (1.1) ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 4 71,000,000 
        (1.2) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ 2 87,182,000 
        (1.3) ครุภณัฑส์าํรวจ 2 3,410,000 
   (2) ค่าที&ดินและสิ&งก่อสร้าง 1 4,000,000 
2. แผนงานบริหารจดัการขยะและสิ�งแวดล้อม  608,164,800 

   ผลผลิตระบบอาํนวยการและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้ม 

 608,164,800 

   กิจกรรมหลกัที& 1 สนบัสนุนการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์  33,355,000 
   (1) ค่าครุภณัฑ ์  30,855,000 
        (1.1) ครุภณัฑส์าํนกังาน 7 610,000 
        (1.2) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4 26,341,000 
        (1.3) ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 2 32,500 
        (1.4) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3 209,000 
        (1.5) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ 2 3,662,500 
   (2) ค่าที&ดินและสิ&งก่อสร้าง 1 2,500,000 
   กิจกรรมหลกัที& 2 : สนบัสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้ม 

 422,406,800 

   (1) ค่าครุภณัฑ ์  293,279,300 
        (1.1) ครุภณัฑส์าํนกังาน 8 1,845,500 
        (1.2) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 8 291,339,800 
        (1.3) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ 1 94,000 
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ตาราง 8 (ต่อ)   

แผนงาน/ผลผลติ-โครงการ/กจิกรรม/รายการ จาํนวนรายการ งบประมาณ 

   (2) ค่าที&ดินและสิ&งก่อสร้าง 53 129,127,500 
   กิจกรรมหลกัที& 3 : สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาขยะและสิ&งแวดลอ้ม  94,922,200 
   (1) ค่าครุภณัฑ ์  94,922,200 
        (1.1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 45 94,922,200 
   กิจกรรมหลกัที& 4 : พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื&อสารเพื&อ
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 

 57,480,800 

   (1) ค่าครุภณัฑ ์  57,480,800 
        (1.1) ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 14 57,390,800 
        (1.2) ครุภณัฑส์าํรวจ 1 90,000 

 
ทั(งนี(  ในส่วนของขั(นตอนการปฏิบติัตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 กาํหนดใหห้น่วยงานส่งแผนความตอ้งการของงบลงทุนเบื(องตน้
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหส้าํนกังบประมาณพิจารณา เพื&อสรุปเป็นภาพรวมของ
แต่ละกระทรวง นาํเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ&งสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ&งแวดลอ้มไดส่้งรายละเอียดขอ้มูลแผนความตอ้งการงบลงทุนเบื(องตน้ โดยผา่น
ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม ถึงสาํนกังบประมาณพิจารณาแลว้ 
ตามหนงัสือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม ด่วนที&สุด ที& ทส 0207.4/2836 
ลงวนัที& 4 ธนัวาคม 2557 เรื&อง ขอส่งรายละเอียดงบลงทุนประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
หลงัจากนั(น สาํนกังบประมาณจะดาํเนินการพิจารณาปรับลดกรอบวงเงินคาํของบลงทุน
ของหน่วยงาน เพื&อใหห้น่วยงานสรุปและรวบรวมเป็นเล่มคาํของบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุกหมวดรายจ่ายในขั(นตอนที& 4 ต่อไป 

ในการนี(  สาํนกังบประมาณไดพ้ิจารณาปรับลดกรอบวงเงินงบลงทุนเบื(องตน้ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้ม ร้อยละ 47.40 คงเหลือทั(งสิ(น 407,070,800 บาท แบ่งเป็นรายการค่าครุภณัฑ ์
จาํนวนเงิน 317,190,800 บาท และค่าที&ดินและสิ&งก่อสร้าง จาํนวนเงิน 89,880,000 บาท 
ซึ&งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี(  
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ตาราง 9 
กรอบคาํของบลงทุนประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนักงานปลดักระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

แผนงาน/ผลผลติ-โครงการ/กจิกรรม/รายการ จาํนวนรายการ งบประมาณ 

รวมทั%งสิ%น  407,070,800 

1. แผนงานรักษาความมั�นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละแก้ปัญหาที�ดนิ 

ทาํกนิ 

 77,897,500 

   โครงการอนุรักษแ์ละฟื( นฟทูรัพยากรธรรมชาติ  77,897,500 
   กิจกรรมหลกัที& 2 : พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื&อป้องกนัปัญหา
การบุกรุกทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ 

 77,897,500 

   (1) ค่าครุภณัฑ ์  73,897,500 
        (1.1) ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 4 70,377,500 
        (1.2) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ 1 120,000 
        (1.3) ครุภณัฑส์าํรวจ 2 3,400,000 
   (2) ค่าที&ดินและสิ&งก่อสร้าง 1 4,000,000 
2. แผนงานบริหารจดัการขยะและสิ�งแวดล้อม  329,173,300 

   ผลผลิตระบบอาํนวยการและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้ม 

 329,173,300 

   กิจกรรมหลกัที& 1 สนบัสนุนการดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์  4,704,000 
   (1) ค่าครุภณัฑ ์  4,704,000 
        (1.2) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1 3,882,000 
        (1.3) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 3 209,000 
        (1.4) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ 1 613,000 
   (2) ค่าที&ดินและสิ&งก่อสร้าง 1 2,500,000 
   กิจกรรมหลกัที& 2 : สนบัสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้ม 

 173,931,300 

   (1) ค่าครุภณัฑ ์  89,451,300 
        (1.1) ครุภณัฑส์าํนกังาน 4 932,500 
        (1.2) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7 88,324,800 
        (1.3) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ 1 94,000 
        (1.4) ครุภณัฑส์าํรวจ 
 

1 100,000 
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ตาราง 9 (ต่อ)   

แผนงาน/ผลผลติ-โครงการ/กจิกรรม/รายการ จาํนวนรายการ งบประมาณ 

   (2) ค่าที&ดินและสิ&งก่อสร้าง 45 84,480,000 
   กิจกรรมหลกัที& 3 : สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาขยะและสิ&งแวดลอ้ม  94,922,200 
   (1) ค่าครุภณัฑ ์  94,922,200 
        (1.1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 45 94,922,200 
   กิจกรรมหลกัที& 4 : พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื&อสารเพื&อ
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 

 55,615,800 

   (1) ค่าครุภณัฑ ์  55,615,800 
        (1.1) ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 14 55,615,800 

 
4. รายละเอยีดวงเงินและคาํของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

    (ภาพรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วยงบประจํา บูรณาการ และงบลงทุน) 
การจดัทาํรายละเอียดเล่มคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ในขั(นตอนที& 4 เป็นการรวบรวมผลการจากการดาํเนินงานทั(ง 3 ขั(นตอนที&กล่าวมาขา้งตน้ 
ประกอบกบัขั(นตอนวธีิการในขั(นตอนที& 4 ที&กล่าวมาแลว้ในบทที& 3 เพื&อสรุปเป็นภาพรวม
รายละเอียดคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี ตามแบบฟอร์มที&สาํนกังบประมาณกาํหนด 
เพื&อหน่วยงานจะไดส่้งใหส้าํนกังบประมาณพิจารณา ในวนัที& 18 กมุภาพนัธ์ 2558 ต่อไป  

สาํหรับกรอบวงเงินคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม รวมเป็นจาํนวนเงิน
ทั(งสิ(น 2,874,385,300 บาท ประกอบดว้ย 4 แผนงาน คือ แผนงานบูรณาการการส่งเสริม
บทบาท และการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  จาํนวนเงิน 26,000,000 บาท 
แผนงานยทุธศาสตร์ป้องกนั และลดผลกระทบจากการเปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
จาํนวนเงิน 107,000,000 บาท แผนงานบูรณาการรักษาความมั&นคงของฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติ และแกปั้ญหาที&ดินทาํกิน จาํนวนเงิน 382,402,000 บาท และแผนงานพื(นฐาน
บริหารการจดัการขยะและสิ&งแวดลอ้ม จาํนวนเงิน 2,358,983,300 บาท 

ทั(งนี(  ภายใตแ้ผนงานพื(นฐานการบริหารการจดัการขยะและสิ&งแวดลอ้ม ประกอบ
ไปดว้ยกิจกรรมหลกัซึ&งเป็นแผนงานบูรณาการ คือ กิจกรรมหลกัที& 3 สนบัสนุนการแกไ้ข
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ปัญหาขยะและสิ&งแวดลอ้ม จาํนวนเงิน 143,833,200 บาท เป็นแผนงานบูรณาการบริหาร
จดัการขยะและสิ&งแวดลอ้ม และกิจกรรมหลกัที& 4 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื&อสาร เพื&อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม จาํนวนเงิน 
148,318,300 บาท เป็นแผนงานบูรณาการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื&อสาร 
โดยรายละเอียดภาพรวมคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม สรุปไดด้งันี(  
 
ตาราง 10 

สรุปภาพรวมคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

วสัิยทศัน์ : มุ่งอาํนวยการใหเ้กิดการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มเพื&อประชาชน 

พนัธกจิ :  
1. อาํนวยการใหเ้กิดการประสานงานและสนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการในการกาํหนดนโยบาย  

ยทุธศาสตร์  การจดัทาํแผนปฏิบติัราชการและงบประมาณ 
2. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. ประสานความร่วมมือในการดาํเนินงาน การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ&งแวดลอ้มทุกระดบั 
4. พฒันาระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื&อสารสาํหรับการบริหารจดัการ การ

ตดัสินใจและการบริการประชาชน 
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558                           1,462.9762   ลา้นบาท 
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559                           2,874.3853   ลา้นบาท 
เพิ&มขึ(น – ลดลง (จากปี 2558)                         1,411.4091   ลา้นบาท 
ร้อยละ                                                                 96.4800 

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ตาํแหน่ง) 

แผนงาน/เป้ากระทรวง/เป้า

หน่วยงาน/ผลผลติ-โครงการ/

ตวัชี%วดั/กจิกรรม 

หมวดรายจ่าย รวม 

บุคลากร ดาํเนินงาน ลงทุน เงนิ

อุดหนุน 

รายจ่าย

อื�น 

รวมทั%งสิ%น 

 

 

1,080.5407 514.9590 407.0708 0.8413 870.9735 2,874.3853 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

1. แผนงาน : การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไดรั้บประโยชนจ์ากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กลุ่มเป้าหมายสามารถประสานความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้มในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้งทั(งภายในประเทศและ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 
   โครงการ : พฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มเพื&อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

   ตวัชี%วดั 
   เชิงปริมาณ : 1. จาํนวนบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ   

สิ&งแวดลอ้มเพื&อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 300 คน 
 2. พื(นที&เป้าหมายไดรั้บการสนบัสนุนเพื&อแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 15 จงัหวดั 16 สสภ. 

   เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตาม
แนวทางและมาตรฐานที&กาํหนด ร้อยละ 80 

กจิกรรมหลกั บุคลากร ดาํเนินงาน ลงทุน เงนิ

อุดหนุน 

รายจ่าย

อื�น 

รวม 

รวม     26.0000 26.0000 

   1. สนบัสนุนการดาํเนินงาน
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้มเพื&อเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

    9.0000 9.0000 

  2. แกไ้ขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควนั 

    17.0000 17.0000 

2. แผนงาน : ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ทุกภาคส่วนมีการเฝ้าระวงั และพร้อมรับมือกบัผลกระทบของการเปลี&ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศของโลก 
   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนในพื(นที&เป้าหมายมีองคค์วามรู้และสามารถปรับตวัรับมือการ
เปลี&ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทุกภาคส่วนไดรั้บการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
  โครงการ : บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มเพื&อรองรับการเปลี&ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 
  ตวัชี%วดั 
  เชิงปริมาณ : 1. จาํนวนบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ&งแวดลอ้มเพื&อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 300 คน  
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ตาราง 10 (ต่อ) 

2. พื(นที&เป้าหมายไดรั้บการสนบัสนุนเพื&อแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 15 จงัหวดั 16 สสภ. 
   เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตาม

แนวทางและมาตรฐานที&กาํหนด ร้อยละ 80 
กจิกรรมหลกั บุคลากร ดาํเนินงาน ลงทุน เงนิ

อุดหนุน 

รายจ่าย

อื�น 

รวม 

รวม     107.0000 107.0000 

   บริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มเพื&อ
รองรับการเปลี&ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

    107.0000 107.0000 

3. แผนงาน : รักษาความมั&นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแกปั้ญหาที&ดินทาํกิน 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์ ไดรั้บ
การอนุรักษฟื์( นฟแูละใชป้ระโยชน์อยา่งย ั&งยนื 
   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติในพื(นที&เป้าหมายไดรั้บการบริหารจดัการอยา่งมี
ประสิทธิภาพเพื&อการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์อยา่งย ั&งยนื 
   เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติในพื(นที&เป้าหมายที&รับผิดชอบไดรั้บการบริหารจดัการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   โครงการ : อนุรักษแ์ละฟื( นฟทูรัพยากรธรรมชาติ 
   ตวัชี%วดั 
   เชิงปริมาณ : 1. จาํนวนพื(นที&ป่าไดรั้บการบินเพื&อคุม้ครองและป้องกนัไม่นอ้ยกวา่ 57.22 ลา้นไร่ 

    2. ระบบแผนที&เพื&อบูรณาการและตรวจสอบป่าไมส้ถานภาพทรัพยากรที&ดินป่าไม ้1 ระบบ 
   เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผูเ้กี&ยวขอ้งในพื(นที&เป้าหมายต่อการดาํเนินโครงการ ร้อยละ 80 

กจิกรรมหลกั บุคลากร ดาํเนินงาน ลงทุน เงนิ

อุดหนุน 

รายจ่าย

อื�น 

รวม 

รวม   77.8975  304.5045 382.4020 

   1. สนบัสนุนการอนุรักษแ์ละ
ฟื( นฟทูรัพยากรธรรมชาติ 

    117.6100 117.6100 

   2. พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื&อป้องกนัปัญหา
การบุกรุกทาํลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
 

  77.8975  186.8945 264.7920 
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ตาราง 10 (ต่อ)       

4. แผนงาน : บริหารการจดัการขยะและสิ&งแวดลอ้ม 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที&ดี มลพิษที&เกิดจากการผลิตและการบริโภคที&ไดรั้บ
การควบคุมและจดัการใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพสิ&งแวดลอ้มที&กาํหนด 
   เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ทุกภาคส่วนสามารถนาํกลไกไปใชใ้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทุกภาคส่วนไดรั้บประโยชนจ์ากการบริหารและอาํนวยการอยา่งเท่าเทียม 
   ผลผลติ : ระบบอาํนวยการและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 

ตวัชี%วดั 
เชิงปริมาณ : จาํนวนระบบอาํนวยการและการบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 36 ระบบ 
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบอาํนวยการและระบบบริหารที&มีคุณภาพตามเกณฑที์&กาํหนด ร้อยละ 80 

กจิกรรมหลกั บุคลากร ดาํเนินงาน ลงทุน เงนิ

อุดหนุน 

รายจ่าย

อื�น 

รวม 

รวม 1,080.5407 514.9590 329.1733 0.8413 433.4690 2,358.9833 

   1. สนบัสนุนการดาํเนินงาน
ตามยทุธศาสตร์ 

140.6730 192.5207 4.7040 0.8413 286.5977 625.3367 

   2. สนบัสนุนการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ&งแวดลอ้ม 

939.8677 298.3383 173.9313  29.3578 1,441.4951 

   3. สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหา
ขยะและสิ&งแวดลอ้ม 

  94.9222  48.9110 143.8332 

   4. พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื&อสารเพื&อ
การบริหารจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม 

 24.1000 55.6158  68.6025 148.3183 

    
จากขอ้มูลในตารางที& 9 เป็นการสรุปภาพรวมคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม ซึ&ง
รายละเอียดเล่มคาํของบประมาณรายจ่ายฉบบัสมบูรณ์ จะปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ทั(งนี(  
ในขั(นตอนของการปฏิบติัตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และอา้งถึงหนงัสือสาํนกังบประมาณ ด่วนที&สุด ที& นร 0720/ว 30 ลงวนัที& 13 มกราคม 2558 
เรื&อง การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กาํหนดใหห้น่วยงาน
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จดัทาํเล่มเอกสารรายละเอียดคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส่งใหส้าํนกังบประมาณพิจารณาภายในวนัที& 18 กมุภาพนัธ์ 2558 ตามแบบฟอร์มที&
สาํนกังบประมาณกาํหนด ซึ&งสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม
ไดส่้งเล่มเอกสารรายละเอียดคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ผา่นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม ถึงสาํนกังบประมาณพิจารณาแลว้ 
ตามหนงัสือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม ด่วนที&สุด ที& ทส 0207.4/1099 
ลงวนัที& 18 กมุภาพนัธ์ 2558 เรื&อง ขอส่งคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ&งแวดลอ้ม เป็นที&เรียบร้อยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที� 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการดําเนินงาน 
การจดัการงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ นั�น เนน้การใช้

ยทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลเป็นหลกัในการดาํเนินการจดัการทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิผล คุม้ค่า และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน ดงันั�น ในการจดัทาํ
คาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนกังบประมาณจึงไดใ้ห้
ความสาํคญักบัการพิจารณาคาํของบประมาณของหน่วยงาน ดงันี�  

1) ใหค้วามสาํคญักบัการจดัทาํงบประมาณในลกัษณะบูรณาการ ทั�งในเรื8องมิติ
นโยบายสาํคญัของรัฐบาล และมิติของพื�นที8 เพื8อใหผ้ลของการดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประหยดั และประสานสอดคลอ้งกนั 

2) มีการจดัทาํแผนความตอ้งการงบลงทุนเบื�องตน้ เพื8อเพิ8มประสิทธิภาพของการ
บริหารจดัการงบลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที8 11 
นโยบายความมั8นคงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 

3) พิจารณาถึงความพร้อมในขีดความสามารถของการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 
และแหล่งเงิน เพื8อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงคที์8กาํหนดไว ้โดยใหห้น่วยงาน
จดัทาํแผนปฏิบติังาน และแผนการใชจ่้ายงบประมาณที8จดัเจน ในขั�นตอนของการจดัทาํ
คาํของบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรอบวงเงินคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี ของ
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม เป็นจาํนวนเงินทั�งสิ�น 
2,874,385,300 บาท ภายใตย้ทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณ ฯ 2 ยทุธศาสตร์ คือ
ยทุธศาสตร์ที8 1 เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาที8ย ั8งยนืของประเทศ และยทุธศาสตร์ที8 5 
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม ดงันี�   
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1) ยทุธศาสตร์ที8 1 เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาที8ย ั8งยนืของประเทศ งบประมาณ
ทั�งสิ�น 26,000,000 บาท ประกอบไปดว้ย 1 แผนงานบูรณาการ คือ แผนงานบูรณาการ
การส่งเสริมบทบาท และการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  ภายใตแ้ผนงานนี�
ประกอบดว้ย 1 โครงการเทียบเท่าผลผลิต คือ โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม เพื8อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน   

2) ยทุธศาสตร์ที8 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม งบประมาณ
ทั�งสิ�น 2,848,385,300 บาท ประกอบดว้ย 3 แผนงาน คือ (1) แผนงานยทุธศาสตร์ป้องกนั
และลดผลกระทบจากการเปลี8ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยภายใตแ้ผนงานนี�  ประกอบ 
ไปดว้ย 1 โครงการเทียบเท่าผลผลิต คือ โครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ8งแวดลอ้ม เพื8อรองรับการเปลี8ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จาํนวนเงิน 107,000,000 บาท 
(2) แผนงานบูรณาการรักษาความมั8นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และแกปั้ญหาที8ดิน
ทาํกิน โครงการอนุรักษแ์ละฟื� นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จาํนวนเงิน 382,402,000 บาท และ 
(3) แผนงานพื�นฐานบริหารการจดัการขยะและสิ8งแวดลอ้ม ผลผลิตระบบอาํนวยการและ
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม จาํนวนเงิน 2,358,983,300 บาท 

ในการนี�  ทางสาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม ได้
ดาํเนินการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณตามขั�นตอน หลกัเกณฑ ์
กระบวนการ และกรอบระยะเวลาที8สาํนกังบประมาณกาํหนดอยา่งเคร่งครัด เพื8อใหไ้ดม้า
ซึ8งรายระเอียดที8ครบถว้นสมบูรณ์สาํหรับใชป้ระกอบคาํชี�แจงต่อคณะกรรมาธิการวสิามญั
พิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั�งนี�  
ตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สาํนกังาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณทั�งสิ�น 
1,547,380,200 บาท เพิ8มขึ�นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํนวน 84,404,000 บาท โดย
เพิ8มขึ�นคิดเป็นร้อยละ 5.77 ส่งผลใหห้น่วยงานในสังกดัสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณสาํหรับการบริหาร
ราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิK ต่อภารกิจของหน่วยงาน และความตอ้งการ
ของประชาชน 
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2. บทวเิคราะห์ 

สาระสาํคญัของระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ นั�น 
เป็นระบบงบประมาณที8จะเนน้การใชย้ทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลเป็นหลกั
ในการจดัการทรัพยากรใหมี้ประสิทธิผล ดงันั�น ยทุธศาสตร์ชาติที8สาํคญัในการจดัทาํ 
งบประมาณรายจ่ายปี 2559 คือ (1) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที8 11 
(2) คาํแถลงของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ทั�งนี�  สาํนกังบประมาณได้
ดาํเนินการวเิคราะห์แผนยทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล เกิดเป็นยทุธศาสตร์
การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ที8มีความสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที8 11 และคาํแถลงของคณะรัฐมนตรีต่อ
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ สาํหรับทุกส่วนราชการ ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจดัทาํคาํขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นสาํคญั  

ซึ8งยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั�น 
ไดก้าํหนดไว ้8 ยทุธศาสตร์การจดัสรร และ 1 รายการ และจากภารกิจตามกฎหมายของ
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม ซึ8งมีหนา้ที8เป็นศนูยก์ลาง
ในการสนบัสนุนการดาํเนินงานของกระทรวง ฯ จึงมีความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ
จดัสรรที8 1 เร่งรัดวางรากฐานการพฒันาที8ย ั8งยนืของประเทศ และยทุธศาสตร์การจดัสรร
ที8 5 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม เกิดเป็นแผนงานโครงการในการจดัทาํ 
รายละเอียดคาํของบประมาณรายจ่ายของสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ จาํนวน 4 แผนงาน 
คือ (1) แผนงานบูรณาการการส่งเสริมบทบาท และการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน (2) แผนงานยทุธศาสตร์ป้องกนั และลดผลกระทบจากการเปลี8ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ (3) แผนงานบูรณาการรักษาความมั8นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
แกปั้ญหาที8ดินทาํกิน และ (4) แผนงานพื�นฐานบริหารการจดัการขยะ และสิ8งแวดลอ้ม 

ตามที8กล่าวมาจะเห็นไดว้่า การจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี ในระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
และนโยบายของรัฐบาลเป็นสาํคญั เพื8อใหก้ารบริหารงานเกิดผลสัมฤทธิK  และตรงกบั
ความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง ในหลกัประหยดัและบูรณาการ และในแต่และ
ปีงบประมาณ นั�น แนวนโยบายของรัฐบาลจะเปลี8ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ เกิดเป็น
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ยทุธศาสตร์ชาติ และนโยบายใหม่ของรัฐบาล ดงันั�นภารกิจ และหนา้ที8ความรับผดิชอบที8
สาํคญัของหน่วยงานกจ็ะเปลี8ยนแปลงไปตามลาํดบั บางรายการที8หมดความสาํคญั หรือ
ไม่ใช่งานเร่งด่วนอีก กจ็ะลดระดบัลงไป และบางรายการที8ไม่สาํคญัในปีงบประมาณ 
ก่อนหนา้กอ็าจจะเป็นนโยบายสาํคญั และเร่งด่วนในปีงบประมาณต่อไปกไ็ด ้การจดัทาํ
คาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีของหน่วยงานกจ็ะตอ้งปรับเปลี8ยนไปเพื8อใหห้น่วยงาน
ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งเพียงพอกบัภารกิจของหน่วยงาน และยทุธศาสตร์
ต่อไป    

 
3. ข้อเสนอแนะ 

จากการดาํเนินงานจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 นั�น เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจดัทาํขอ้มูลหลายประการตามที8กล่าวไวใ้นขอ้
ของความยุง่ยากซบัซอ้นของผลงาน เพื8อใหก้ารจดัทาํคาํของบประมาณในปีงบประมาณ
ต่อไปมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ผูจ้ดัทาํมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี�  

1) เนื8องจากระบบงบประมาณในปัจจุบนัเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 
ตามแผนยทุธศาสตร์ ที8ใหค้วามสาํคญักบัผลสัมฤทธิK  และความตอ้งการของประชาชน
เป็นสาํคญั ดงันั�นผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญั และร่วมดาํเนินการการทบทวนวสิัยทศัน ์
พนัธกิจ ค่าเป้าหมาย ตวัชี�วดั และความสาํเร็จของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ชาติ และนโยบายสาํคญัของรัฐบาล ใหมี้ความทนัสมยัเป็นสาํคญั 

2) เนื8องจากการจดัทาํรายละเอียดคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี นั�น มีขอ้จาํกดั
ในเรื8องของเวลาในการจดัส่งเล่มคาํขอ ฯ อีกทั�ง สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม มีหน่วยงานที8ตั�งอยูใ่นส่วนภูมิภาค จาํนวน 92 หน่วยงาน คือ 
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้มจงัหวดัทั�ง 76 จงัหวดั และสาํนกังาน
สิ8งแวดลอ้มภาค รวม 16 ภาค โดยสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์จะเป็นศนูยก์ลางในการ
รวบรวมขอ้มูล ดงันั�น เพื8อใหแ้ผนงาน/โครงการ และรายการงบประมาณ มีความครบถว้น
สมบูรณ์ และทนักรอบระยะเวลาที8สาํนกังบประมาณกาํหนด สาํนกังานปลดักระทรวง ฯ 
ควรมีการจดัประชุมหน่วยงานในสังกดั เพื8อชี�แจงหลกัเกณฑก์ารจดัทาํคาํของบประมาณ
ของหน่วยงานใหมี้ความเขา้ใจตรงกนั พร้อมกบักาํหนดกรอบระยะเวลา ในการส่งขอ้มูล
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ใหก้บัสาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ ทั�งนี�  หน่วยงานจะตอ้งใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก 
กบักรอบระยะเวลาที8กาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รัฐบาลไดใ้หค้วามสาํคญักบัรายการงบลงทุน เพื8อ
เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ และกาํหนดหลกัเกณฑก์ารวเิคราะห์แผนความตอ้งการงบลงทุน 
อยา่งละเอียด ทั�งครุภณัฑ ์ที8ดิน และสิ8งก่อสร้าง ซึ8งสาํนกังบประมาณจะใหค้วามสาํคญั
กบัฐานขอ้มูลของหน่วยงาน แต่ฐานขอ้มูลของสาํนกังานปลดักระทรวง ฯ ไม่เป็นปัจจุบนั 
และไม่ครบถว้น กระจดักระจายไม่เป็นภาพรวม โดยเฉพาะครุภณัฑย์านพาหนะและ
ขนส่ง ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ สิ8งก่อสร้าง ดงันั�น ควรมีหน่วยงานกลางสาํหรับรวบรวม
ขอ้มูลแต่ละประเภทใหเ้ป็นปัจจุบนั เพื8อใหส้ามารถส่งขอ้มูลใหส้าํนกังบประมาณได้
ทนัทีที8สาํนกังานประมาณเรียกขอ 

4) เจา้หนา้ที8ผูรั้บผดิชอบการจดัทาํคาํของบประมาณของหน่วยงาน ยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจในการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปี จึงจาํเป็นที8จะตอ้งมีการจดั
ฝึกอบรม หรือพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพื8อใหส้ามารถจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพมากยิ8งขึ�น   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



ค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงบประมาณ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แบบสรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

หน่วยงาน ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
 ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

งบประมาณรายจา่ย ปี 2558 1,462.9762 ลา้นบาท

งบประมาณรายจา่ย ปี 2559 2,874.3853 ลา้นบาท

เพ่ิมข้ึน - ลดลง (จากปี 2558) 1,411.4091 ลา้นบาท

                        ร้อยละ 96.48%

1. วสิยัทัศน์ : มุ่งอ านวยการ ให้เกดิการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อประชาชน

2. พันธกิจ : 1) อ านวยการให้เกดิประสานงานและสนับสนุนให้เกดิกระบวนการในการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์การจดัท าแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณภาพ
2) ติดตามตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล

3) ประสานความร่วมมอืในการด าเนินงาน การปูองกนัและการแกไ้ขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทุกระดับ

4) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการส่ือสารส าหรับการบริหารจดัการ การตัดสินใจและการบริการประชาชน

3. ความเช่ือมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และกระทรวง

เป้าหมายการให้บริการ เป้าหมายการให้บริการ กลยทุธ์หน่วยงาน**

กระทรวง(ที่เก่ียวข้อง) หน่วยงาน*

นโยบายที่

ประเด็นนโยบาย :

เป้าประสงค์ : กลุ่มเปูาหมายสามารถประสาน บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงาน 1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงและหน่วยงาน

ความร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาติ ที่เกี่ยวขอ้งทั้งภายในประเทศและ ที่เกี่ยวขอ้งให้มคีวามพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

และส่ิงแวดล้อมในการเขา้สู่ประชาคม กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียนมคีวามรู้ 2. พัฒนากระบวนการท างาน เคร่ืองมอืและกลไกให้มี

อาเซียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ความเขา้ใจในการบริหารจดัการ ขดีความสามารถในการด าเนินภารกจิเพื่อเขา้สู่

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประชาคมอาเซียน

3. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน

4. ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและสร้างความร่วมมอื

ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมกบัทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศ

สมาชกิอาเซียน

นโยบายที่

ประเด็นนโยบาย :

เป้าประสงค์ : ประชาชนในพื้นที่เปูาหมาย ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้าง 1. พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานในการสร้างความ

มอีงค์ความรู้และสามารถปรับตัวรับมอืสมรรถนะและขดีความสามารถ ร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศได้ ในการปูองกนัและลดผลกระทบ ระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะ

อย่างมปีระสิทธิภาพ จากการเปล่ียนแปลงสภาวะ ภูมอิากาศ

ภูมอิากาศ 2. พัฒนาชมุชนต้นแบบในด้านการจดัการทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

สภาวะภูมอิากาศ

นโยบายที่

ประเด็นนโยบาย :

เป้าประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เปูาหมาย ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เปูาหมาย 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบินส ารวจและปูองกนัเพื่อ

ได้รับการบริหารจดัการอย่างมี ที่รับผิดชอบได้รับการบริหารจดัการ สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุาไม้

แผนการบริหารราชการแผนดิน



97

เป้าหมายการให้บริการ เป้าหมายการให้บริการ กลยทุธ์หน่วยงาน**

กระทรวง(ที่เก่ียวข้อง) หน่วยงาน*
แผนการบริหารราชการแผนดิน

ประสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และ อย่างมปีระสิทธิภาพ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหา

ใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยืน การบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไมใ้นระดับจงัหวัด

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปูองกนั

ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

นโยบายที่

ประเด็นนโยบาย :

เป้าประสงค์ : ทุกภาคส่วนสามารถน ากลไกไปใช้ ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการ 1.พัฒนากระบวนการท างานและเคร่ืองมอืเพื่อการ

ในการบริหารจดัการทรัพยากร บริหารและอ านวยการอย่างเท่าเทียม ให้บริหารงานและบริการของกระทรวงมปีระสิทธิภาพ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่าง และเกดิประสิทธิผล

มปีระสิทธิภาพ 2. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้

ในการท างานตามหลักการบริหารกจิการ บ้านเมอืงที่ดี

3. พัฒนาประสิทธิภาพ ติดตาม เฝูาระวัง คุ้มครอง 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. ส่งเสริมความร่วมมอืและสร้างเครือขา่ยอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู เฝูาระวัง ดูแล รักษา ติดตาม ก ากบั ตรวจสอบ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทุกระดับ



4. ความเช่ือมโยงแผนงานกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

แผนงาน /เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน / งบประมาณ เงินนอก
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลติ/โครงการ และตัวช้ีวดั กิจกรรม หน่วยนับ จ านวน ปี 2559 งบประมาณ รวม

(1) (2) (1)+(2)
รวมทั้งสิ้น 2,874.3853 -    2,874.3853  

แผนงาน : การสง่เสริมบทบาทและการใช้โอกาส

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

26.0000     -    26.0000      

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์

ประเทศได้รับประโยชน์จากการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียนอย่างเต็มศักยภาพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 26.0000     -    26.0000      
กลุ่มเปูาหมายสามารถประสานความร่วมมอืด้าน บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทั้งภายในประเทศ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการเขา้สู่ และกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียนมคีวามรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการ
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 26.0000     -    26.0000      
และสิ่งแวดลอ้มเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวช้ีวดั

เชิงปริมาณ :
1. จ านวนบุคลากรเปูาหมายมคีวามรู้ความเขา้ใจด้านการจดัการทรัพยากร คน 300
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
2. พื้นที่เปูาหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อแกไ้ขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน จงัหวดั/  15/6

สสภ.
เชิงคุณภาพ :
ร้อยละของบุคลากรเปูาหมายมคีวามรู้ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคม ร้อยละ 80
อาเซียนเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที่ก าหนด

เป้าหมายผลผลติ/โครงการ 
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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แผนงาน /เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน / งบประมาณ เงินนอก
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลติ/โครงการ และตัวช้ีวดั กิจกรรม หน่วยนับ จ านวน ปี 2559 งบประมาณ รวม

(1) (2) (1)+(2)

เป้าหมายผลผลติ/โครงการ 

เชิงเวลา :

 ระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ เดือน 12
เชิงต้นทุน :

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณ ลา้นบาท 26.0000     
ที่ได้รับ กิจกรรมหลกั 26.0000     -    26.0000      

1. สนับสนุนการด าเนินงานด้าน 9.0000        -    9.0000        
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน
2. แกไ้ขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 17.0000      -    17.0000      

แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการ 107.0000    -    107.0000     
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์
ทุกภาคส่วนมกีารเฝูาระวัง และพร้อมรับมอืกบั
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ
ของโลก
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 107.0000    -    107.0000     
ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายมอีงค์ความรู้และสามารถ ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะและขดีความสามารถในการ
ปรับตัวรับมอืการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศได้ ปูองกนัและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ
อย่างมปีระสิทธิภาพ โครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 107.0000    -    107.0000     

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ตัวช้ีวดั
เชิงปริมาณ :
จ านวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเขา้ไปพัฒนาศักยภาพในการปูองกนั แห่ง 30
และลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศไมน่้อยกว่า
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แผนงาน /เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน / งบประมาณ เงินนอก
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลติ/โครงการ และตัวช้ีวดั กิจกรรม หน่วยนับ จ านวน ปี 2559 งบประมาณ รวม

(1) (2) (1)+(2)

เป้าหมายผลผลติ/โครงการ 

เชิงคุณภาพ :

ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายที่หน่วยงานเขา้ไปด าเนินกจิกรรมเพื่อปูองกนั ร้อยละ 80
และลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศมคีวามพึงพอใจ
ในการจดัการส่ิงแวดล้อมไมน่้อยกว่า
เชิงเวลา :

ระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ เดือน 12
เชิงต้นทุน :

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณ ลา้นบาท 107.0000
ที่ได้รับ

กิจกรรมหลกั 107.0000    -    107.0000     
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 107.0000     107.0000      
ส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาวะภูมอิากาศ

แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน 382.4020    -    382.4020     
ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท ากิน
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติลความหลากหลายทางชวีภาพ
คงความอดุมสมบูรณ์ ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
และใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยืน
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 382.4020    -    382.4020     
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เปูาหมายได้รับการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เปูาหมายที่รับผิดชอบได้รับการบริหารจดัการ
จดัการอย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อการอนุรักษ์และ อย่างมปีระสิทธิภาพ
ใชป้ระโยชน์อย่างย่ังยืน โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 382.4020    -    382.4020     
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แผนงาน /เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน / งบประมาณ เงินนอก
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลติ/โครงการ และตัวช้ีวดั กิจกรรม หน่วยนับ จ านวน ปี 2559 งบประมาณ รวม

(1) (2) (1)+(2)

เป้าหมายผลผลติ/โครงการ 

ตัวช้ีวดั
เชิงปริมาณ :
1. จ านวนพื้นที่ปุาได้รับการบินเพื่อคุ้มครองและปูองกนัไมน่้อยกว่า ลา้นไร่ 57.22
2. ระบบแผนที่เพื่อบูรณาการและตรวจสอบปุาไมส้ถานภาพทรัพยากรที่ดิน ระบบ 1
ปุาไม้
เชิงคุณภาพ :

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้งในพื้นที่เปูาหมายต่อการด าเนินโครงการ ร้อยละ 80
เชิงเวลา :
ระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ เดือน 12
เชิงต้นทุน :

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ลา้นบาท 382.4020
กิจกรรมหลกั 382.4020    -    382.4020     
1. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู 117.6100     117.6100      
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 264.7920     264.7920      
เพื่อปูองกนัปัญหาการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงาน : บริหารการจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม 2,358.9833 -    2,358.9833  
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์
ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มลพิษที่เกดิจาก
การผลิตและการบริโภคที่ได้รับการควบคุมและ
จดัการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ที่ก าหนด
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แผนงาน /เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน / งบประมาณ เงินนอก
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลติ/โครงการ และตัวช้ีวดั กิจกรรม หน่วยนับ จ านวน ปี 2559 งบประมาณ รวม

(1) (2) (1)+(2)

เป้าหมายผลผลติ/โครงการ 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : 2,358.9833 -    2,358.9833  
ทุกภาคส่วนสามารถน ากลไกไปใชใ้นการบริหารจดัการทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหารและอ านวยการอย่างเท่าเทียม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ

ผลผลติ ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 2,358.9833 -     2,358.9833  
และสิ่งแวดลอ้ม
ตัวช้ีวดั
เชิงปริมาณ :
จ านวนระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ระบบ 36
และส่ิงแวดล้อม
เชิงคุณภาพ :

ร้อยละของระบบอ านวยการและระบบบริหารที่มคุีณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80
เชิงเวลา :

ระยะเวลาในการด าเนินงานอ านวยการและการบริหารจดัการ เดือน 12
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เชิงต้นทุน :
ต้นทุนผลผลิตในการด าเนินงานอ านวยการและการบริหารจดัการ ลา้นบาท 2,358.9833 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมหลกั 2,358.9833 -    2,358.9833  
1. สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 625.3367     -     625.3367      
2. สนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากร 1,441.4951  -     1,441.4951   
    ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3. สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาขยะและ 143.8332     -     143.8332      

 ส่ิงแวดล้อม
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แผนงาน /เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน / งบประมาณ เงินนอก
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ผลผลติ/โครงการ และตัวช้ีวดั กิจกรรม หน่วยนับ จ านวน ปี 2559 งบประมาณ รวม

(1) (2) (1)+(2)

เป้าหมายผลผลติ/โครงการ 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 148.3183     -     148.3183      
   และการส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการ
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1. บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ทั้งภายในประเทศและกลุม่ประเทศสมาชิกอาเซียน

มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :

1. จ านวนบุคลากรเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจ คน 300 300 300  -  -

ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. พื้นที่เปูาหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา จังหวัด/ภาค 15/6 15/6 15/6  -  -

ไฟปุาและหมอกควัน

 - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

ร้อยละของบุคลากรเปูาหมายมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 80 80 80  -  -

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปตามแนวทาง

และมาตรฐานที่ก าหนด

2. ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะและขีด

ความสามารถในการป้องกันและลดผลกระทบจากการ

เปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศ

 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :

1. จ านวนพื้นที่ที่หน่วยงานเข้าไปด าเนินกิจกรรม ร้อยละ/ปี 10  -  -  -  -

มีศักยภาพในการปูองกันและลดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

2. จ านวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเข้าไปพัฒนา แห่ง  - 30  -  -  -

ศักยภาพในการปูองกันและลดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศไม่น้อยกว่า

 - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

ประชาชนในพื้นที่เปูาหมายที่หน่วยงานเข้าไปด าเนิน ร้อยละ 80 80  -  -  -

กิจกรรมเพื่อปูองกันและลดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศมีความพึงพอใจในการ

จดัการส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่า

3. ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เป้าหมายที่รับผิดชอบ

ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพ

 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :

1. จ านวนพื้นที่ปุาได้รับการบินเพื่อคุ้มครองและปูองกัน ล้านไร่  - 57.22 57.22 57.22 57.22

ไม่น้อยกว่า

2. ระบบแผนที่เพื่อบูรณาการและตรวจสอบสถานภาพ ระบบ  - 1 1 1 1

ทรัพยากรที่ดินปุาไม้

 - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกีย่วข้องในพื้นที่เปูาหมาย ร้อยละ  - 80 80 80 80

ต่อการด าเนินโครงการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด

4. ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการบริหาร

และอ านวยการอย่างเท่าเทียม

 - ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :

1. จ านวนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนที่ได้รับ หน่วยงาน 107 107 107 107 107

การบริหารและอ านวยการ
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

2. ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค ตัวอย่าง/ปี  - 1,920 1,920 1,920 1,920

มีการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษเพื่อน ามา

วิเคราะห์ไม่น้อยกว่า

 - ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ :

ร้อยละของระบบอ านวยการและระบบบริหารที่มี ร้อยละ 80 80 80 80 80

คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด

6. ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงกับกลยุทธห์น่วยงานและแนวทางการจัดสรรงบประมาณฯ
ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธห์น่วยงาน กิจกรรมของหน่วยงาน นโยบายการจัดสรร งปม.

1. เพ่ิมประสิทธภิาพการจัดการองค์กรและระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่เกีย่วข้องให้มี โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการทรัพยากร
   ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน
2. พัฒนากระบวนการท างาน เคร่ืองมือและกลไกให้มีขีดความสามารถ
   ในการด าเนินภารกิจเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1.1 ค่าใช้จา่ยในการจดัต้ังเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติ
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน      ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในอาเซียน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจดัการ กิจกรรมหลักที่ 2 แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกับทั้งภายในประเทศและ 2.1 ค่าใช้จา่ยโครงการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน
   กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธภิาพ
1. พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานในการสร้างความร่วมมือด้าน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 5.1.1 เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการ สิง่แวดล้อมเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงสภาวะ รับมือกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
   เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศและการสร้างความพร้อม
2. พัฒนาชุมชนต้นแบบในด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมหลัก  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ ในการปรับตัวของชุมชน
   และส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

1. ค่าใช้จา่ยในการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากร
   ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการ
   เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

3. สงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
บูรณาการ ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบินส ารวจและปูองกันเพื่อสนับสนุนการแก้ไข โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 5.2.6 สนับสนุนการด าเนินงานตาม
   ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุาไม้ กิจกรรมหลักที่ 1 : สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู ภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
   ทรัพยากรปุาไม้ในระดับจงัหวัด 1.1 ค่าใช้จา่ยในการปูองกันและปราบปรามการตัดไม้
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปูองกันปัญหาการบุกรุก      ท าลายปุาระดับจงัหวัด
   ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 1.2 ค่าใช้จา่ยโครงการปูองกันปราบปรามการบุกรุกท าลาย

     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยบูรณาการ
     อากาศยานกับภาคพื้นดิน
1.3 ค่าใช้จา่ยโครงการปลูกปุาในใจคนกับการบินอนุรักษ์
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อปูองกันปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 ค่าใช้จา่ยโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
     และส่ิงแวดล้อม และระบบบูรราการติดตามและ
     ประเมินผล
2.2 ค่าใช้จา่ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากร
     ปุาไม้ และศูนย์บัญชาการระดับจงัหวัด

 

กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพยากร

1.11.7 ส่งเสริมความร่วมมือการจดัการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
ภัยพิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียนตลอดจน
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมัน่คง 
และปัญหา อาชญากรรม  
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ยุทธศาสตร์กระทรวง - กลยุทธห์น่วยงาน กิจกรรมของหน่วยงาน นโยบายการจัดสรร งปม.
4. พัฒนาองค์กร เครื่องมือ กลไก องค์ความรู้ รวมทั้งจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม
1. พัฒนากระบวนการท างานและเคร่ืองมือเพื่อการให้บริหารงาน ผลผลิต : ระบบอ านวยการและการบริหารจัดการ 5.3.3 ส่งเสริมศักยภาพในการติดตาม

และการบริการของกระทรวงมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ตรวจสอบ เฝูาระวัง และควบคุมคุณภาพ
2. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้ในการท างานตาม กิจกรรมหลักที่ 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ส่ิงแวดล้อมพัฒนาการจดัท าแผนมาตรฐาน

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1.1 พัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ เกณฑ์ปฏิบัติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ รณรงค์
3. พัฒนาประสิทธิภาพ ติดตาม เฝูาระวัง คุ้มครอง อนุรักษ์ ทรัพยากร   และการประสานราชการและกิจการพิเศษ ประชาสัมพันธ์ สร้างจติส านึก ตลอดจน

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1.2 การด าเนินงานการจดัท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ พัฒนาปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร 1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและด าเนินงานร่วมมือด้าน

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ
5. ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝูาระวัง 1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูแล รักษา ติดตาม ก ากับ ตรวจสอบทรัพยากรธรรมชาติ 1.5 ศึกษา วิเคราะห์ให้ความเห็นทางวิชาการ ประสาน
และส่ิงแวดล้อมในทุกระดับ   ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐมนตรี

  และรัฐสภา
1.6 อ านวยการบริหารจดัการ
1.7 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
1.8 พัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ก ากับ 

  ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน
1.9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
1.10 พัฒนาระบบกฎหมาย
1.11 ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กิจกรรมหลักที่ 2 สนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.1 สนับสนุนการบินส ารวจ ตรวจตรา เฝูาระวัง เพื่อ

  ปูองกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.2 ประสานด าเนินงานการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเกีย่วกับ

  ที่ดินของรัฐ
2.3 สนับสนุนทางวิชาการ ให้บริการและส่งเสริมการ

  จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับภาค
2.4 บูรณาการและประสานการด าเนินงานด้านทรัพยากร
     ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กิจกรรมหลักที่ 3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและ
ส่ิงแวดล้อม

3.1 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
     เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
     และส่ิงแวดล้อม

หมายเหตุ
1. ยุทธศาสตร์กระทรวงและกลยุทธ์หน่วยงานมีความสัมพันธ์ในลักษณะ หนึง่ต่อหลาย
2. ให้ระบุกิจกรรมของหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับกลยุทธ์หน่วยงาน
3. ให้เชือ่มโยงกิจกรรมกับนโยบายการจดัสรรงบประมาณ(เพียงนโยบายเดียวและต้องเป็นนโยบายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
    ผลผลิต/โครงการ/กองทุน/เงินทุน ของกิจกรรมก าหนดไว้)
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7. กรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลาง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณ งบประมาณ

2558 2559 2560 2561 2562

รวมทั้งสิ้น 1,462.9762 2,874.3853 -         -         -         

รวมเงินงบประมาณ 1,462.9762 2,874.3853 -         -         -         

รวมเงินนอกงบประมาณ -         -         -         -         -         

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน : บุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียนมคีวามรู้ความ

เขา้ใจในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

12.0000      26.0000      -         -         -         

เงินงบประมาณ 12.0000      26.0000      -         -         -         

เงินนอกงบประมาณ -         -         -         -         -         

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมสร้าง

สมรรถนะและขดีความสามารถในการปูองกนัและลดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

145.1884     107.0000     -         -         -         

เงินงบประมาณ 145.1884     107.0000     -         -         -         

เงินนอกงบประมาณ -         -         -         -         -         

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เปูาหมายที่

รับผิดชอบได้รับการบริหารจดัการอย่างมปีระสิทธิภาพ

-         382.4020     -         -         -         

เงินงบประมาณ -         382.4020     -         -         -         

เงินนอกงบประมาณ -         -         -         -         -         

เปูาหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการ

บริหารและอ านวยการอย่างเท่าเทียม

1,305.7878  2,358.9833  -         -         -         

เงินงบประมาณ 1,305.7878  2,358.9833  -         -         -         

เงินนอกงบประมาณ -         -         -         -         -         

ฯลฯ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)
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8. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ าแนกตามนโยบายการจดัสรรงบประมาณฯ

แผนงาน / รายจา่ย รายจา่ย

แนวทางการจดัสรรงบประมาณ กิจกรรมที่เก่ียวข้อง ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ
(1) (2) (1)+(2)

รวมทั้งสิ้น 1,035.6121 1,838.7732 2,874.3853 
แผนงาน: การสง่เสริมบทบาทและการใช้

โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

-         26.0000     26.0000     

1.11.7 ส่งเสริมความร่วมมอืการจดัการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และภัยพิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียนตลอดจน
ความร่วมมอืในการแกไ้ขปัญหาความมั่นคง
และปัญหาอาชญากรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ -         26.0000     26.0000     
และสิ่งแวดลอ้มเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กจิกรรมหลักที่ 1 : สนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพยากร -         9.0000       9.0000       
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
1.1 ค่าใชจ้า่ยในการจดัต้ังเครือขา่ยฝึกอบรมนานาชาติด้าน -         9.0000        9.0000        
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในอาเซียน
กจิกรรมหลักที่ 2 : แกไ้ขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน -         17.0000     17.0000     
2.1 ค่าใชจ้า่ยโครงการแกไ้ขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน -         17.0000      17.0000      

แผนงาน : ป้องกันและลดผลกระทบจากการ -         107.0000    107.0000    
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
5.1.1 เสริมสร้างขดีความสามารถในการ
รับมอืกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมอิากาศและการสร้างความพร้อม
ในการปรับตัวของชมุชน

โครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม -         107.0000    107.0000    
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
กจิกรรมหลัก : บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ -         107.0000    107.0000    
ส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ
1. ค่าใชจ้า่ยในการสร้างความร่วมมอืด้านทรัพยากร -         107.0000     107.0000     
   ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการ
   เปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐาน -         382.4020    382.4020    
ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินท ากิน
5.2.6 สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิ โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ -         382.4020    382.4020    
พื้นฐานของหน่วยงาน กจิกรรมหลักที่ 1 : สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟู -         117.6100    117.6100    

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
1.1 ค่าใชจ้า่ยในการปูองกนัและปราบปรามการตัดไมท้ าลายปุา -         34.9469      34.9469      
     ระดับจงัหวัด
1.2 ค่าใชจ้า่ยโครงการปูองกนัปราบปรามการบุกรุกท าลาย -         80.8631      80.8631      
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยบูรณาการอากาศยาน
     กบัภาคพื้นดิน
1.3 ค่าใชจ้า่ยโครงการปลูกปุาในใจคนกบัการบินอนุรักษ์ -         1.8000        1.8000        
     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กจิกรรมหลักที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -         264.7920    264.7920    
เพื่อปูองกนัปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 ค่าใชจ้า่ยโครงการพัฒนาฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติ -         109.0000     109.0000     
     และส่ิงแวดล้อม และระบบบูรราการติดตามและประเมนิผล
2.2 ค่าใชจ้า่ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรปุาไม้ -         155.7920     155.7920     
     และศูนย์บัญชาการระดับจงัหวัด

รวมทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท 
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แผนงาน / รายจา่ย รายจา่ย

แนวทางการจดัสรรงบประมาณ กิจกรรมที่เก่ียวข้อง ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ
(1) (2) (1)+(2)

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน : บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม 1,035.6121 1,323.3712 2,358.9833 
5.3.3 ส่งเสริมศักยภาพในการติดตามตรวจสอบ
เฝูาระวัง และควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
พัฒนาการจดัท าแผนมาตรฐาน เกณฑ์ปฏิบัติ
ถา่ยทอดองค์ความรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
สร้างจติส านึก ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง
และบังคับใชก้ฎหมาย

ผลผลติ : ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการ 1,035.6121 1,323.3712 2,358.9833 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
กจิกรรมหลักที่ 1 : สนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 176.8592    448.4775    625.3367    
1.1 พัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ 10.8527      38.9204      49.7731      

  และการประสานราชการและกจิการพิเศษ
1.2 การด าเนินงานการจดัท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 2.5460        8.7527        11.2987      
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและด าเนินงานร่วมมอืด้าน 8.5880        41.4974      50.0854      

  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ
1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 11.5883      219.5807     231.1690     
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ให้ความเห็นทางวิชาการ ประสานขอ้มลู 7.9643        11.3033      19.2676      

  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐมนตรีและรัฐสภา
1.6 อ านวยการบริหารจดัการ 118.8056     53.9815      172.7871     
1.7 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 3.3994        3.6861        7.0855        
1.8 พัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ก ากบั ตรวจสอบ 10.1593      50.1883      60.3476      

  ติดตามผลการด าเนินงาน
1.9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร -         13.2875      13.2875      
1.10 พัฒนาระบบกฎหมาย 2.9556        5.4294        8.3850        
1.11 ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต -         1.8502        1.8502        
กจิกรรมหลักที่ 2 : สนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากร 858.7529    582.7422    1,441.4951 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.1 สนับสนุนการบินส ารวจ ตรวจตรา เฝูาระวัง เพื่อปูองกนั 22.9689      241.3806     264.3495     

  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.2 ประสานด าเนินงานการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแย้งเกี่ยวกบั 13.5089      9.3899        22.8988      

  ที่ดินของรัฐ
2.3 สนับสนุนทางวิชาการ ให้บริการและส่งเสริมการจดัการ 174.6750     95.6941      270.3691     

  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับภาค
2.4 บูรณาการและประสานการด าเนินงานด้านทรัพยากร 647.6001     236.2776     883.8777     
    ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัด
กจิกรรมหลักที่ 3 สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาขยะและ -         143.8332    143.8332    
ส่ิงแวดล้อม

3.1 สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาขยะและส่ิงแวดล้อม -         143.8332     143.8332     
กจิกรรมหลักที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ -         148.3183    148.3183    
การส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการ -         148.3183     148.3183     

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



9. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงาน จ าแนกตามผลผลติ / โครงการ และกิจกรรม

ผลผลติ / โครงการ - รายจ่าย รายจ่าย รวมรายจา่ย รวมรายจา่ย

กิจกรรม ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ* รายจ่าย รายจ่าย รายจ่าย รายจ่าย ข้ันต่ า อ่ืนๆ รวม

(1) (2) ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ (7)=(1)+(3)+(5) (8)=(2)+(4)+(6) (7)+(8)

(3) (4) (5) (6)

รวมหน่วยงาน 1,035.6121  1,031.2197  -       807.5535     -     -       1,035.6121  1,838.7732  2,874.3853   

รวมโครงการ -         -         -       515.4020     -     -       -         515.4020     515.4020      

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ -         -         -       26.0000      -     -       -         26.0000      26.0000       

และสิ่งแวดลอ้มเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ -         -         -       9.0000        -     -       -         9.0000        9.0000         

และสิ่งแวดลอ้มเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1.1 ค่าใชจ้า่ยในการจดัต้ังเครือขา่ยฝึกอบรมนานาชาติด้าน -          -          -       9.0000         -      -       -         9.0000        9.0000         

     ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในอาเซียน

กิจกรรมหลกัที่ 2 : แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั -         -         -       17.0000      -     -       -         17.0000      17.0000       

2.1 ค่าใชจ้า่ยโครงการแกไ้ขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน -          -          -       17.0000       -      -       -         17.0000      17.0000       

โครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม -         -         -       107.0000     -     -       -         107.0000     107.0000      

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

กิจกรรมหลกั : บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ -         -         -       107.0000     -     -       -         107.0000     107.0000      

สิ่งแวดลอ้มเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

1. ค่าใชจ้า่ยในการสร้างความร่วมมอืด้านทรัพยากร -          -          -       107.0000      -      -       -         107.0000     107.0000      

   ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการ

   เปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ภารกิจยทุธศาสตร์ รวมทั้งสิ้นภารกิจพ้ืนฐาน

นโยบายส าคัญของรัฐบาล นโยบายอ่ืน
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ผลผลติ / โครงการ - รายจ่าย รายจ่าย รวมรายจา่ย รวมรายจา่ย

กิจกรรม ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ* รายจ่าย รายจ่าย รายจ่าย รายจ่าย ข้ันต่ า อ่ืนๆ รวม
(1) (2) ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ (7)=(1)+(3)+(5) (8)=(2)+(4)+(6) (7)+(8)

(3) (4) (5) (6)

ภารกิจยทุธศาสตร์ รวมทั้งสิ้นภารกิจพ้ืนฐาน

นโยบายส าคัญของรัฐบาล นโยบายอ่ืน

โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ -         -         -       382.4020     -     -       -         382.4020     382.4020      

กิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู -         -         -       117.6100     -     -       -         117.6100     117.6100      

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

1.1 ค่าใชจ้า่ยในการปูองกนัและปราบปรามการตัดไมท้ าลายปุา -          -          -       34.9469       -      -       -         34.9469      34.9469       

     ระดับจงัหวัด

1.2 ค่าใชจ้า่ยโครงการปูองกนัปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ -          -          -       80.8631       -      -       -         80.8631      80.8631       

     และส่ิงแวดล้อมโดยบูรณาการอากาศยานกบัภาคพื้นดิน

1.3 ค่าใชจ้า่ยโครงการปลูกปุาในใจคนกบัการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -          -          -       1.8000         -      -       -         1.8000        1.8000         

     และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมหลกัที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ -         -         -       264.7920     -     -       -         264.7920     264.7920      

เพ่ือป้องกันปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 ค่าใชจ้า่ยโครงการพัฒนาฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม -          -          -       109.0000      -      -       -         109.0000     109.0000      

     และระบบบูรราการติดตามและประเมนิผล

2.2 ค่าใชจ้า่ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรปุาไมแ้ละศูนย์บัญชาการ -          -          -       155.7920      -      -       -         155.7920     155.7920      

     ระดับจงัหวัด
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ผลผลติ / โครงการ - รายจ่าย รายจ่าย รวมรายจา่ย รวมรายจา่ย

กิจกรรม ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ* รายจ่าย รายจ่าย รายจ่าย รายจ่าย ข้ันต่ า อ่ืนๆ รวม
(1) (2) ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ (7)=(1)+(3)+(5) (8)=(2)+(4)+(6) (7)+(8)

(3) (4) (5) (6)

ภารกิจยทุธศาสตร์ รวมทั้งสิ้นภารกิจพ้ืนฐาน

นโยบายส าคัญของรัฐบาล นโยบายอ่ืน

รวมผลผลติ 1,035.6121  1,031.2197  -       292.1515     -     -       1,035.6121  1,323.3712  2,358.9833   

ผลผลติ : ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการ 1,035.6121  1,031.2197  -       292.1515     -     -       1,035.6121  1,323.3712  2,358.9833   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ 176.8592     448.4775     -       -          -      -       176.8592     448.4775     625.3367      

1.1 พัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ 10.8527       38.9204       -       -          -      -       10.8527      38.9204      49.7731       

  และการประสานราชการและกจิการพิเศษ

1.2 การด าเนินงานการจดัท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 2.5460         8.7527         -       -          -      -       2.5460        8.7527        11.2987       

1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและด าเนินงานร่วมมอืด้าน 8.5880         41.4974       -       -          -      -       8.5880        41.4974      50.0854       

  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ

1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 11.5883       219.5807      -       -          -      -       11.5883      219.5807     231.1690      

1.5 ศึกษา วิเคราะห์ให้ความเห็นทางวิชาการ ประสานขอ้มลู 7.9643         11.3033       -       -          -      -       7.9643        11.3033      19.2676       

  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐมนตรีและรัฐสภา

1.6 อ านวยการบริหารจดัการ 118.8056      53.9815       -       -          -      -       118.8056     53.9815      172.7871      

1.7 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 3.3994         3.6861         -       -          -      -       3.3994        3.6861        7.0855         

1.8 พัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ก ากบั ตรวจสอบ 10.1593       50.1883       -       -          -      -       10.1593      50.1883      60.3476       

  ติดตามผลการด าเนินงาน

1.9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร -          13.2875       -       -          -      -       -         13.2875      13.2875       

1.10 พัฒนาระบบกฎหมาย 2.9556         5.4294         -       -          -      -       2.9556        5.4294        8.3850         

1.11 ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต -          1.8502         -       -          -      -       -         1.8502        1.8502         
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ผลผลติ / โครงการ - รายจ่าย รายจ่าย รวมรายจา่ย รวมรายจา่ย

กิจกรรม ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ* รายจ่าย รายจ่าย รายจ่าย รายจ่าย ข้ันต่ า อ่ืนๆ รวม
(1) (2) ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ ข้ันต่ าฯ อ่ืนๆ (7)=(1)+(3)+(5) (8)=(2)+(4)+(6) (7)+(8)

(3) (4) (5) (6)

ภารกิจยทุธศาสตร์ รวมทั้งสิ้นภารกิจพ้ืนฐาน

นโยบายส าคัญของรัฐบาล นโยบายอ่ืน

กิจกรรมหลกัที่ 2 : สนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากร 858.7529     582.7422     -       -          -      -       858.7529     582.7422     1,441.4951   

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

2.1 สนับสนุนการบินส ารวจ ตรวจตรา เฝูาระวัง เพื่อปูองกนั 22.9689       241.3806      -       -          -      -       22.9689      241.3806     264.3495      

  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2.2 ประสานด าเนินงานการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแย้งเกี่ยวกบั 13.5089       9.3899         -       -          -      -       13.5089      9.3899        22.8988       

  ที่ดินของรัฐ

2.3 สนับสนุนทางวิชาการ ให้บริการและส่งเสริมการจดัการ 174.6750      95.6941       -       -          -      -       174.6750     95.6941      270.3691      

  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับภาค

2.4 บูรณาการและประสานการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ 647.6001      236.2776      -       -          -      -       647.6001     236.2776     883.8777      

     และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด

กิจกรรมหลกัที่ 3 : สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม -         -         -       143.8332     -     -       -         143.8332     143.8332      

3.1 สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาขยะและส่ิงแวดล้อม -          -          -       143.8332      -      -       -         143.8332      143.8332       

กิจกรรมหลกัที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร -         -         -       148.3183     -     -       -         148.3183     148.3183      

เพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการ -          -          -       148.3183      -      -       -         148.3183     148.3183      

  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

หมายเหตุ * รายจา่ยอื่นๆ หมายถงึ รายจา่ยในส่วนที่เหลือทั้งหมด (ที่ไมร่วมรายจา่ยขั้นต่ าฯ)
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11. ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ (1 ชุด : 1 โครงการ)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

        (1)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

             (1.1) วตัถุประสงค์ของโครงการ  :

1.1) ด าเนินงานเครือขา่ยฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

      และผู้เกี่ยวขอ้งต่างๆ ทั้งภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียน

1.2) เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน ระบบขอ้มลูสารสนเทศ ระบบขอ้มลูกลางและเว็บไซด์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

      และส่ิงแวดล้อมให้สามารถรองรับการด าเนินภารกจิของหน่วยงานเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

1.3) เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและสร้างความร่วมมอืด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะ

      อย่างย่ิงปัญหามลพิษขา้มแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน

             (1.2) ลกัษณะโครงการ

ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม        ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านความมั่นคง       ด้านคุณภาพชวิีต

             (1.3) ลกัษณะการด าเนินการ

ท าคร้ังเดียว ท าซ้ าทุกปีในกลุ่มเปูาหมายเดิม ท าซ้ าทุกปีโดยขยายกลุ่มเปูาหมายใหม่

              (1.4) ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินการ

เป็นโครงการริเร่ิมใหมไ่มเ่คยมมีากอ่น เป็นโครงการเดิมที่น ามาต่อยอดขยายผล

เป็นโครงการเดิมที่ด าเนินการต่อเนื่อง

              (1.5) สถานภาพปัจจบัุน (ณ วนัที่จดัท าค าของบประมาณ)

ยังมไิด้ด าเนินการ       อยู่ระหว่างศึกษาขอ้มลูและวางแผนด าเนินการ

พร้อมด าเนินโครงการได้ทันทีเมื่อได้รับจดัสรรงบประมาณ       ได้รับจดัสรรงบประมาณแล้วอยู่ในระหว่างด าเนินการ

อื่นๆ : …………………………………………………………………………………………….

พัฒนา ด าเนินการปกติ

              (1.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  5  ปี   เร่ิมต้นปี 2556        ส้ินสุดปี 2560

              (1.8) สถานที่ด าเนินโครงการ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 10 จงัหวัดภาคเหนือ,5 จงัหวัดชายแดนภาคใต้

           ที่มปีัญหาไฟปุาและหมอกควัน

        (2)  ที่มาและความต้องการ 

                   (2.1) ที่มา : ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชกิอาเซียน รวมถงึประเทศไทยจะต้องต้ังรับและขบัเคล่ือน

อาเซียนให้เป็นไปตามแผนของการจดัต้ังประชาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมภีารกจิหลักในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

                   (2.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :

1. ปกปูองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศในอาเซียน

2. ปัญหามลพิษทางอากาศทั้งภายในประเทศและมลพิษขา้มแดนจากประเทศในอาเซียน

                   (2.3) ความเร่งด่วน :……………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

        (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

                 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : 1.  หน่วยงานในสังกดั  ทส.    

2.  กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียน

26.0000       

              (1.6) ประเภทของโครงการ
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                 (3.2) ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี :

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ : ความร่วมมอืของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ  NGO  ผู้ประกอบการ และประชาชน

การบริหารจดัการผู้มีสว่นได้สว่นเสยี : การสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกบั

กลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียน

         (4) เป้าหมาย ผลลพัธ์ และผลกระทบโครงการ

             (4.1) เป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ : 

1. จ านวนบุคลากรเปูาหมายมคีวามรู้ความเขา้ใจ

ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

2. พื้นที่เปูาหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อ

แกไ้ขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน

เชิงคุณภาพ :  

ร้อยละของบุคลากรเปูาหมายมคีวามรู้

ความเขา้ใจในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานที่ก าหนด

เชิงเวลา : 

 ระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ

เชิงต้นทุน :

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการอยู่

ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ

หมายเหตุ  (ผล)*  เป็นผลการด าเนินงานต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการถึงปีงบประมาณ 2557

                   (ผล) ** เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

             (4.2) ผลลพัธ์ :

1. เกดิการขยายเคือขา่ยด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติหรือด าเนินงานเพื่อจดัการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

2. บุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและประเทศสมาชกิอาเซียนมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเป็นประชาคม

อาเซียน และได้รับการพัฒนาขดีความสามารถด้านภาษา วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. พื้นที่ภาคเหนือ 10 จงัหวัดและภาคใต้ 5 จงัหวัด เกดิปัญหาหมอกควันในพื้นที่น้อยลง และสามารถเฝูาระวังปูองกนัประชาชน

ได้รับผลกระทบจากหมอกควันขา้มแดนและการเผาในปุาพรุ

4. มแีผนปฏิบัติการเป็นกรอบแนวทางในการจดัการไฟปุาและหมอกควันและมเีครือขา่ยเฝูาระวัง เตือนภัยจากปัญหาหมอกควัน

     การประเมินผลลพัธ์ (ถ้ามี)

   - Benefit-Cost Ratio :

   - สรุปการประเมิน Cost-effectiveness 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

 -

 -

(12) (4)

 -

 -

 - -

 -

 -

 -

 -

80

12

26.0000

300

15/6

80

12

26.0000

12

12.0000

(1.6791)

300

15/6

คน

จงัหวัด/สสภ.

200

(200)

10

สตูรการค านวน ค่าที่ได้

เดือน 12

11.6000

ร้อยละ 80

( - )

ล้านบาท

(10)

80

(80)

(ผล)*

(5.1797)

300

( - )

15/6

10/2

จบ

แผน (ผล)**

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ ถึงปี 2557 แผน

ปีเริ่มต้น - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 -
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             (4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก :……………………………………………………………………………………………………………………

เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………

             (4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ

ต่ ากว่าเปูาหมาย ตามเปูาหมาย สูงกว่าเปูาหมาย

             (4.5) การใช้จา่ยงบประมาณ

ต่ ากว่าแผน ตามแผน เกนิกว่าแผน

             (4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน

ล่าชา้กว่าแผน ตามแผน เร็วกว่าแผน

          (5) วงเงินของโครงการ (หนว่ย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ

2556

2557

2558

2559

รวมทั้งสิ้น

         (6) กรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

 - งบบุคลากร

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอดุหนุน

 - งบรายจา่ยอื่น

เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ

 - เงินกู้ต่างประเทศ

 - เงินรายได้

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ

 - นวัตกรรมทางการเงิน

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ

* งบประมาณปี 2557 ต้ังไว้ 11.6000  ล้านบาท

   เบิกจา่ย ณ 30 กนัยายน 2557 5.1797    ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.65     

   กนัไว้เบิกจา่ยเหล่ือมปี .................. ล้านบาท

5.1797      12.0000      26.0000     26.0000     -        -        

-       -         -        -        -        -        

-       -         -        -        -        -        

-       -         -        -        -        -        

-       -         -        -        -        -        

5.1797      12.0000      26.0000     26.0000     -        -        

ปี 2561 ปี 2562

5.1797     12.0000     26.0000    26.0000    -       -        

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แหลง่เงิน
จ่ายจริง* งบประมาณ งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

26.0000                    26.0000                       

53.6000                    -                           53.6000                       

11.6000                    -                           11.6000                       

12.0000                    -                           12.0000                       

เงินนอกงบประมาณ รวม

4.0000                      -                           4.0000                         
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         (7) ความเหมาะสมของโครงการ 

                  (7.1) ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ

มคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที อยู่ในระหว่างเตรียมการ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม

                  (7.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน

ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง สูง สูงมาก

                  (7.3) ความพร้อมของการบริหารจดัการ

ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง สูง สูงมาก

                  (7.4) ความพร้อมของวตัถุดิบ/เครือ่งมือ/อุปกรณ์

ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง สูง สูงมาก

                  (7.5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน (เลอืกได้มากกวา่ 1 ข้อ)

   ด้านการเมืองและสงัคม :………………………………………………………………………………………………

   ....................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านกฎหมาย :.............…………………………………………………………………………………………………

   ....................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านการด าเนินการ :.......………………………………………………………………………………………………

   ..................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านการเงินและเศรษฐกิจ :……………………………………………………………………………………………

   ..................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านเทคโนโลย ี:….............………………………………………………………………………………………………

   ...................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านสิ่งแวดลอ้ม :…...........………………………………………………………………………………………………

   ...................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

                   (7.6) แนวทางการประเมินผล

   - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ขอ้)

            ประเมนิตนเอง

            ผู้ประเมนิอสิระ

   - แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ขอ้)

            ประเมนิผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

            ประเมนิผลเมื่อส้ินสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation)

            ประเมนิผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)

           (8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : .......................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

           (9) แนวทางแก้ไข : .........(ระบุแนวทางแกไ้ข เชน่ แกไ้ขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)...

                    ..................................................................................................................................................................................



(13) แบบแสดงรายละเอียดงบรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบรายจา่ย

ค่าจา้ง ค่าจา้ง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่า รวม ค่า ที่ดินและ รวม งบเงิน งบรายจา่ย รวมทั้งสิ้น

ผลผลติ/กิจกรรม     ประจ า ช่ัวคราว พนักงานฯ ตอบแทน สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

-    -    -    -       - -    -    -    -       - -    -       - -    26.0000    26.0000  

กิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน

-    -    -    -       - -    -    -    -       - -    -       - -    9.0000     9.0000    

1. ค่าใชจ้า่ยในการจดัต้ังเครือขา่ย

ฝึกอบรมนานาชาติด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ในอาเซียน

-     -     -     -        -  -     -     -     -        -  -     -        -  -     9.0000      9.0000     

กิจกรรมหลกัที่ 2 : แก้ไขปัญหาไฟ

ป่าและหมอกควนั

-    -    -    -       - -    -    -    -       - -    -       - -    17.0000    17.0000  

1. ค่าใชจ้า่ยในการแกไ้ขปัญหาไฟปุา

และหมอกควัน

-     -     -     -        -  -     -     -     -        -  -     -        -  -     17.0000     17.0000   

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือน
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12. แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม  (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือเข้าสู่ 9.0000          ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ประชาคมอาเซียน

   (1) ประเภทกิจกรรม

                      กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง กจิกรรมสนับสนุน

                      กจิกรรมย่อย (เป็นกจิกรรมซ่ึงเป็นขอ้ย่อยของกจิกรรมหลัก)

   (2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ

                     ภารกจิพื้นฐาน ภารกจิยุทธศาสตร์

         นโยบายส าคัญของรัฐบาล : เร่ือง

         นโยบายอื่น : เร่ือง

   (3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

                        นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่

   (4) ความเช่ือมโยงกับ

          - ผลผลิต :  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

          - แนวทางการจดัสรรงบประมาณ : ส่งเสริมความร่วมมอืการจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน

      ตลอดจนความร่วมมอืในการแกไ้ขปัญหาความมั่นคงและปัญหาอาชญากรรม

          - กลยุทธ์หน่วยงาน :   1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้มคีวามพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

2. พัฒนากระบวนการท างาน เคร่ืองมอืและกลไกให้มขีดีความสามารถในการด าเนินภารกจิเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

3. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน

4. ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและสร้างความร่วมมอืด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกบัทั้ง

                               ภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียน

         - ประเด็นนโยบายรัฐบาล :

         - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 :

         - แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ : การเตรียมความพร้อมประเทศเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

          - เป็นกจิกรรมย่อยที่ก าเนินการตามแผนพัฒนา จงัหวัด กลุ่มจงัหวัด

            จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด : …………(ระบุชื่อจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)............................................................

            (ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกจิกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)

   (5) ผู้รับผิดชอบ หรือช่ือหน่วยงานยอ่ย 

          1. ส านักความร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ

(ระบุได้ไมเ่กนิ 3 ชื่อ)
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   (6) เป้าหมายกิจกรรม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)

ตัวชี้วัด(เชงิปริมาณ) : คน 300 300 300  -  -

จ านวนบุคลากรเปูาหมายมคีวามรู้ ( - )

ความเขา้ใจด้านการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

   (7) การประมาณการรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ 7.0000          9.0000          -           -           -           

 - งบบุคลากร -            -            -            -            -            

 - งบด าเนินงาน -            -            -            -            -            

 - งบลงทุน -            -            -            -            

 - งบเงินอดุหนุน -            -            -            -            -            

 - งบรายจา่ยอื่น 7.0000           9.0000            - -            -            

 เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินกู้ต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินรายได้ -            -            -            -            -            

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ -            -            -            -            -            

 - นวัตกรรมทางการเงิน -            -            -            -            -            

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ -            -            -            -            -            

 ตัวช้ีวดั หน่วยนับ

แหลง่เงิน



  (8) สรุปงบประมาณกิจกรรมจ าแนกตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีหน่วยงาน และจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หน่วยนับ จ านวน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม -           -           -           -           9.0000          9.0000          

เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รวมแผนปฏิบัติฯหน่วยงาน

1. ค่าใชจ้า่ยในการจดัต้ังเครือขา่ยฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน

อาเซียน

-            -            -            -            9.0000           9.0000           

ฯลฯ

แผนปฏิบัติงานฯหน่วยงาน

งบประมาณปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ
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 14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

แผนงาน : การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน

โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลกัที่ 1 :  สนับสนุนการด าเนินงานด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

7.0000          -           9.0000          

1. งบรายจา่ยอ่ืน* 7.0000          -           9.0000          

1.1 ค่าใชจ้า่ยในการจดัต้ังเครือขา่ยฝึกอบรมนานาชาติ 7.0000           9.0000           ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานเครือขา่ยฝึกอบรมนานาชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในอาเซียน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในอาเซียน วัตถปุระสงค์

1.ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และผลกระทบอนัเนื่องมาจากการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อน าเสนอแนวทางหรือมาตรการในการเพิ่มขดีความสามารถส าหรับการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศในอาเซียน และประชาสัมพันธ์

บทบาทและด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกบัการเป็นประชาคมอาเซียน

2. เสริมสร้างศักยภาพและทักษะการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้กบับุคลากรของ

กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของประเทศไทยและประเทศสมาชกิอาเซียน พัฒนาและจดัท าหลักสูตร

การจดัการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขา้มพรมแดนในอาเซียน

งบรายจา่ย - รายการ
งบประมาณปี 2559

สรุปค าช้ีแจง
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งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

3. ถา่ยทอดองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์บทบาทและด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการการด าเนินงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม การเมอืงและ

ความมั่นคง และเศรษฐกจิ

กจิกรรมและงบประมาณ

1. บริหารจดัการ ASEAN Unit เพื่อบริหารความร่วมมอืระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม เป็นเงิน 1,000,000 บาท

2. ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ และผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอนัเนื่องมาจากการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อน าเสนอแนวทางหรือมาตรการในการเพิ่มขดีความสามารถส าหรับการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและประเทศในอาเซียน เป็นเงิน 2,510,000 บาท

3. จดัประชมุสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขดีสามารถให้กบับุคลากรเพื่อรองรับกบัการเป็นประชาคมอาเซียน 

     เป็นเงิน 4,930,000 บาท

4. จดัโครงการเปิดตัวการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย: บทบาทและการด าเนินงานด้าน

ส่ิงแวดล้อมภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นเงิน 560,000 บาท

หมายเหตุ 
 1. การบันทึกประเภทรายการ และรายการให้ใชป้ระเภทรายการและรายการในทะเบียนกลางของส านักงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
      ค่าใชจ้า่ยในการเจรจาและประชมุนานาชาติ  ค่าจา้งที่ปรึกษา  ค่าประชาสัมพันธ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง    งบเงินอดุหนุนและรายจา่ยอื่นที่มค่ีาใชจ้า่ยในลักษณะดังกล่าว
 2. รายจา่ยเพื่อจา้งที่ปรึกษาเพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ให้แยกเป็นรายการย่อยและแสดงวงเงินค่าใชจ้า่ย
 3. ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบับุคลากร การด าเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอดุหนุน และงบรายจา่ยอื่น ให้จดัท ารายละเอยีดตามแบบงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน มาปรับใชโ้ดยอนุโลม 
4. งบประมาณผูกพัน ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องผูกพันงบประมาณขา้มปีทุกรายการ
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12. แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม  (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมหลกัที่ 2 : แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 17.0000        ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

   (1) ประเภทกิจกรรม

                      กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง กจิกรรมสนับสนุน

                      กจิกรรมย่อย (เป็นกจิกรรมซ่ึงเป็นขอ้ย่อยของกจิกรรมหลัก)

   (2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ

                     ภารกจิพื้นฐาน ภารกจิยุทธศาสตร์

         นโยบายส าคัญของรัฐบาล : เร่ือง

         นโยบายอื่น : เร่ือง

   (3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

                        นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่

   (4) ความเช่ือมโยงกับ

          - ผลผลิต :  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

          - แนวทางการจดัสรรงบประมาณ : ส่งเสริมความร่วมมอืการจดัการด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน

      ตลอดจนความร่วมมอืในการแกไ้ขปัญหาความมั่นคงและปัญหาอาชญากรรม

          - กลยุทธ์หน่วยงาน :   1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งให้มคีวามพร้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

2. พัฒนากระบวนการท างาน เคร่ืองมอืและกลไกให้มขีดีความสามารถในการด าเนินภารกจิเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

3. พัฒนาระบบฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน

4. ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและสร้างความร่วมมอืด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกบัทั้ง

                               ภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชกิอาเซียน

         - ประเด็นนโยบายรัฐบาล :

         - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 :

         - แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ : การเตรียมความพร้อมประเทศเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

          - เป็นกจิกรรมย่อยที่ก าเนินการตามแผนพัฒนา จงัหวัด กลุ่มจงัหวัด

            จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด : …………(ระบุชื่อจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)............................................................

            (ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกจิกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)

   (5) ผู้รับผิดชอบ หรือช่ือหน่วยงานยอ่ย 

1. ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 - 4 และ สสภ. 14,16

         2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัด 10 จงัหวัดภาคเหนือตอนบน และ 5 จงัหวัดภาคใต้

(ระบุได้ไมเ่กนิ 3 ชื่อ)
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   (6) เป้าหมายกิจกรรม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)

ตัวชี้วัด(เชงิปริมาณ) : จงัหวัด/สสภ. 15/6 15/6 15/6  -  -

พื้นที่เปูาหมายได้รับการสนับสนุนเพื่อ (10/2)

แกไ้ขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน

* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

   (7) การประมาณการรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ 5.0000          17.0000        -           -           -           

 - งบบุคลากร -            -            -            -            -            

 - งบด าเนินงาน -            -            -            -            -            

 - งบลงทุน -            -            -            -            

 - งบเงินอดุหนุน -            -            -            -            -            

 - งบรายจา่ยอื่น 5.0000           17.0000         -            -            

 เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินกู้ต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินรายได้ -            -            -            -            -            

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ -            -            -            -            -            

 - นวัตกรรมทางการเงิน -            -            -            -            -            

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ -            -            -            -            -            

 ตัวช้ีวดั หน่วยนับ

แหลง่เงิน



  (8) สรุปงบประมาณกิจกรรมจ าแนกตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีหน่วยงาน และจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หน่วยนับ จ านวน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลกัที่ 2 : แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั -           -           -           -           17.0000        17.0000        

รวมแผนปฏิบัติฯหน่วยงาน

1.  ค่าใชจ้า่ยในการแกไ้ขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน -            -            -            -            17.0000         17.0000         

ฯลฯ

แผนปฏิบัติงานฯหน่วยงาน

งบประมาณปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ
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 14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงาน :การส่งเสริมบทบาทและการใชโ้อกาสในการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน

โครงการ : พัฒนาศักยภาพด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมเพื่อเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมหลกัที่ 2 :   แกไ้ขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 5.0000          -           17.0000        

1. งบรายจา่ยอ่ืน* 5.0000          -           17.0000        

1.1 ค่าใชจ้า่ยในการแกไ้ขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน 5.0000           17.0000         กิจกรรมและงบประมาณกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั

วัตถปุระสงค์

1. ด าเนินมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่งในพื้นที่ชมุชนและเกษตรกรรม เพื่อการควบคุม ปูองกนั  และแกไ้ข

ปัญหามลพิษหมอกควัน

2. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม ปูองกนั และลดไฟปุา

3. ถา่ยทอดเทคโนโลยี หรือเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อก าจดัเศษวัสดุทางการเกษตรแทนการเผา 

4. ประสานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อติดตาม ตรวจสอบเฝูาระวัง และ

ประเมนิผลการ ลด ละ เลิก การเผาปุาหรือการเผาในที่โล่ง

เปูาหมาย/กลุ่มผู้รับบริการ

1. พื้นที่ 10 จงัหวัดภาคเหนือ ได้แก ่เชยีงใหม ่เชยีงราย แมฮ่่องสอน ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก 

และตาก

2. พื้นที่ 5 จงัหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันขา้มแดนและการเผาในปุาพรุ ได้แก ่ปัตตานี ยะลา 

สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช

งบรายจา่ย - รายการ
งบประมาณปี 2559

สรุปค าช้ีแจง
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งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

3. พื้นที่ที่คาดว่าจะเป็นต้นตอของหมอกควันรุนแรงซ้ าซาก จากการเผาปุาหรือการเผาในที่โล่ง

กจิกรรมด าเนินงาน

1. ประสานและจดัประชมุคณะท างานเลขานุการร่วมของคณะอนุกรรมการจดัการไฟปุาและหมอกควันในพื้นที่

ภาคเหนือ

2. รณรงค์เผยแพร ประชาสัมพันธ์ และจดัอบรมให้ความรู้การลด ละ เลิกการเผา 

3. จดัประชมุร่วมกบัประชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเขา้ใจแนวทางการ

ด าเนินงานด้านการจดัการหมอกควันและไฟปุา และประสานงานด้านการจดัการหมอกควันและไฟปุาในพื้นที่

ภาคเหนือ สสภ. 4 ภาค และ ทสจ. 10 จงัหวัด

4. ด าเนินการเฝูาระวังและเตือนภัยหมอกควันขา้มแดนและการเผาในปุาพรุ ในพื้นที่ภาคใต้ (สสภ. 2 ภาค และ 

ทสจ. 5 จงัหวัด)

5. ติดตามประเมนิผลการด าเนินการจดัการไฟปุาและหมอกควัน

งบประมาณ 17,000,000 บาท

1. บริหารโครงการในระดับจงัหวัด เป็นเงิน 5,184,650 บาท

1.1 ประสานงานกบัหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อท าความเขา้ใจและเตรียมความพร้อม เป็นเงิน 576,000 บาท

1.2 การประชมุคณะท างานเลขานุการร่วม เป็นเงิน 581,250 บาท

1.3 การประชมุร่วมกบัหน่วยงานในสังกดั ทส. เพื่อพิจารณาแนวทางการด าเนินงานในพื้นที่และติดตามการ

ด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวงฯ เป็นเงิน 136,000 บาท

1.4 ประชมุร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อซักซ้อมความเขา้ใจในแนวทางปฏิบัติงานร่วมกนัในระดับจงัหวัดและ

ติดตามประเมนิผล เป็นเงิน 1,330,000 บาท

1.5 จดัประชมุร่วมกบัประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเขา้ใจแนว

ทางการด าเนินงาน เป็นเงิน 1,330,000 บาท
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งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

1.6 การสร้างเครือขา่ยการเฝูาระวังหมอกควันและไฟปุาร่วมกบั ทสม. เป็นเงิน 697,600 บาท

1.7 ประชมุร่วมกบัผู้น าชมุชนเพื่อสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนในการเฝูาระวังปัญหาหมอกควันและไฟปุาในพื้นที่

ปุาเส่ือมโทรมและพื้นที่ชมุชน เป็นเงิน 533,800 บาท

2. รณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในระด้บจงัหวัด เป็นเงิน 4,990,000 บาท

3. ติดตามประเมนิผลในระดับภาคและจงัหวัด เป็นเงิน 6,825,350 บาท

หมายเหตุ 
 1. การบันทึกประเภทรายการ และรายการให้ใชป้ระเภทรายการและรายการในทะเบียนกลางของส านักงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
      ค่าใชจ้า่ยในการเจรจาและประชมุนานาชาติ  ค่าจา้งที่ปรึกษา  ค่าประชาสัมพันธ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง    งบเงินอดุหนุนและรายจา่ยอื่นที่มค่ีาใชจ้า่ยในลักษณะดังกล่าว
 2. รายจา่ยเพื่อจา้งที่ปรึกษาเพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ให้แยกเป็นรายการย่อยและแสดงวงเงินค่าใชจ้า่ย
 3. ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบับุคลากร การด าเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอดุหนุน และงบรายจา่ยอื่น ให้จดัท ารายละเอยีดตามแบบงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน มาปรับใชโ้ดยอนุโลม 
4. งบประมาณผูกพัน ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องผูกพันงบประมาณขา้มปีทุกรายการ
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11. ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ (1 ชุด : 1 โครงการ)

โครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

สภาวะภูมิอากาศ

        (1)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

             (1.1) วตัถุประสงค์ของโครงการ  :

1.1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ


1.2) สร้างเครือขา่ยชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่

1.3) การพัฒนาฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 
และเครือขา่ยอาเซียน


             (1.2) ลกัษณะโครงการ

ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม        ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านความมั่นคง       ด้านคุณภาพชวิีต

             (1.3) ลกัษณะการด าเนินการ

ท าคร้ังเดียว ท าซ้ าทุกปีในกลุ่มเป้าหมายเดิม ท าซ้ าทุกปีโดยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่

              (1.4) ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินการ

เป็นโครงการริเร่ิมใหมไ่มเ่คยมมีากอ่น เป็นโครงการเดิมที่น ามาต่อยอดขยายผล

เป็นโครงการเดิมที่ด าเนินการต่อเนื่อง

              (1.5) สถานภาพปัจจบัุน (ณ วนัที่จดัท าค าของบประมาณ)

ยังมไิด้ด าเนินการ       อยู่ระหว่างศึกษาขอ้มลูและวางแผนด าเนินการ

พร้อมด าเนินโครงการได้ทันทีเมื่อได้รับจดัสรรงบประมาณ       ได้รับจดัสรรงบประมาณแล้วอยู่ในระหว่างด าเนินการ

อื่นๆ : …………………………………………………………………………………………….

พัฒนา ด าเนินการปกติ

              (1.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  4  ปี   เร่ิมต้นปี 2556        ส้ินสุดปี 2559

              (1.8) สถานที่ด าเนินโครงการ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 76 จงัหวัด

        (2)  ที่มาและความต้องการ 

                   (2.1) ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมบีทบาทและหน้าที่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ของประเทศ และการสร้างเครือขา่ยของชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพื้นที่ในระดับจงัหวัดในการเตรียมการเพื่อรองรับ

การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศของโลก ตลอดจนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ พัฒนาสู่สังคมสีเขยีว

                   (2.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :

1. ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศซ่ึงเกดิจากการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากกจิกรรมของมนุษย์ เชน่ การเผาไหมเ้ชื้อเพลิง 

จากยานพาหนะ และการก าจดัของเสียอย่างผิดวิธี เป็นต้น

2. ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความรู้ความเขา้ใจและความร่วมมอืในการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

                   (2.3) ความเร่งด่วน :……………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………………

        (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

                 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : 1.  หน่วยงานในสังกดั  ทส.    

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ 76 จงัหวัด

                 (3.2) ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี :

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ : ความร่วมมอืของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ  NGO  ผู้ประกอบการ และประชาชน

การบริหารจดัการผู้มีสว่นได้สว่นเสยี : การสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกบัองค์กร

         ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและชมุชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

         และส่ิงแวดล้อม

107.0000     

              (1.6) ประเภทของโครงการ
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         (4) เป้าหมาย ผลลพัธ์ และผลกระทบโครงการ

             (4.1) เป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ : 

1. ห้องปฏิบัติการส่ิงแวดล้อมส านักงาน

ส่ิงแวดล้อมภาค มกีารเกบ็ตัวอย่างน้ าทิ้งจาก

แหล่งก าเนิดมลพิษเพื่อน ามาวิเคราะห์

ไมน่้อยกว่า

2. จ านวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเขา้ไปพัฒนา แห่ง  -  - 30  -  -  -

ศักยภาพในการป้องกนัและลดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศไมน่้อยกว่า

เชิงคุณภาพ :  

1. แหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ ามกีารจดัการมลพิษ ร้อยละ 80 80  -  -  -  -

กอ่นปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม เป็นไปตาม (80) ( 15.13 )

มาตรฐานที่ก าหนด

2. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่หน่วยงานเขา้ไป ร้อยละ 80 80 80  -  -  -

ด าเนินกจิกรรมเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบ (80) ( - )

จากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศมคีวาม

พึงพอใจในการจดัการส่ิงแวดล้อมไมน่้อยกว่า

เชิงเวลา : 

 ระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ

เชิงต้นทุน :

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการอยู่

ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ

หมายเหตุ  (ผล)*  เป็นผลการด าเนินงานต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการถึงปีงบประมาณ 2557

                   (ผล) ** เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

             (4.2) ผลลพัธ์ :

1. การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกภายในประเทศไทยมปีริมาณลดลง

2. รูปแบบและระบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในเชงิพื้นที่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

3. เครือขา่ยชมุชนสีเขยีว การผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมหรือเครือขา่ยชมุชนคาร์บอนต่ า

4. ฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินิเวศ และการท่องเที่ยวระดับภูมภิาคอาเซียน

     การประเมินผลลพัธ์ (ถ้ามี)

   - Benefit-Cost Ratio :

   - สรุปการประเมิน Cost-effectiveness 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

ปีเริ่มต้น - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 -

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ ถึงปี 2557 แผน จบ

แผน (ผล)**

(ผล)*

ตัวอย่าง/ปี 1,920 1,920  -  -  -  -

(1,920) ( 363 )

เดือน 12 12 12  -  -  -

(12) (4)

 -145.1884 107.0000  -  -ล้านบาท 160.1474

สตูรการค านวน ค่าที่ได้

(142.5656) (20.4860)
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             (4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก :……………………………………………………………………………………………………………………

เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………

             (4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ

ต่ ากว่าเป้าหมาย ตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

             (4.5) การใช้จา่ยงบประมาณ

ต่ ากว่าแผน ตามแผน เกนิกว่าแผน

             (4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน

ล่าชา้กว่าแผน ตามแผน เร็วกว่าแผน

          (5) วงเงินของโครงการ (หนว่ย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ

2556

2557

2558

2559

รวมทั้งสิ้น

         (6) กรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

 - งบบุคลากร

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอดุหนุน

 - งบรายจา่ยอื่น

เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ

 - เงินกู้ต่างประเทศ

 - เงินรายได้

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ

 - นวัตกรรมทางการเงิน

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ

* งบประมาณปี 2557 ต้ังไว้ 160.1474  ล้านบาท

   เบิกจา่ย ณ 30 กนัยายน 2557 142.5656  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.02     

   กนัไว้เบิกจา่ยเหล่ือมปี .................. ล้านบาท

เงินนอกงบประมาณ รวม

10.0000                     -                           10.0000                       

160.1474                    -                           160.1474                     

145.1884                    -                           145.1884                     

107.0000                    -                           107.0000                     

422.3358                    -                           422.3358                     

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แหลง่เงิน
จ่ายจริง* งบประมาณ งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

142.5656  145.1884   107.0000  -       -       -       

142.5656   145.1884    107.0000   -        -        -       

-       -         -        -        -        -       

-       -         -        -        -        -       

48.8031    52.6884      -        -        -        -       

-       -         -        -        -        -       

93.7625    92.5000      107.0000   -        -        -       
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         (7) ความเหมาะสมของโครงการ 

                  (7.1) ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ

มคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที อยู่ในระหว่างเตรียมการ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม

                  (7.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน

ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง สูง สูงมาก

                  (7.3) ความพร้อมของการบริหารจดัการ

ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง สูง สูงมาก

                  (7.4) ความพร้อมของวตัถุดิบ/เครือ่งมือ/อุปกรณ์

ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง สูง สูงมาก

                  (7.5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน (เลอืกได้มากกวา่ 1 ข้อ)

   ด้านการเมืองและสงัคม :………………………………………………………………………………………………

   ....................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านกฎหมาย :.............…………………………………………………………………………………………………

   ....................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านการด าเนินการ :.......………………………………………………………………………………………………

   ..................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านการเงินและเศรษฐกิจ :……………………………………………………………………………………………

   ..................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านเทคโนโลย ี:….............………………………………………………………………………………………………

   ...................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านสิ่งแวดลอ้ม :…...........………………………………………………………………………………………………

   ...................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

                   (7.6) แนวทางการประเมินผล

   - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ขอ้)

            ประเมนิตนเอง

            ผู้ประเมนิอสิระ

   - แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ขอ้)

            ประเมนิผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

            ประเมนิผลเมื่อส้ินสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation)

            ประเมนิผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)

           (8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : .......................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

           (9) แนวทางแก้ไข : .........(ระบุแนวทางแกไ้ข เชน่ แกไ้ขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)...

                    ..................................................................................................................................................................................



(13) แบบแสดงรายละเอียดงบรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบรายจา่ย

ค่าจา้ง ค่าจา้ง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่า รวม ค่า ที่ดินและ รวม งบเงิน งบรายจา่ย รวมทั้งสิ้น

ผลผลติ/กิจกรรม     ประจ า ช่ัวคราว พนักงานฯ ตอบแทน สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

โครงการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ

-    -    -    -       - -    -    -    -       - -    -       - -    107.0000  107.0000  

กิจกรรมหลกั : บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมิอากาศ

-    -    -    -       - -    -    -    -       - -    -       - -    107.0000  107.0000  

1. ค่าใชจ้า่ยในการสร้างความร่วมมอื

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

-     -     -     -        -  -     -     -     -        -  -     -        -  -     107.0000   107.0000  

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือน
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12. แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม  (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมหลกั : บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 107.0000      ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

สภาวะภูมิอากาศ

   (1) ประเภทกิจกรรม

                      กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง กจิกรรมสนับสนุน

                      กจิกรรมย่อย (เป็นกจิกรรมซ่ึงเป็นขอ้ย่อยของกจิกรรมหลัก)

   (2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ

                     ภารกจิพื้นฐาน ภารกจิยุทธศาสตร์

         นโยบายส าคัญของรัฐบาล : เร่ือง

         นโยบายอื่น : เร่ือง

   (3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

                        นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่

   (4) ความเช่ือมโยงกับ

          - ผลผลิต :  โครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

          - แนวทางการจดัสรรงบประมาณ :  เสริมสร้างขดีความสามารถในการรับมอืกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศและการสร้างความพร้อม

       ในการปรับตัวของชมุชน

          - กลยุทธ์หน่วยงาน :   1. พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานในการสร้างความร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

2. พัฒนาชมุชนต้นแบบในด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะ

ภูมอิากาศ

         - ประเด็นนโยบายรัฐบาล :

         - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 :

         - แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ :

          - เป็นกจิกรรมย่อยที่ก าเนินการตามแผนพัฒนา จงัหวัด กลุ่มจงัหวัด

            จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด : …………(ระบุชื่อจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)............................................................

            (ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกจิกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)

   (5) ผู้รับผิดชอบ หรือช่ือหน่วยงานยอ่ย 

          1. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัด 76 จงัหวัด

          2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

(ระบุได้ไมเ่กนิ 3 ชื่อ)
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   (6) เป้าหมายกิจกรรม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)

ตัวชี้วัด(เชงิปริมาณ) :

จ านวนพื้นที่ที่หน่วยงานเขา้ไป

ด าเนินกจิกรรมมศัีกภาพในการ

ป้องกนัและลดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ จาก

พื้นที่เป้าหมายเดิม

ร้อยละ/ปี 10  -  -  -  -

จ านวนพื้นที่ต้นแบบที่หน่วยงานเขา้

ไปพัฒนาศักยภาพในการป้องกนั

และลดผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศไม่

น้อยกว่า

แห่ง  - 30  -  -  -

* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

   (7) การประมาณการรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ 145.1884      107.0000      -           -           -           

 - งบบุคลากร -            -            -            -            -            

 - งบด าเนินงาน -            -            -            -            -            

 - งบลงทุน 52.6884         -            -            -            

 - งบเงินอดุหนุน -            -            -            -            -            

 - งบรายจา่ยอื่น 92.5000         107.0000       -            -            

 เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินกู้ต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินรายได้ -            -            -            -            -            

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ -            -            -            -            -            

 - นวัตกรรมทางการเงิน -            -            -            -            -            

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ -            -            -            -            -            

 ตัวช้ีวดั หน่วยนับ

แหลง่เงิน



  (8) สรุปงบประมาณกิจกรรมจ าแนกตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีหน่วยงาน และจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หน่วยนับ จ านวน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลกั : บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเพ่ือรองรับ -           -           -           -           107.0000      107.0000      

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

รวมแผนปฏิบัติฯหน่วยงาน

1. ค่าใชจ้า่ยในการสร้างความร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อ

รองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

-            -            -            -            107.0000       107.0000       

ฯลฯ

แผนปฏิบัติงานฯหน่วยงาน

งบประมาณปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ
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 14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงาน : การป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะ

ภูมอิากาศ

โครงการ : บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

กิจกรรมหลกั : บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 145.1884       - 107.0000       

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

งบลงทุน 52.6884         -       -            

1. ค่าครุภัณฑ์ 52.6884          -             

1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 52.6884          -             

 1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มรีาคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท 5.2900           -            

        - เตาให้ความร้อน (Heating Block) 10 เคร่ือง 2.5900            

        - ชดุวิเคราะห์ Green & Oil 3 เคร่ือง 2.7000            

 1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มรีาคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาท 47.3984         -             

       - ชดุตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบเคล่ือนที่ (Mobile Unit) 11.3120          

       - เคร่ือง ICP - OES 22.1760          

       - ชดุตรวจสอบและเฝ้าระวังมลพิษจากเหตุร้องเรียนเคล่ือนที่ 13.9104          

งบรายจา่ย - รายการ
งบประมาณปี 2559

สรุปค าช้ีแจง
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งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

งบรายจา่ยอ่ืน 92.5000         -       107.0000       

1. ค่าใชจ้า่ยในการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษและส่งเสริม 13.7600          -             

การปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม

2. ค่าใชจ้า่ยในการสร้างความร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาติ 78.7400          107.0000        ค่าใชจ้า่ยในการสร้างความร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการ

และส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

สภาวะภูมอิากาศ วัตถปุระสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรองรับ



การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

2. สร้างเครือขา่ยชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

3. การพัฒนาฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นขอ้มลูสนับสนุนตัดสินใจในการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม


เป้าหมาย

1. พื้นที่ 76 จงัหวัด มรีะบบและรูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับ

การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

2. มเีครือขา่ยชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสู่สังคมสีเขยีวที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมหรือ

สังคมคาร์บอนต่ า

3. ทุกภาคส่วนมคีวามรู้ความเขา้ใจเกดิความตระหนักและมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมอิากาศ

4. มฐีานขอ้มลูด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยงเชงินิเวศ

รายละเอยีดงบประมาณ

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
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งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

สภาวะภูมอิากาศ เป็นเงิน 19,133,120 บาท

2. การประสาน การพัฒนาและสร้างเครือขา่ยชมุชนสีเขยีวที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อมหรือชมุชนคาร์บอนต่ า 

เป็นเงิน 53,735,040 บาท

3. การพัฒนาฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 



และเครือขา่ยอาเซียน เป็นเงิน 3,743,200 บาท

4. การประสานและส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม 

เป็นเงิน 30,388,640 บาท

หมายเหตุ 
 1. การบันทึกประเภทรายการ และรายการให้ใชป้ระเภทรายการและรายการในทะเบียนกลางของส านักงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
      ค่าใชจ้า่ยในการเจรจาและประชมุนานาชาติ  ค่าจา้งที่ปรึกษา  ค่าประชาสัมพันธ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง    งบเงินอดุหนุนและรายจา่ยอื่นที่มค่ีาใชจ้า่ยในลักษณะดังกล่าว
 2. รายจา่ยเพื่อจา้งที่ปรึกษาเพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ให้แยกเป็นรายการย่อยและแสดงวงเงินค่าใชจ้า่ย
 3. ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบับุคลากร การด าเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอดุหนุน และงบรายจา่ยอื่น ให้จดัท ารายละเอยีดตามแบบงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน มาปรับใชโ้ดยอนุโลม 
 4. งบประมาณผูกพัน ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องผูกพันงบประมาณขา้มปีทุกรายการ
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11. ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ (1 ชุด : 1 โครงการ)

โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

        (1)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

             (1.1) วตัถุประสงค์ของโครงการ  :

1. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานปูองกนัและปราบปรามการตัดไมท้ าลายปุาระดับจงัหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการปูองกนั

และปราบปรามการตัดไมท้ าลายปุา ระดับจงัหวัด

2. ส่งเสริมและสร้างเครือขา่ยภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกนัสนับสนุนการปูองกนัและปราบปรามการตัดไมท้ าลายปุาระดับจงัหวัด

3. เพื่อบูรณาการการใชอ้ากาศยานร่วมกบัภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้การบุกรุก

พื้นที่ปุาไมล้ดลง

4. สนับสนุนให้ชมุชนได้มคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบชมุชน มส่ีวนร่วมตัดสินใจในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชมุชน

5. บูรณาการขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในแต่ละภารกจิให้มปีระสิทธิภาพ


             (1.2) ลกัษณะโครงการ

ด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม        ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านความมั่นคง       ด้านคุณภาพชวิีต

             (1.3) ลกัษณะการด าเนินการ

ท าคร้ังเดียว ท าซ้ าทุกปีในกลุ่มเปูาหมายเดิม ท าซ้ าทุกปีโดยขยายกลุ่มเปูาหมายใหม่

              (1.4) ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการด าเนินการ

เป็นโครงการริเร่ิมใหมไ่มเ่คยมมีากอ่น เป็นโครงการเดิมที่น ามาต่อยอดขยายผล

เป็นโครงการเดิมที่ด าเนินการต่อเนื่อง

              (1.5) สถานภาพปัจจบัุน (ณ วนัที่จดัท าค าของบประมาณ)

ยังมไิด้ด าเนินการ       อยู่ระหว่างศึกษาขอ้มลูและวางแผนด าเนินการ

พร้อมด าเนินโครงการได้ทันทีเมื่อได้รับจดัสรรงบประมาณ       ได้รับจดัสรรงบประมาณแล้วอยู่ในระหว่างด าเนินการ

อื่นๆ : …………………………………………………………………………………………….

พัฒนา ด าเนินการปกติ

              (1.7) ระยะเวลาด าเนินโครงการ  6  ปี   เร่ิมต้นปี 2559        ส้ินสุดปี 2564

              (1.8) สถานที่ด าเนินโครงการ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ 76 จงัหวัด

        (2)  ที่มาและความต้องการ 

                   (2.1) ที่มา : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมบีทบาทและหน้าที่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ของประเทศ และการสร้างเครือขา่ยของชมุชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพื้นที่ในระดับจงัหวัดในการปูองกนัและปราบปราม

การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

                   (2.2) สภาพปัญหา / ความต้องการ :

1. ปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้

2. ขอ้มลูฐานทรัพยากรธรรมชาติยังขาดประสิทธิภาพในเชงิบูรณาการทั้งกบัหน่วยงานภายในกระทรวงฯ และหน่วยงานภายนอก

                   (2.3) ความเร่งด่วน :……………………………………………………………………………………………………………

        (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

                 (3.1) กลุ่มเป้าหมาย : 1.  หน่วยงานในสังกดั  ทส.    

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ 76 จงัหวัด

382.4020     

              (1.6) ประเภทของโครงการ
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                 (3.2) ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี :

อิทธิพลที่มีต่อโครงการ : ความร่วมมอืของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ  NGO  ผู้ประกอบการ และประชาชน

การบริหารจดัการผู้มีสว่นได้สว่นเสยี : การสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมกบัองค์กรปกครอง

         ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและชมุชนในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

         (4) เป้าหมาย ผลลพัธ์ และผลกระทบโครงการ

             (4.1) เป้าหมายโครงการ

เชิงปริมาณ : 

1. จ านวนพื้นที่ปุาได้รับการบินเพื่อคุ้มครอง ล้านไร่  -  - 57.22 57.22 57.22 57.22

และปูองกนัไมน่้อยกว่า

2. ระบบแผนที่เพื่อบูรณาการและตรวจสอบ ระบบ  -  - 1 1 1 1

สถานภาพทรัพยากรที่ดินปุาไม้

เชิงคุณภาพ :  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เกี่ยวขอ้งในพื้นที่

เปูาหมายต่อการด าเนินโครงการที่มคุีณภาพ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด

เชิงเวลา : 

 ระยะเวลาในการด าเนินงานตามโครงการ

เชิงต้นทุน :

ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการอยู่

ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ

หมายเหตุ  (ผล)*  เป็นผลการด าเนินงานต้ังแต่เร่ิมต้นโครงการถึงปีงบประมาณ 2557

                   (ผล) ** เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

             (4.2) ผลลพัธ์ :

     การประเมินผลลพัธ์ (ถ้ามี)

   - Benefit-Cost Ratio :

   - สรุปการประเมิน Cost-effectiveness 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………

             (4.3) ผลกระทบ :

เชิงบวก :……………………………………………………………………………………………………………………

เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………

             (4.4) ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ

ต่ ากว่าเปูาหมาย ตามเปูาหมาย สูงกว่าเปูาหมาย

ล้านบาท  -

สตูรการค านวน ค่าที่ได้

 - - 382.4020  -  -

12เดือน  -  - 12 12 12

80 80ร้อยละ  -  - 80 80

(ผล)*

แผน (ผล)**

ปี 2562 -

ตัวช้ีวดั หน่วยนับ ถึงปี 2557 แผน จบ

ปี 2561ปีเริ่มต้น - ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
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             (4.5) การใช้จา่ยงบประมาณ

ต่ ากว่าแผน ตามแผน เกนิกว่าแผน

             (4.6) สรุปแผนการด าเนินงาน

ล่าชา้กว่าแผน ตามแผน เร็วกว่าแผน

          (5) วงเงินของโครงการ (หนว่ย : ล้านบาท ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ

2556

2557

2558

2559

รวมทั้งสิ้น

         (6) กรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของโครงการ

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

 - งบบุคลากร

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอดุหนุน

 - งบรายจา่ยอื่น

เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ

 - เงินกู้ต่างประเทศ

 - เงินรายได้

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ

 - นวัตกรรมทางการเงิน

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ

* งบประมาณปี 2557 ต้ังไว้ -       ล้านบาท

   เบิกจา่ย ณ 30 กนัยายน 2557 -     ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ -        

   กนัไว้เบิกจา่ยเหล่ือมปี .................. ล้านบาท

         (7) ความเหมาะสมของโครงการ 

                  (7.1) ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินการ

มคีวามพร้อมด าเนินการได้ทันที อยู่ในระหว่างเตรียมการ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม

                  (7.2) ความพร้อมของบุคลากร/ทีมงาน

ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง สูง สูงมาก

-       -         304.5045   -        -        -        

-       -         -        -        -        -        

-       -         77.8975     -        -        -        

-       -         -        -        -        -        

-       -         -        -        -        -        

-        

-       -         382.4020   -        -        -        

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

-       -        382.4020  -       -       

382.4020                 -                         382.4020                    

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แหลง่เงิน
จ่ายจริง* งบประมาณ งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า

ปี 2557

-                       -                           -                          

382.4020                  -                           382.4020                     

-                       -                           -                          

-                       -                           -                          

เงินนอกงบประมาณ รวม
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                  (7.3) ความพร้อมของการบริหารจดัการ

ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง สูง สูงมาก

                  (7.4) ความพร้อมของวตัถุดิบ/เครือ่งมือ/อุปกรณ์

ต่ ามาก   ต่ า  ปานกลาง สูง สูงมาก

                  (7.5) ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน (เลอืกได้มากกวา่ 1 ข้อ)

   ด้านการเมืองและสงัคม :………………………………………………………………………………………………

   ....................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านกฎหมาย :.............…………………………………………………………………………………………………

   ....................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านการด าเนินการ :.......………………………………………………………………………………………………

   ..................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านการเงินและเศรษฐกิจ :……………………………………………………………………………………………

   ..................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านเทคโนโลย ี:….............………………………………………………………………………………………………

   ...................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

   ด้านสิ่งแวดลอ้ม :…...........………………………………………………………………………………………………

   ...................................................................................................................................................................................

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง :………………………………………………………………………………………….

                   (7.6) แนวทางการประเมินผล

   - ประเมินโดย : (เลือกได้มากกว่า 1 ขอ้)

            ประเมนิตนเอง

            ผู้ประเมนิอสิระ

   - แนวทางฯ : (เลือกได้มากกว่า 1 ขอ้)

            ประเมนิผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

            ประเมนิผลเมื่อส้ินสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation)

            ประเมนิผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)

           (8) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : .......................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................

           (9) แนวทางแก้ไข : .........(ระบุแนวทางแกไ้ข เชน่ แกไ้ขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)...

                    ..................................................................................................................................................................................

                    ..................................................................................................................................................................................



(13) แบบแสดงรายละเอียดงบรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบรายจา่ย

ค่าจา้ง ค่าจา้ง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่า รวม ค่า ที่ดินและ รวม งบเงิน งบรายจา่ย รวมทั้งสิ้น

ผลผลติ/กิจกรรม     ประจ า ช่ัวคราว พนักงานฯ ตอบแทน สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

-    -    -    -       - -    -    -    -       - 73.8975 4.0000     77.8975 -    304.5045  382.4020  

กิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

-    -    -    -       - -    -    -    -       - -    -       -    -    117.6100  117.6100  

1. ค่าใชจ้า่ยในการปูองกนัและ

ปราบปรามการตัดไมท้ าลายปุาระดับ

จงัหวัด

-     -     -     -        -  -     -     -     -        -  -     -        -     -     34.9469     34.9469     

2. ค่าใชจ้า่ยโครงการปูองกนั

ปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โดยบูรณาการอากาศยานกบั

ภาคพื้นดิน

-     -     -     -        -  -     -     -     -        -  -     -        -     -     80.8631     80.8631     

3. ค่าใชจ้า่ยโครงการปลูกปุาในใจคน

กบัการบินอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

-     -     -     -        -  -     -     -     -        -  -     -        -     -     1.8000      1.8000      

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือน
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งบรายจา่ย

ค่าจา้ง ค่าจา้ง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่า รวม ค่า ที่ดินและ รวม งบเงิน งบรายจา่ย รวมทั้งสิ้น

ผลผลติ/กิจกรรม     ประจ า ช่ัวคราว พนักงานฯ ตอบแทน สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือน

กิจกรรมหลกัที่ 2 : พัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือป้องกัน

ปัญหาการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ

-    -    -    -       - -    -    -    -       - 73.8975 4.0000     77.8975 -    186.8945  264.7920  

1. ค่าใชจ้า่ยโครงการพัฒนา

ฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมและระบบบูรณาการ

ติดตามและประเมนิผล

-     -     -     -        -  -     -     -     -        -  37.8975  -        37.8975  -     71.1025     109.0000   

2. ค่าใชจ้า่ยโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านทรัพยากรปุาไม้

และศูนย์บัญชาการระดับจงัหวัด

-     -     -     -        -  -     -     -     -        -  36.0000  4.0000      40.0000  -     115.7920   155.7920   
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12. แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม  (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 117.6100      ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

   (1) ประเภทกิจกรรม

                      กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง กจิกรรมสนับสนุน

                      กจิกรรมย่อย (เป็นกจิกรรมซ่ึงเป็นขอ้ย่อยของกจิกรรมหลัก)

   (2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ

                     ภารกจิพื้นฐาน ภารกจิยุทธศาสตร์

         นโยบายส าคัญของรัฐบาล : เร่ือง

         นโยบายอื่น : เร่ือง

   (3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

                        นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่

   (4) ความเช่ือมโยงกับ

          - ผลผลิต :  โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

          - แนวทางการจดัสรรงบประมาณ :  สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิพื้นฐานของหน่วยงาน

          - กลยุทธ์หน่วยงาน :   1. เพิ่มประสิทธิภาพการบินส ารวจและปูองกนัเพื่อสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุาไม้

2. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไมใ้นระดับจงัหวัด

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปูองกนัปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

         - ประเด็นนโยบายรัฐบาล :

         - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 :

         - แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ : การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่ดินท ากนิ

          - เป็นกจิกรรมย่อยที่ก าเนินการตามแผนพัฒนา จงัหวัด กลุ่มจงัหวัด

            จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด : …………(ระบุชื่อจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)............................................................

            (ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกจิกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)

   (5) ผู้รับผิดชอบ หรือช่ือหน่วยงานยอ่ย 

          1. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

          2. ส านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

(ระบุได้ไมเ่กนิ 3 ชื่อ)



148

   (6) เป้าหมายกิจกรรม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)

ตัวชี้วัด(เชงิปริมาณ) :

1. จ านวนพื้นที่ปุาได้รับการบินเพื่อ ล้านไร่  - 57.22 57.22 57.22 57.22

คุ้มครองและปูองกนัไมน่้อยกว่า

2. จงัหวัดได้รับการสนับสนุนการ จงัหวัด  - 76 76 76 76

ด าเนินงานเพื่อปูองกนัและปราบปราม

การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

   (7) การประมาณการรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ -           117.6100      -           -           -           

 - งบบุคลากร -            -            -            -            -            

 - งบด าเนินงาน -            -            -            -            -            

 - งบลงทุน -            -            -            -            

 - งบเงินอดุหนุน -            -            -            -            -            

 - งบรายจา่ยอื่น -            117.6100       -            -            

 เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินกู้ต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินรายได้ -            -            -            -            -            

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ -            -            -            -            -            

 - นวัตกรรมทางการเงิน -            -            -            -            -            

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ -            -            -            -            -            

 ตัวช้ีวดั หน่วยนับ

แหลง่เงิน



  (8) สรุปงบประมาณกิจกรรมจ าแนกตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีหน่วยงาน และจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หน่วยนับ จ านวน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ -           -           -           -           117.6100      117.6100      

รวมแผนปฏิบัติฯหน่วยงาน

1. ค่าใชจ้า่ยในการปูองกนัและปราบปรามการตัดไมท้ าลายปุาระดับจงัหวัด -            -            -            -            34.9469         34.9469         

2. ค่าใชจ้า่ยโครงการปูองกนัปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม -            -            -            -            80.8631         80.8631         

โดยบูรณาการอากาศยานกบัภาคพื้นดิน

3. ค่าใชจ้า่ยโครงการปลูกปุาในใจคนกบัการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม -            -            -            -            1.8000           1.8000           

แผนปฏิบัติงานฯหน่วยงาน

งบประมาณปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ

149



 14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่ดินท ากนิ

โครงการ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 110.6250   -       117.6100  

งบลงทุน 77.6250     -       -      

1. ค่าครุภัณฑ์ 68.6250      -        -       

1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 68.6250     -       -      

 - ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน 68.6250      -       

2. ที่ดินส่ิงกอ่สร้าง 9.0000        -        -       

 - ค่ากอ่สร้างโรงเกบ็และลานจอดอากาศยาน 9.0000        

งบรายจา่ยอ่ืน 33.0000     -       117.6100  

1. ค่าใชจ้า่ยในการปูองกนัและปราบปรามการตัดไมท้ าลายปุาระดับจงัหวัด 18.0000      34.9469    ค่าใชจ้า่ยในการปูองกนัและปราบปรามการตัดไมท้ าลายปุาระดับจงัหวัด

วัตถปุระสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานปูองกนัและปราบปรามการตัดไมท้ าลายปุาระดับจงัหวัดผ่านกลไกของ คปป.จ.

2. ส่งเสริมและสร้างเครือขา่ยภาครัฐและภาคประชาชนในการร่วมกนัสนับสนุนการปูองกนัและปราบปรามการตัด

ไมท้ าลายปุาระดับจงัหวัด

3. ปรับปรุงฐานขอ้มลูทรัพยากรปุาไมร้ะดับจงัหวัด

4. จดัท าแผนปูองกนัและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไมร้ะดับอ าเภอ ใน 12 จงัหวัดวิกฤตรุนแรง

รายละเอยีดงบประมาณ

1. จดัประชมุ คปป.จ. เป็นเงิน 9,135,000 บาท

งบรายจา่ย - รายการ
งบประมาณปี 2559

สรุปค าช้ีแจง
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งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

2. ปฏิบัติงานเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรปุาไม ้เป็นเงิน 

15,206,730 บาท

3. การสร้างการมส่ีวนร่วมชมุชนและปรับทัศนคติชมุชน เป็นเงิน 8,221,500 บาท


4. การจดัเกบ็บานขอ้มลูและปรับปรุงฐานขอ้มลูเกี่ยวกบัการปูองกนัและปราบปรามการตัดไมท้ าลายปุา เป็นเงิน 

2,383,690 บาท

2. ค่าใชจ้า่ยโครงการปูองกนัปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 15.0000      80.8631    ค่าใชจ้า่ยโครงการปูองกนัปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยบูรณาการ

และส่ิงแวดล้อมโดยบูรณาการอากาศยานกบัภาคพื้นดิน อากาศยานกบัภาคพื้นดิน

วัตถปุระสงค์

 เพื่อบูรณาการการใชอ้ากาศยานร่วมกบัภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ให้การบุกรุกพื้นที่ปุาไมล้ดลง

เปูาหมาย

 ด าเนินการปฏิบัติการบินตรวจลาดตระเวน คุ้มครอง ปูองปรามและปราบปรามการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในพท้นที่ปุาอนุรักษ์ให้การบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ในพื้นที่เปูาหมายเป็นศูนย์ (ครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ ฟื้นฟูปุาสงวน 90 ล้านไร่ ใชช้ั่วโมงท าการบิน 4,550 ชั่วโมง

รายละเอยีดงบประมาณ

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน เป็นเงิน 10,237,500 บาท (4,550 ชั่วโมง x 2,250 บาท)

2. ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงอากาศยาน เป็นเงิน 38,675,000 บาท (4,550 ถงั x 8,500 บาท)

3. ค่าใชจ้า่ยศูนย์ปฏิบัติการบิน ชดุปฏิบัติการบิน และชดุซ่อมอากาศยาน เป็นเงิน 29,120,580 บาท

4. ค่าอะไหล่ในการบ ารุงอากาศยาน เป็นเงิน 1,906,465 บาท


5. ประชมุเชงิปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จ านวน 4 คร้ัง เป็นเงิน 923,585 บาท
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งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

3. ค่าใชจ้า่ยโครงการปลูกปุาในใจคนกบัการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -         1.8000      วัตุประสงค์

และส่ิงแวดล้อม 1. สร้างทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชมุชนด้วยการเรียนรู้เชงิปฏิบัติการ

ร่วมกบัการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2. สนับสนุนให้ชมุชนได้มคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรอบชมุชน มส่ีวนร่วมตัดสินใจใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในชมุชน
หมายเหตุ 
 1. การบันทึกประเภทรายการ และรายการให้ใชป้ระเภทรายการและรายการในทะเบียนกลางของส านักงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
      ค่าใชจ้า่ยในการเจรจาและประชมุนานาชาติ  ค่าจา้งที่ปรึกษา  ค่าประชาสัมพันธ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง    งบเงินอดุหนุนและรายจา่ยอื่นที่มค่ีาใชจ้า่ยในลักษณะดังกล่าว
 2. รายจา่ยเพื่อจา้งที่ปรึกษาเพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ให้แยกเป็นรายการย่อยและแสดงวงเงินค่าใชจ้า่ย
 3. ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบับุคลากร การด าเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอดุหนุน และงบรายจา่ยอื่น ให้จดัท ารายละเอยีดตามแบบงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน มาปรับใชโ้ดยอนุโลม 
 4. งบประมาณผูกพัน ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องผูกพันงบประมาณขา้มปีทุกรายการ 152
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12. แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม  (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมหลกัที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือป้องกันปัญหาการบุกรุกท าลาย 264.7920      ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ทรัพยากรธรรมชาติ

   (1) ประเภทกิจกรรม

                      กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง กจิกรรมสนับสนุน

                      กจิกรรมย่อย (เป็นกจิกรรมซ่ึงเป็นขอ้ย่อยของกจิกรรมหลัก)

   (2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ

                     ภารกจิพื้นฐาน ภารกจิยุทธศาสตร์

         นโยบายส าคัญของรัฐบาล : เร่ือง

         นโยบายอื่น : เร่ือง

   (3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

                        นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่

   (4) ความเช่ือมโยงกับ

          - ผลผลิต :  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

          - แนวทางการจดัสรรงบประมาณ :  สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกจิพื้นฐานของหน่วยงาน

          - กลยุทธ์หน่วยงาน :   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปูองกนัปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

         - ประเด็นนโยบายรัฐบาล :

         - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 :

         - แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ : การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่ดินท ากนิ

          - เป็นกจิกรรมย่อยที่ก าเนินการตามแผนพัฒนา จงัหวัด กลุ่มจงัหวัด

            จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด : …………(ระบุชื่อจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)............................................................

            (ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกจิกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)

   (5) ผู้รับผิดชอบ หรือช่ือหน่วยงานยอ่ย 

          1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

(ระบุได้ไมเ่กนิ 3 ชื่อ)
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   (6) เป้าหมายกิจกรรม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)

ตัวชี้วัด(เชงิปริมาณ) : ระบบ  - 1 1 1 1

1. ระบบแผนที่เพื่อบูรณาการและ ( - )

ตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรที่ดิน

ปุาไม้

2. มศูีนย์บัญชาการของหน่วยงาน ระบบ  -

ที่สามารถเชื่อมโยงกบั 76 จงัหวัด ( - ) 1 1 1 1

ได้

* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

   (7) การประมาณการรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ -           264.7920      -           -           -           

 - งบบุคลากร -            -            -            -            -            

 - งบด าเนินงาน -            -            -            -            -            

 - งบลงทุน -            77.8975         -            -            

 - งบเงินอดุหนุน -            -            -            -            -            

 - งบรายจา่ยอื่น -            186.8945       -            -            

 เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินกู้ต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินรายได้ -            -            -            -            -            

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ -            -            -            -            -            

 - นวัตกรรมทางการเงิน -            -            -            -            -            

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ -            -            -            -            -            

 ตัวช้ีวดั หน่วยนับ

แหลง่เงิน



  (8) สรุปงบประมาณกิจกรรมจ าแนกตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีหน่วยงาน และจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หน่วยนับ จ านวน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมหลกัที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือป้องกันปัญหาการบุกรุกท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ

-           -           77.8975        -           186.8945      264.7920      

รวมแผนปฏิบัติฯหน่วยงาน

1. ค่าใชจ้า่ยโครงการพัฒนาฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและระบบบูรณาการติดตาม

และประเมนิผล

-            -            37.8975         -            71.1025         109.0000       

2. ค่าใชจ้า่ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรปุาไมแ้ละศูนย์บัญชาการระดับจงัหวัด -            -            40.0000         -            115.7920       155.7920       

ฯลฯ

แผนปฏิบัติงานฯหน่วยงาน

งบประมาณปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ
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 14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ

หน่วยงาน : ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แผนงาน : รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่ดินท ากนิ

โครงการ : อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

กิจกรรมหลกัที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปูองกนัปัญหาการ

บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

-       264.7920   

งบลงทุน -       -         77.8975     

1. ค่าครุภัณฑ์ -       73.8975      

1.1 ครุภัณฑ์ที่มรีาคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 13.5200      

1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -       10.0000     

 - ชดุโปรแกรมสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) 10.0000      จดัหาใหมเ่พื่อรองรับการใชง้านระบบของหน่วยงาน (ศทส.) จ านวน 100 ชดุ

1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0.1200      

 - เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วัตต์ 0.1200       จดัหาใหมเ่พื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามแผนบูรณาการ (ทสจ.เลย) จ านวน 10 เคร่ือง

1.1.3 ครุภัณฑ์ส ารวจ 3.4000      

 - เคร่ืองหาพิกดัด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดความละเอยีดมคีวาม

คลาดเคล่ือนไมเ่กนิ 15 เมตร

2.5000       เพื่อสนับสนุนภารกจิด้านการปูองกกัารบุกรุกท าลายทรัพยากร และปูองกนัไมใ่ห้มกีารบุกรุกเพิ่มโดยมี

การบับงคับใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวด จ านวน 100 เคร่ือง

 - เคร่ืองหาพิกดัด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดความละเอยีดมคีวาม

คลาดเคล่ือนไมเ่กนิ 5 เมตร

0.9000       จดัหาใหม ่ใชส้นับสนุนภารกจิด้านการปูองกกัารบุกรุกท าลายทรัพยากร และปูองกนัไมใ่ห้มกีารบุกรุกเพิ่ม

โดยมกีารบับงคับใชก้ฎหมายอย่างเขม้งวด จ านวน 2 เคร่ือง

งบรายจา่ย - รายการ
งบประมาณปี 2559

สรุปค าช้ีแจง

156



งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

1.2 ครุภัณฑ์ที่มรีาคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาท 60.3775      

1.2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 60.3775     

 - ระบบตรวจการณ์เฝูาระวังพื้นที่ปุาไม ้ (Drone) 36.0000      จดัหาใหม ่สนับสนุนการตรวจสอบพื้นที่และลาดตะเวณพื้นที่ปุาไมเ้พื่อปกปูองการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุา

ไมแ้บบ Real Time

 - ระบบเฝูาระวังเตือนภัยธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 4.3775       จดัหาใหม ่เพื่อพัฒนาระบบการรายงานสถานการณ์และเฝูาระวังเตือนภัยธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เชน่ ไฟ

ปุา น้ าท่วม

 - ระบบบแผนที่เพื่อบูรณาการและตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรที่ดินปุาไม้ 20.0000      จดัหาใหม ่ระบบขอ้มลูส าหรับบูรณาการและตรวจสอบสถานภาพที่ดินปุาไมส้ าหรับการจดัที่ดินท ากนิ

ในพื้นที่แนวเขตทรัพยากรปุาไม้

2. ที่ดินส่ิงกอ่สร้าง -       -          4.0000       

 - ปรับปรุงห้องส่ังการและรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม (Warroom)

4.0000       ศูนย์ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติและบัญชาการส าหรับผู้บริหารในการส่ังการหน่วยงานของกระทรวงเพื่อให้

การชว่ยเหลือประชาชน

งบรายจา่ยอ่ืน -       -         186.8945   

1. ค่าใชจ้า่ยโครงการพัฒนาฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 71.1025      โครงการพัฒนาฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและระบบบูรณาการติดตามและประเมนิผล

และระบบบูรณาการติดตามและประเมนิผล วัตถปุระสงค์

1. บูรณาการขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในแต่ละภารกจิให้มปีระสิทธิภาพ


2. มรีะบบเฝูาระวังเตือนภัยธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. มรีะบบแผนที่เพื่อบูรณาการและตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรที่ดินปุาไม
้

4. ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารและบริการ ผ่านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอย่าง

มปีระสิทธิภาพ ทั่วถงึและเท่าเทียมกนั
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งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

เปูาหมาย

1. มฐีานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในแต่ละภารกจิที่มปีระสิทธิภาพชว่ยสนับสนุนติดตามและ

ประเมนิผลการด าเนินงานราชการของผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในสังกดักระทรวงได้

2. มรีะบบงานเพื่อให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดสามารถเสริมการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานในสังกดักระทรวงได้

3. มรีะบบเฝูาระวังเตือนภัยธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. บุคลากรมคีวามรู้การใชข้อ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้ง

2. ค่าใชจ้า่ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรปุาไมแ้ละศูนย์บัญชาการ 115.7920    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรปุาไมแ้ละศูนย์บัญชาการระดับจงัหวัด

ระดับจงัหวัด วัตุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรปุาไมข้องหน่วยงานส่วนกลางและ

จงัหวัด

2. มศูีนย์บัญชาการและศูนย์เฝูาระวังสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยการประชมุทางไกล

ผ่านจอภาพ

3. มรีะบบตรวจการเฝูาระวังพื้นที่ปุาไมใ้นพื้นที่เส่ียง

หมายเหตุ 
 1. การบันทึกประเภทรายการ และรายการให้ใชป้ระเภทรายการและรายการในทะเบียนกลางของส านักงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
      ค่าใชจ้า่ยในการเจรจาและประชมุนานาชาติ  ค่าจา้งที่ปรึกษา  ค่าประชาสัมพันธ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง    งบเงินอดุหนุนและรายจา่ยอื่นที่มค่ีาใชจ้า่ยในลักษณะดังกล่าว
 2. รายจา่ยเพื่อจา้งที่ปรึกษาเพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ให้แยกเป็นรายการย่อยและแสดงวงเงินค่าใชจ้า่ย
 3. ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบับุคลากร การด าเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอดุหนุน และงบรายจา่ยอื่น ให้จดัท ารายละเอยีดตามแบบงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน มาปรับใชโ้ดยอนุโลม 
 4. งบประมาณผูกพัน ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องผูกพันงบประมาณขา้มปีทุกรายการ
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10. ข้อมูลพ้ืนฐานของผลผลติ (1 ชุด : 1 ผลผลติ)

ผลผลติ : ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 2,358.9833 ลา้นบาท 

  (1) วตัถุประสงค์ผลผลติ :  

1.1)  อ านวยการให้เกดิประสานงานและสนับสนุนให้เกดิกระบวนการในการก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์

       การจดัท าแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ

1.2) ติดตามตรวจสอบและประเมนิผลการด าเนินงานอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.3) ประสานความร่วมมอืในการด าเนินงาน การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

      ทุกระดับ

1.4) พัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์และการส่ือสารส าหรับการบริหารจดัการ การตัดสินใจและ

      การบริการประชาชน

  (2) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

         (2.1) กลุ่มเป้าหมาย : 1.  หน่วยงานในสังกดั  ทส.    

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ 76 จงัหวัด

         (2.2) ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย (ถา้มี) 

อทิธิพลที่มต่ีอผลผลิต :  ความร่วมมอืของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ  NGO  ผู้ประกอบการ และประชาชน

การบริหารจดัการผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย :  การสร้างเครือขา่ย ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและชมุชนในการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

  (3) แนวทางการประเมินผล 

         (3.1) ประเมินโดย : (เลอืกได้มากกวา่ 1 ข้อ)

            ประเมนิตนเอง

            ผู้ประเมนิอสิระ

         (3.2) แนวทางฯ : (เลอืกได้มากกวา่ 1 ข้อ)

            ประเมนิผลกระบวนการ (Process Evaluation) 

            ประเมนิผลเมื่อส้ินสุดการด าเนินงาน (Post  Evaluation)

            ประเมนิผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation)

   (4) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 

1. การประสานงานติดตามรวมรวมขอ้มลูผลการด าเนินงาน ทั้งในระดับหน่วยงานส่วนกลาง  ระดับภูมภิาค

    และจงัหวัดต่างๆ  ล่าชา้ขาดความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มลู

2. มขีอ้จ ากดัด้านระยะเวลาการด าเนินงาน เชน่ มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน ซ่ึงจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

3. ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ 76 จงัหวัด มคีวามรุนแรงเพิ่มขึ้นแต่หน่วยงานมขีอ้จ ากดัในการแกไ้ขปัญหา

  (5) แนวทางแก้ไข : 

1. การก าหนดรูปแบบการรายงาน ผลการด าเนินงานและการประชมุหารือซักซ้อมการท างาน

2. มหีน่วยงานประสาน และมนีโยบายด าเนินงานที่ชดัเจน เหมาะสมกบัอ านาจหน้าที่
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  (6) เป้าหมายผลผลติ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล) (ผล)*

เชิงปริมาณ : จ านวนระบบอ านวยการและการ ระบบ 30 29 36 36 36 36

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (30) (27)

เชิงคุณภาพ :  ร้อยละของระบบอ านวยการ ร้อยละ 80 80 80 80 80 80

และระบบบริหารที่มคุีณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (80) (80)  

เชิงเวลา :  ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือน 12 12 12 12 12 12

อ านวยการและการบริหารจดัการทรัพยากร (12) (4)

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เชิงต้นทุน : ต้นทุนผลผลิตในการด าเนินงาน ล้านบาท 1,226.6179   1,305.7878   2,358.9833   1,650.3680   1,707.0964   1,766.6612   

อ านวยการและการบริหารจดัการทรัพยากร (1,072.2877) (340.3389)

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

  (7) กรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของผลผลติ

จา่ยจริง * งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รวมทั้งสิ้น 1,072.2877  1,305.7878  2,358.9833  1,650.3680  1,707.0964  1,766.6612  

เงินงบประมาณ 1,072.2877  1,305.7878  2,358.9833  1,650.3680  1,707.0964  1,766.6612  

 - งบบุคลากร 756.7782     804.0245     1,080.5407   1,134.5677   1,191.2961   1,250.8609   

 - งบด าเนินงาน 234.7421     254.5797     514.9590     514.9590     514.9590     514.9590     

 - งบลงทุน 38.9340       184.8836     329.1733     -          -          -          

 - งบเงินอดุหนุน 0.7625         0.8000         0.8413         0.8413         0.8413         0.8413         

 - งบรายจา่ยอื่น 41.0709       61.5000       433.4690     -          -          -          

เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ -          -          -          -          -          

 - เงินกู้ต่างประเทศ -          -          -          -          -          

 - เงินรายได้ -          -          -          -          -          

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -          -          -          -          -          

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ -          -          -          -          -          

 - นวัตกรรมทางการเงิน -          -          -          -          -          

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ -          -          -          -          -          

  * งบประมาณปี 2557 ต้ังไว้ ล้านบาท

    เบิกจา่ย ณ 30 กนัยายน 2557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.4182       

    กนัไว้เบิกจา่ยเหล่ือมปี ล้านบาท

1,072.2877     

138.3208        

 ตัวช้ีวดั หน่วยนับ

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แหลง่เงิน
ประมาณการรายจา่ยลว่งหน้า

1,226.6179     



(13) แบบแสดงรายละเอียดงบรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

งบรายจา่ย

ค่าจา้ง ค่าจา้ง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่า รวม ค่า ทีดิ่นและ รวม งบเงิน งบรายจา่ย รวมทัง้สิน้

ผลผลติ/กิจกรรม     ประจ า ช่ัวคราว พนักงานฯ ตอบแทน สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิง่ก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

ผลผลติ : ระบบอ านวยการและการ

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

923.7539 35.1270 -    121.6598  1,080.5407 84.0547   262.7625 113.1418 55.0000    514.9590  ##### 84.4800    329.1733 0.8413   433.4690  2,358.9833 

รวมกิจกรรมหลกัที ่1 : สนับสนุน

การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์

99.2250   0.9030   -    40.5450    140.6730    53.9596   93.2064  10.3547   35.0000    192.5207  4.7040    -       4.7040    0.8413   286.5977  625.3367    

1.1  พัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ

ราชการงบประมาณและการประสาน

ราชการและกจิการพิเศษ

10.8527   -     -     7.8380      18.6907     1.7950     8.4404    0.8080     -       11.0434    0.0390    -       0.0390    -     20.0000    49.7731     

1.2 การด าเนินงานการจดัท าค า

รับรองการปฏิบัติราชการ

2.5460     -     -     1.4400      3.9860       0.7993     5.7484    0.7650     -       7.3127     -      -       -      -     11.2987     

1.3  ศึกษา วิเคราะห ์ประสานและ

ด าเนินงานร่วมมอืด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ระหว่างประเทศ

8.5880     -     -     4.3680      12.9560     0.4800     1.2521    0.4013     -       2.1334     -      -       -      0.8413   34.1547    50.0854     

1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 10.9993   0.5890   -     3.4670      15.0553     0.4260     8.8247    1.2500     5.0000      15.5007    0.6130    -       0.6130    -     200.0000   231.1690    

1.5 ศึกษา วิเคราะหใ์หค้วามเหน็ทาง

วิชาการ ประสานขอ้มลูเพือ่สนับสนุน

การด าเนินงานของรัฐมนตรีและรัฐสภา

7.9643     -     -     2.4157      10.3800     0.3888     6.4618    2.0370     -       8.8876     -      -       -      -     -       19.2676     

1.6 อ านวยการบริหารจดัการ 41.7604   0.3140   -     13.1360    55.2104     47.6852   32.0323   3.8372     30.0000    113.5547  4.0220    -       4.0220    -     -       172.7871    

หน่วย : ล้านบาท  (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือน
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งบรายจา่ย

ค่าจา้ง ค่าจา้ง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่า รวม ค่า ทีดิ่นและ รวม งบเงิน งบรายจา่ย รวมทัง้สิน้

ผลผลติ/กิจกรรม     ประจ า ช่ัวคราว พนักงานฯ ตอบแทน สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิง่ก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือน

1.7 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน

ของหน่วยงาน

3.3994     -     -     1.1248      4.5242       0.9120     1.5693    0.0800     -       2.5613     -      -       -      -     -       7.0855       

1.8 พัฒนาเพือ่สนับสนุนการตรวจ

ราชการและก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม

ผลการด าเนินงาน

10.1593   -     -     4.3693      14.5286     0.9921     11.7999   0.5540     -       13.3460    0.0300    -       0.0300    -     32.4430    60.3476     

1.9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร -       -     -     1.4400      1.4400       0.3600     11.2060   0.2815     -       11.8475    -      -       -      -     -       13.2875     

1.10 พัฒนาระบบกฎหมาย 2.9556     -     -     0.9462      3.9018       0.0720     4.3055    0.1057     -       4.4832     -      -       -      -     -       8.3850       

1.11 ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต -       -     -     -        0.0492     1.5660    0.2350     -       1.8502     -      -       -      -     -       1.8502       

รวมกิจกรรมหลกัที ่2  : สนับสนุน

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

824.5289 34.2240 -    81.1148    939.8677    30.0951   169.5561 98.6871   -       298.3383  89.4513  84.4800    173.9313 -    29.3578    1,441.4951 

2.1 สนับสนุนการบินส ารวจ ตรวจตรา

 เฝ้าระวัง เพือ่ป้องกนัและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

8.5248     14.4441  -     5.1670      28.1359     13.4200   71.0754   73.2106   -       157.7060  49.1498  -       49.1498   -     29.3578    264.3495    

2.2 ประสานและด าเนินการแกไ้ข

ปัญหาขอ้ขดัแย้งเกีย่วกบัทีดิ่นของรัฐ

13.2180   0.2909   -     1.6680      15.1769     0.7250     6.0969    0.9000     -       7.7219     -      -       -      -     -       22.8988     

2.3 สนับสนุนทางวิชาการ ใหบ้ริการ

และส่งเสริมการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อย่างบูรณาการระดับภาค

155.1860  19.4890  -     23.6948    198.3698    2.2300     38.4432   11.7730   -       52.4462    1.0265    18.5266    19.5531   -     -       270.3691    
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งบรายจา่ย

ค่าจา้ง ค่าจา้ง ค่าตอบแทน รวม ค่า ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่า รวม ค่า ทีดิ่นและ รวม งบเงิน งบรายจา่ย รวมทัง้สิน้

ผลผลติ/กิจกรรม     ประจ า ช่ัวคราว พนักงานฯ ตอบแทน สาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ สิง่ก่อสร้าง อุดหนุน อ่ืน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

เงินเดือน

2.4 บูรณาการและประสานการ

ด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัด

647.6001  -     -     50.5850    698.1851    13.7201   53.9406   12.8035   -       80.4642    39.2750  65.9534    105.2284 -     -       883.8777    

รวมกิจกรรมหลกัที ่3  : สนับสนุน

การแก้ไขปัญหาขยะและสิง่แวดลอ้ม

-      -    -    -       -        -      -     -      -       -       94.9222  -       94.9222   -    48.9110    143.8332    

สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาขยะและ

ส่ิงแวดล้อม

-       -     -     -       -        -      -      -       -       -       94.9222  -       94.9222   -     48.9110    143.8332    

รวมกิจกรรมหลกัที ่4 : พัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

เพ่ือการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

-      -    -    -       -        -      -     4.1000    20.0000    24.1000    55.6158  -       55.6158   -    68.6025    148.3183    

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพือ่บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

-       -     -     -       -        -      -      4.1000     20.0000    24.1000    55.6158  -       55.6158   -     68.6025    148.3183    
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12. แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม  ( 1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ 625.3367      ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

   (1) ประเภทกิจกรรม

                      กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง กจิกรรมสนับสนุน

                      กจิกรรมย่อย (เป็นกจิกรรมซ่ึงเป็นขอ้ย่อยของกจิกรรมหลัก)

   (2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ

                     ภารกจิพื้นฐาน ภารกจิยุทธศาสตร์

         นโยบายส าคัญของรัฐบาล : เร่ือง

         นโยบายอื่น : เร่ือง

   (3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

                     นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่

   (4) ความเช่ือมโยงกับ

          - ผลผลิต :  ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

          - นโยบายการจดัสรรงบประมาณ :  ส่งเสริมศักยภาพในการติดตามตรวจสอบ เฝูาระวัง และควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พัฒนาการจดัท าแผน

          มาตรฐานเกณฑ์ปฏิบัติ ถา่ยทอดองค์ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจติส านึก ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง

          และบังคับใชก้ฎหมาย

            ประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อมเชงิกลยุทธ์  เพื่อเป็นกลไกก ากบัให้เกดิการพัฒนาที่ย่ังยืน

          - กลยุทธ์หน่วยงาน :   1.พัฒนากระบวนการท างานและเคร่ืองมอืเพื่อการให้บริหารงานและบริการของกระทรวงมปีระสิทธิภาพ

  และเกดิประสิทธิผล

2. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้ในการท างานตามหลักการบริหารกจิการ บ้านเมอืงที่ดี

3. พัฒนาประสิทธิภาพ ติดตาม เฝูาระวัง คุ้มครอง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. ส่งเสริมความร่วมมอืและสร้างเครือขา่ยอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝูาระวัง ดูแล รักษา ติดตาม ก ากบั ตรวจสอบ

                               ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทุกระดับ

         - ประเด็นนโยบายรัฐบาล :

         - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 :

         - แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ :

         - เป็นกจิกรรมย่อยที่ก าเนินการตามแผนพัฒนา จงัหวัด กลุ่มจงัหวัด

            จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด : …………(ระบุชื่อจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)............................................................

            (ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกจิกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)

   (5) ผู้รับผิดชอบ หรือช่ือหน่วยงานยอ่ย 

          1. ส านักบริหารกลาง

          2. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์

          3. ส านักตรวจและประเมนิผล

(ระบุได้ไมเ่กนิ 3 ชื่อ)
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   (6) เป้าหมายกิจกรรม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)

ตัวชี้วัด (เชงิปริมาณ) : ระบบ 23 21 21 21 21

จ านวนระบบอ านวยการและ (23)

การบริหารจดัการทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

   (7) กรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ 245.1401      625.3367      341.0687      348.4540      356.2086      

 - งบบุคลากร 106.2755       140.6730       147.7067       155.0920       162.8466       

 - งบด าเนินงาน 109.5646       192.5207       192.5207       192.5207       192.5207       

 - งบลงทุน -            4.7040           -            -            

 - งบเงินอดุหนุน 0.8000           0.8413           0.8413           0.8413           0.8413           

 - งบรายจา่ยอื่น 28.5000         286.5977       -            -            

 เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินกู้ต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินรายได้ -            -            -            -            -            

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ -            -            -            -            -            

 - นวัตกรรมทางการเงิน -            -            -            -            -            

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ -            -            -            -            -            

 ตัวช้ีวดั หน่วยนับ

แหลง่เงิน



  (8) สรุปงบประมาณกิจกรรมจ าแนกตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีหน่วยงาน และจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

หน่วยนับ จ านวน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน รวมทั้งสิ้น

รวมกิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ 140.6730      192.5207      4.7040          0.8413          286.5977      625.3367      

1.1  พัฒนายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการงบประมาณและการประสานราชการ 18.6907         11.0434         0.0390           -            20.0000         49.7731         

       และกจิการพิเศษ

1.2 การด าเนินงานการจดัท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 3.9860           7.3127           -            -            -            11.2987         

1.3  ศึกษา วิเคราะห์ ประสานและด าเนินงานร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาติ 12.9560         2.1334           -            0.8413           34.1547         50.0854         

     และส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ

1.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 15.0553         15.5007         0.6130           -            200.0000       231.1690       

1.5 ศึกษา วิเคราะห์ให้ความเห็นทางวิชาการ ประสานขอ้มลูเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 10.3800         8.8876           -            -            19.2676         

     ของรัฐมนตรีและรัฐสภา 

1.6 อ านวยการบริหารจดัการ 55.2104         113.5547       4.0220           -            172.7871       

1.7 พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 4.5242           2.5613           7.0855           

1.8 พัฒนาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการและก ากบั ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงาน 14.5286         13.3460         0.0300           -            32.4430         60.3476         

1.9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 1.4400           11.8475         -            -            13.2875         

1.10 พัฒนาระบบกฎหมาย 3.9018           4.4832           -            8.3850           

1.11 ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 1.8502           -            -            -            1.8502           

แผนปฏิบัติงานฯหน่วยงาน
งบประมาณปี 2559เป้าหมาย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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 14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ

หน่วยงาน ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

แผนงาน : บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม

ผลผลติ : ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กิจกรรมหลกัที่ 1 : สนับสนุนการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ 245.1401    176.8592      448.4775      625.3367

1. งบบุคลากร 106.2755    100.1280      40.5450        140.673

1.1 เงินเดือน

 - อตัราเดิม 69.8302      99.2250         

1.2 ค่าจา้งประจ า

 - อตัราเดิม 0.6816        0.9030           

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 อตัราเดิม (ท าสัญญาแล้ว) 35.7637      40.5450         เงินเดือนพนักงานราชการ จ านวน 173 อตัรา

2. งบด าเนินงาน 109.5646    76.7312        115.7895      192.5207

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 83.9146      46.7312         110.7895       157.5207

2.1.1 ค่าตอบแทน 50.2657      44.8172         9.3565           54.1737

(1) ค่าเชา่บ้าน 34.8600      34.8600         เป็นค่าเชา่บ้านส าหรับขา้ราชการ จ านวน 830 คน 

 1. ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 12 ราย (2,300 บาท  x 12 คน x 12 เดือน = 331,200 บาท)

 2. ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  265 คน (3,000 บาท x 265 คน x 12  เดือน = 9,540,000 บาท)

 3. ระดับช านาญการ จ านวน 453 คน (3,500 บาท x 453 คน x 12 เดือน = 19,026,000 บาท)

งบรายจา่ย - รายการ
งบประมาณปี 2559

สรุปค าช้ีแจง
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 4. ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป จ านวน 100 คน (4,000 บาท x 100 คน x 12 เดือน = 4,800,000 บาท)

หมายเหตุ กรณีมกีารรับโอนและปรับเปล่ียนต าแหน่งได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นระหว่างปี

 - ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 12 คน สิทธิที่ได้รับ 700 บาท = 100,800 บาท

 - ระดับปฏิบัติการ จ านวน 160 คน สิทธิที่ได้รับ 500 บาท = 960,000 บาท

 - ระดับช านาญการ จ านวน 17 ราย สิทธิที่ได้รับ 500 บาท = 102,000 บาท

(2) เงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการผู้ได้รับ 4.7644        5.2588           -            เงินตอบแทนพิเศษของขา้ราชการผู้ได้รับเงินเดือนถงึขั้นสูงของอนัดับ จ านวน 222 คน 

เงินเดือนถงึขั้นสูงของอนัดับ

(3)เงินตอบแทนพิเศษของลูกจา้งประจ าผู้ได้รับ 0.6909        0.3904           เงินตอบแทนพิเศษของลูกจา้งประจ าผู้ได้รับค่าจา้งขั้นสูงของต าแหน่ง จ านวน 14 คน

ค่าจา้งขั้นสูงของต าแหน่ง

(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 3.2742        5.4428           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส าหรับขา้ราชการ ลูกจา้งประจ าและ

พนักงานราชการในการปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ ของส่วนส านัก/ศูนย์

ส่วนกลางของ สป.ทส. โดยเฉล่ีย =  240 วัน x 227 คน x 100 บาท 

(5) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1.0130        1.2551            - ค่าเบี้ยประชมุส าหรับคณะกรรมการ สบก. จ านวน 4 คณะ เป็นเงิน 279,000 บาท

 - ค่าเบี้ยประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน เร่ืองราวร้องทุกขร์ะดับกระทรวง เป็นเงิน 60,600 บาท

 - คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ  ทส. ประชมุ 5 คร้ัง เป็นเงิน 74,300 บาท

 - คณะกรรมการตรวจสอบทุจริต  เป็นเงิน 49,200 บาท

 - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจ ากระทรวงฯ จ านวน 8 ท่าน เป็นเงิน 792,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 0.1912        0.1000           ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภารประชาขน (4 คน x 1,000 บาท x 25 คร้ัง = 100,000 บาท)

(7) ค่าตอบแทนกรรมการอา่นผลงาน 0.3480           คณะกรรมการ จ านวน 3 คน คนละ 1,000 บาท ผู้รับการประเมนิ 110 ราย

 (3 คน x 1,000 บาท x 50 ราย = 330,000 บาท)  

 -  คณะกรรมการสัมภาษณ์การสรรหา จ านวน 4 คนๆ ละ 400 บาท 15 คร้ัง (4 คนx300 บาทx15 คร้ัง) = 18,000 บาท
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(8) เงินตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถ 4.3080        4.3080           -            ผู้บริหาร ทส. จ านวน 11 ท่าน ดังนี้

  ประจ าต าแหน่ง   1. ปลัดกระทรวงฯ  (1 คน x 41,000 บาท x 12 เดือน = 492,000 บาท)   

  2. รองปลัดกระทรวง/ผู้ตรวจราชการฯ  (10 คน x 31,800 บาท x 12 เดือน = 3,816,000 บาท)

(9) ค่าเคร่ืองด่ืมอาหารว่าง 1.1186           ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างระหว่างการประชมุของขา้ราชการและเจา้หน้าที่ทั้งภายในและภายนอก

(10) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แกเ่จา้หน้าที่ 1.1640        1.0920            -  จงัหวัดยะลา  ขา้ราชการ 15 ราย พนักงานราชการ 3 ราย  จงัหวัดปัตตานี ขา้ราชการ 13 คน   

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้     พนักงานราชการ 4 คน  จงัหวัดนราธิวาสขา้ราชการ 16 คน พนักงานราชการ 3 คน   

    รวมเป็นขา้ราชการ 44 คนๆ ละ 1,500บาท/เดือน (44คน x 1500บาท x12 เดือน)= 792,000 บาท

และพนักงานราชการ 10 คนๆ ละ 2,500 บาท  (10คนx2,500บาทx12เดือน) = 300,000 บาท  

2.1.2 ค่าใชส้อย 28.4991      1.9140           91.0783         92.9923

(1) ค่าเชา่ทรัพย์สิน 1.8660        1.9140           -             -  เพื่อเป็นค่าเชา่ส านักงาน 5 แห่ง คือ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ทสจ.พัทลุง ทสจ.สมทุรปราการ  

       ทสจ. สิงห์บุรี  ทสจ.บึงกาฬทสจ.ล าปาง และค่าเชา่ที่เกบ็เอกสาร  2 แห่ง  คือ ทสจ.นนทบุรี  และส านักบริหารกลาง

(2) เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 2.0112        2.1090           เงินสมทบประกนัสังคม พนักงานราชการ 176 อตัรา

(3) ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พักและค่าพาหนะ 9.0910        28.5347         1. ค่าเบี้ยเล้ียง จ านวน 5,982,300  บาท  

    ค่าเบี้ยเล้ียงระดับ 11 จ านวน 1 คน x 270 บาท x 90 วัน เป็นเงิน 24,300 บาท

    ค่าเบี้ยเล้ียงระดับ 9-10 จ านวน 50 คน x 270 บาท x 100 วัน เป็นเงิน 1,350,000 บาท

    ค่าเบี้ยเล้ียงระดับ 3-8 จ านวน 320 คน x 240 บาท x 60 วัน เป็นเงิน 4,608,000 บาท

2. ค่าที่พัก จ านวน 10,860,000 บาท

    ค่าที่พักระดับ 11 จ านวน 1 คน x 2,000 บาท x 90 วัน เป็นเงิน 180,000 บาท

    ค่าที่พักระดับ 9-10 จ านวน 50 คน x 1,500 บาท x 40 วัน เป็นเงิน 3,000,000 บาท

    ค่าที่พักระดับ 3-8 จ านวน 320 คน x 800 บาท x 30 วัน เป็นเงิน 7,680,000 บาท
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3. ค่ายานพาหนะ จ านวน 11,391,000 บาท

    ค่ายานพาหนะระดับ 11 จ านวน 1 คน x 15,000 บาท x 50 วัน เป็นเงิน 750,000 บาท

    ค่ายานพาหนะระดับ 9-10 จ านวน 50 คน x 10,000 บาท x 20 วัน เป็นเงิน 10,000,000 บาท

    ค่ายานพาหนะระดับ 3-8 จ านวน 320 คน  เป็นเงิน 942,400 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 0.6700        2.1887           ค่าซ่อมแซมรถยนต์ของราชการ จ านวน 50 คัน รถจกัรยานยนต์ จ านวน 2 คัน

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.5763        2.1680           ค่าซ่อมบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์, เคร่ืองโทรสาร,และครุภัณฑ์ส านักงานอื่นๆของส่วนราชการ 

กว่า 200 รายการ 

(6) ค่าเบี้ยประกนั 0.0200        0.0932           รถยนต์ จ านวน 29 คัน /รถจกัรยานยนต์ 1 คัน

(7) ค่าจา้งเหมาบริการ 7.9302        32.5559         ค่าจา้งเหมาบริการเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการ จ านวน 22,320,000 บาท

1. จา้งเหมาพนักงาน จ านวน 1 ราย x 18,000 x 12 เดือน = 216,000 บาท

2. จา้งเหมาพนักงาน จ านวน 65 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน = 11,700,000 บาท

3. จา้งเหมาพนักงาน จ านวน 10 คน x 13,000 บาท x 12 เดือน = 1,560,000 บาท

4. จา้งเหมาพนักงาน จ านวน 5 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน = 600,000 บาท

3. จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ (17,500 บาท x 25 คน x 12 เดือน) = 5,250,000 บาท  

4. จา้งเหมาท าความสะอาด  (192,500 บาท x 12 เดือน)  = 2,310,000  บาท

5. จา้งเหมายามรักษาการณ์ จ านวน 3 คน (19,000 บาท x 3 คน x 12 เดือน) = 684,000 บาท

ค่าจา้งเหมาบริการ (การบริการ/การจา้งท าของ/การจา้งด าเนินงานอื่นๆ) จ านวน 10,235,900 บาท

1. ค่าจา้งเหมาเคร่ืองถา่ยเอกสาร 35 เคร่ืองๆ  8,600 บาท 12 เดือน  เป็นเงิน 2,255,200 บาท

2. ค่าฉดีปลวก/แมลงสาบ 2 คร้ัง 44,000  บาท

3.  ค่าบ ารุงรักษาระบบลิฟท์ จ านวน  2 ตัว เป็นเงินปีละ 105,000  บาท

4. จา้งเหมาดูแลเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 112 เคร่ือง 2 คร้ัง = 300,000 บาท)  
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5. ค่าจา้งบริการตู้ผ้าเชด็มอื ชั้น 17 (3,000 บาท x 12 เดือน = 36,000 บาท)

6. ค่าจา้งเหมาบริการเคร่ืองฆา่เชื้อดับกล่ินห้องน้ า 79,500 บาท

7. ค่าจา้งปฏิบัติงานนอกเหนือสัญญาจา้ง 552,500 บาท

8. ค่าพิมพ์แบบพิมพ์ของทางราชการ 500,000 บาท

9. จา้งท าโล่เกษียณอายุราชการ 100,000 บาท

10. ค่าใชจ้า่ยในการจดัพิมพ์รายงานประจ าปีของ ทส. จ านวน 1,000 เล่มๆ 400 บาท = 400,000 บาท

11. ค่าใชจ้า่ยในการจดัพิมพ์รายงานประจ าปีของ สป.ทส. จ านวน 1,000 เล่มๆ 300 บาท = 300,000 บาท

12. ค่าใชจ้า่ยในการจดัพิมพ์ผลการด าเนินงาน สปคร.ทส. จ านวน 500 เล่มๆ 300 บาท = 150,000 บาท

13. จา้งเหมาผลิตเอกสารการจดัสรรงบประมาณประจ าปี 2559 (350 บาท x 300 เล่ม = 105,000 บาท)

14. จา้งเหมาผลิตเอกสาร พรบ.งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (350 บาท x 200 เล่ม = 70,000 บาท)

15. ค่าจดัท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์ 420,000 บาท

    1) ค่าจดัท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์กระทรวง (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559-2562)  (400 เล่ม x  400 บาท  = 160,000 บาท)

    2) ค่าจดัท าเอกสารแผนกลยุทธ์ สป.ทส. (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2559-2562)  (200 เล่ม x  400 บาท  = 80,000 บาท)

    3) ค่าท าเอกสารแผนปฏิบัติการ ทส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (200 เล่ม x  400 บาท  = 80,000 บาท)

16. ค่าจดัท าเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สป.ทส. (1,000 เล่ม x 100 บาท = 100,000 บาท) 

17 ค่าจา้งติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามการถา่ยทอดเปูามหายและตัวชี้วัด

ระดับส านัก/ศูนย์ในสังกดั สป.ทส. จ านวน 120,000 บาท

18. ค่าจา้งพิมพ์หนังสือ แผนการตรวจราชการประจ าปี และผลการตรวจราชการประจ าปี 

   (จ านวน 250 เล่ม x 400 บาท = 100,000 บาท)

19. ค่าจา้งพิมพ์หนังสือ ผลการตรวจราชการ (จ านวน 250 เล่ม x 400 บาท = 100,000 บาท)

20. ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบ Green Call จ านวน 200,000 บาท
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21. ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศควบคุมความชื้นอตัโนมติั รวม 96,300 บาท

22. ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟรวมแบตเตอร่ีห้องแมข่า่ย ศทส. รวม 609,900 บาท

23. ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบโครงการเร่งด่วน จ านวน 1,000,000 บาท

24. ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบเร่ืองร้องเรียน จ านวน 138,000 บาท

25 ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบเว็ปไซต์ของ ทส. จ านวน 125,000 บาท

26 ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบ E-Project Tracking จ านวน 207,000 บาท

27. ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษาระบบสารบรรณ จ านวน 310,000 บาท

28. ค่าจดัการแถลงขา่ว จ านวน 100 คร้ัง ๆ 5,000 บาท (50 คร้ัง x 5,000 บาท=500,000 บาท

29. ค่าท าขา่วตัดปะจากหนังสือพิมพ์ New clipping ที่เกี่ยวขอ้งกบั ทส. ผ่านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์

 (20,000 บาท x 12 เดือน = 240,000 บาท)

30. ค่าจดันิทรรศการวันส าคัญ จ านวน 10 คร้ัง (10 คร้ัง x 50,000 บาท = 500,000 บาท)

31. ผลิตส่ือและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสือส่ิงพิมพ์ จ านวน 2 คร้ัง (2 คร้ัง x 50,000 บาท  = 100,000 บาท)

32. ค่าใชจ้า่ยในการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ์ 172,500 บาท

33. ค่าใชจ้า่ยจดังานวันสถาปนากระทรวงฯ 200,000 บาท

(8) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 5.9144        17.5027         ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม

1. ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ือง การจดัท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงและแผนกลยุทธ์ สป.ทส.

จ านวน 800,000 บาท

    1) การสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง จ านวน  500,000 บาท

    2) การสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์ สป.ทส. จ านวน 300,000 บาท

2. ค่าใชจ้า่ยในการประชมุจดัท าแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบักระทรวง (60 คน x 10 คร้ัง x 35 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท

3. ค่าใชจ้า่ยในการประชมุจดัท าแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกบั สป.ทส. (30 คน x 10 คร้ัง x 35 บาท เป็นเงิน 10,500

172



งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

4. ค่าใชจ้า่ยในการประชมุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของ ทส.

จ านวน 100,000 บาท

5. โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการการจดัท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ ทส. เป็นเงิน 500,000 บาท

6. โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจดัท าค ารับรองการปฏิบัติ ราชการของ ทส. 

เป็นเงิน 400,000 บาท

7. โครงการจดัท าตัวชี้วัด PMQA จ านวน 5 คร้ัง เป็นเงิน 500,000 บาท

8. โครงการก ากบัดูแลองค์การที่ดี จ านวน 2 คร้ัง เป็นเงิน 100,000 บาท

9. โครงการพัฒนาระบบราชการ จ านวน 1 คร้ัง เป็นเงิน 900,000 บาท

10. โครงการความพึงพอใจระดับกระทรวง เป็นเงิน 1,000,000 บาท

11. โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการถา่ยทอดตัวชี้วัดและเปูาหมายระดับส านัก/ศูนย์/กลุ่ม

ในสังกดั สป.ทส. เป็นเงิน 120,000 บาท

12. โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการ เป็นเงิน 150,000 บาท

13. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ปไซต์ให้กบัหน่วยงานใน ทส. เป็นเงิน 800,000 บาท

14. ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรมของเจา้หน้าที่และคณะท างานรัฐมนตรี จ านวน 45 คน เป็นเงิน 300,000 บาท

15. โครงการประชมุสัมมนาด้านประชาสัมพันธ์โดยมเีจา้หน้าที่ประชาสัมพันธ์กรมในสังกดัและหน่วยงานภายนอก

เขา้ร่วมสัมมนา  150,000 บาท

16. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะเจา้หน้าที่การเงินและการคลังของ สป.ทส. ปีงบประมาณ 2559

 จ านวน 436,200 บาท

17. ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจราชการกระทรวง เป็นเงิน 250,000 บาท

18. หลักสูตรขา้ราชการที่ดี 2 รุ่น จ านวน 100 คน เป็นเงิน 1,330,000 บาท

19. หลักสูตรภาษาองักฤษ 3 รุ่น จ านวน 150 คน เป็นเงิน 2,605,000 บาท
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20. หลักสูตรพัฒนานักบริหาร ทส.  จ านวน 80 คน เป็นเงิน 980,000 บาท

21. จดัประชมุมหกรรมวิชาการและนิทัศการ ทส.  เป็นเงิน 3,000,000 บาท

22. อบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  : เศรษฐกจิพอเพียง หลัสูตรการครองงาน จ านวน 2 รุ่น เป็นเงิน 700,000 บาท

23. สัมมนาเชงิปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ งานที่เป็นภารกจิส าคัญเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติ

งานและผลผลิตของงาน จ านวน 3 รุ่น เป็นเงิน 699,900 บาท

24. โครงการสัญจร 5 ภาค คร้ังที่ 3-4 = 600,000 บาท 

25. โครงการสัมมนาพื่อเสริมประสิทธิภาพของนิติกร ทส. = 400,000 บาท

26. โครงการประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการ เร่ืองการด าเนินการของ ทส. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย = 450,000 บาท

27. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่กลุ่มกฎหมาย" = 150,000 บาท

28. ค่าใชจ้า่ยในการประชมุสร้างความโปร่งใส่ในการปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 50,000 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ 0.3000        0.4000           ค่ารับรองและพิธีการของส านักงานรัฐมนตรี ค่ารับรองแขกชาวต่างชาติ จ านวน 20 คร้ัง x 10,000 บาท = 200,000 บาท

ค่ารับรองและพิธีการของ สรป. จ านวน 25 คร้ัง เป็นเงิน 200,000 บาท

(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 0.1200        0.2400           เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมศาล เดือนละ 20,000 บาท 12 เดือน

(11) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 2.4261           1. หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) เป็นเงิน 640,000 บาท

2. หลักสูตรนักบริหารระดับสูล (ส.นบส.) เป็นเงิน 300,000 บาท

3. การเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครองตามมาตรฐานของเจา้หน้าที่ส่วนวินัย

และเสริมสร้างคุณธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 53,400 บาท 

4. ค่าลงทะเบียนการเขา้ฝึกอบรมด้านพัฒนาบุคลากร เป็นเงิน 1,265,500 บาท

5. ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) เป็นเงิน 167,200 บาท

(12) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง 0.6000           
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(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0.9700           

(14) ค่าใชจ้า่ยในการประชมุ 1.2900           

2.1.3 ค่าวัสดุ 5.1498        10.3547         

(1) วัสดุส านักงาน 2.3820        4.9936           

(2) วัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2.3183        3.4082           รถยนต์ของราชการ จ านวน 50 คัน รถจกัรยานยนต์ จ านวน 2 คัน

(3) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.0580        0.1000           

(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 0.1193        0.5520           

(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.2058        0.7400           

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว 0.0652        0.5105           

(7) วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0.0012        0.0024           ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ือหลอดไฟฟูาและอปุกรณ์ไฟฟูา

(8) วัสดุกอ่สร้าง 0.0480           

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 25.6500      30.0000         5.0000           35.0000

(1) ค่าไฟฟูา 9.5000        10.0000         

(2) ค่าน้ าประปา 2.8500        5.0000           

(3) ค่าโทรศัพท์ 13.3000      15.0000         

(4) ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -         5.0000            -เพื่อเป็นค่าเชา่วงจรส่ือสาร e-One (4 คู่สาย)  & ISDN (3 คู่สาย) 

 -เพื่อเป็นค่าเชา่บริการอนิเตอร์เน็ตรายเดือน เป็นเวลา 12 เดือน 

 -เพื่อเป็นค่าเชา่วงจรส่ือสารขอ้มลู ส าหรับ IP/VPN ที่ความเร็วรวม 300 Mbps รายเดือน รวม 12 เดือน  

3. งบลงทุน* -         4.7040          

3.1 ค่าครุภัณฑ์ -         4.7040           

3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -         3.8820           
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(1) รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 3.8820           รถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จ านวน 3 คัน 

3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0.2090           

(1) อากาศยานบันทึกภาพไร้คนขบั (Drone) 0.1400           ใชส้ าหรับงานประชาสัมพันธ์ของกระทรวง

(2) เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจค็เตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไมน่้อย 0.0390           ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด ส าหรับการประชมุ

กว่า 3,500 ANSI Lumens

(3) กล้องถา่ยภาพนิ่ง ระบบดิจติอล ความละเอยีดไมน่้อยกว่า 0.0300           ใชส้ าหรับงานตรวจราชการ

16 ล้านพิกเซล

3.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ -         -            0.6130           

(1) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 จดุ และอปุกรณ์ควบคุม

พร้อมติดต้ัง

-         -            0.6130           จดัหาใหม ่ใชส้ าหรับห้องสารสนเทศและการส่ือสาร (ศทส.) จ านวน 1 ระบบ

4. งบเงินอุดหนุน* 0.8000       0.8413          

(1) เงินอดุหนุนสมทบกองทุนส่ิงแวดล้อมแห่ง 0.8000        0.8413           มติ ครม. เมื่อวันที่ 5 มถินุายน 2550 เห็นชอบให้ประเทศไทยบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

สหประชาชาติ  25,000 เหรียญสหรัฐฯ x 32.84 บาท = 821,000 บาท งบปี 58 ต้ังงบประมาณขาด 20,300 บาท

5. งบรายจา่ยอ่ืน* 28.5000     286.5977      

5.1 ค่าใชจ้า่ยการสนับสนุนด าเนินงานภายใต้โครงการ 10.0000      

สายใยรักแห่งครอบครัว

5.2  ค่าใชจ้า่ยในการเจรจาและประชมุนานาชาติ 15.0000      29.1547         ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปประชมุระหว่างประเทศของส่วนราชการในสังกดั 3 หน่วยงาน

เป็นเงิน 29,154,700 บาท

ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1. การประชมุสมชัชาส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติของโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 3,862,700 บาท

2. การประชมุ Regional Meeting for High-Level Political Forum (Asia-Pacific Region)
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ในประเทศภูมภิาคเอเซียและแปซิฟิก  1,830,600 บาท

3. การประชมุ High-Level Political Forum and และ UNGA ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

 2,000,000 บาท

4. การประขมุเจา้หน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อม คร้ังที่ 27 และการประชมุอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 1,280,500 บาท

5. การประชมุรัฐมนตรีอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อมอย่างไมเ่ป็นทางการ คร้ังที่ 16 1,621,800 บาท

6. การประชมุคณะกรรมการร่วมด้านส่ิงแวดล้อม ไทย - นิวซีแลนด์ คร้ังที่ 5  1,775,800 บาท

7. การประชมุเจรจาการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป 1,194,800 บาท

8. การประชมุ The Sustainable Consumption and Production (SCP) 1,207,000 บาท

9. การประชมุกลุ่ม 5 ของกองทุนส่ิงแวดล้อมโลก (The GEF Constituency#5) 333,500 บาท

10. การประชมุเชงิปฏิบัติการกองทุนส่ิงแวดล้อมโลก (Expanded Constituency Workshop foe the

 GEF) 396,500 บาท

11. การประชมุประจ าปีคณะท างานด้านสิงแวดล้อมของอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง  234,000 บาท

12. การประชมุระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศ ในอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง  184,500 บาท

13. การประชมุ The Meeting of the ASEAN Working Group  553,100 บาท

14. การประชมุ The EAS High-Level Seminar on Environmentally Sustainable Cities

ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออก   392,500 บาท

15. การประชมุ Joint Committee และ Steering Committee ภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมอืทางทะเล

885,000 บาท

16. การประชมุระดับสูงส าหรับการประชมุรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมอิากาศ สมยั ที่ 21 (COP 21) และการประชมุรัฐภาคีพิธีสารเกยีวโต สมยัที่ 11 (CMP 11) = 5,378,000 บาท

17. การประชมุ Singapore International Water Week 2016 - Water Leader Summit = 1,035,000 บาท
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18. การประชมุ 3rd London Conference on Illwgal Wildlife Trade (IWT) 505,700 บาท

19. การประชมุคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา CITES คร้ังที่ 67 และ 68 และการประชมุสมยัสามมญัภาคี

อนุสัญญา CITES คร้ังที่ 17 (CITES Cop 17) 858,700 บาท

20. การประชมุ 4th Asia Ministerial Meeting on Tiger Conservation  537,500 บาท

21. การประชมุสหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประจ าปี 2559 (IUCN World Conservation 

Congress 2016) 1,434,400 บาท

22. การประชมุ 8th Meeting of the ASEAN Working Group on Environmental Education : (8th AWGEE)

202,900 บาท

23. การประชมุสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ  1,062,300 บาท

24. การประชมุ World Environmental Education Congress  387,900 บาท

5.3  ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 2.0000        5.0000           ส าหรับเจา้หน้าที่เดินทางไปราชการต่างประเทศ

5.4 ค่าใชจ้า่ยโครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 1.5000        10.0000         ค่าใชจ้า่ยโครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชด าริและกจิการพิเศษ 

และส่ิงแวดล้อมตามแนวพระราชด าริและกจิการพิเศษ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1. ค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุนการด าเนินโครงการพระราชด าริในระดับพื้นที่ 9,067,660 บาท แบ่งเป็น

 1.1 ค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการจ าเป็น/เร่งด่วน ภายใต้โครงการตามแนวพระราชด าริฯ 

 = 996,460 บาท

 1.2 ค่าใชจ้า่ยของ ทสจ. ในการติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานโครงการ เป็นเงิน 8,071,200 บาท

2 ค่าใชจ้า่ยของหน่วยงานส่วนกลางในการติดตามและประเมนิผล ป็นเงิน 932,340 บาท แบ่งเป็น

 2.1 ค่าใชจ้า่ยในการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมนิผล เป็นเงิน 55,340 บาท

 2.2 ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุของคณะท างาน เป็นเงิน 42,000 บาท
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 2.3 ค่าใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการติดตามและประเมนิผลโครงการ เป็นเงิน 360,000 บาท

 2.4 ค่าจดัท าเอกสารสุปผลการด าเนินงาน เป็นเงิน 475,000 บาท

5.5 ค่าใชจ้า่ยโครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 10.0000         ค่าใชจ้า่ยโครงการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชมุชนตามแผนพัฒนาชนบทเชงิพื้นที่ประยุกต์

และส่ิงแวดล้อมชมุชนตามแผนพัฒนาชนบทเชงิพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชด าริ ประกอบด้วย

ตามแนวพระราชด าริ 1. ค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุน ทสจ. ในพื้นที่เปูาหมายโครงการฯ จ านวน 34 จงัหวัด เป็นเงิน 7,677,480 บาท

2. ค่าใชจ้า่ยในการอบรมหลักสูตรนักบริหารพัฒนาตามแนวพระราชด าริ จ านวน 34 จงัหวัด เป็นเงิน 1,315,120 บาท

3. ค่าใชจ้า่ยในการติดตามประเมนิผลการด าเนินโครงการ เป็นเงิน 1,007,400 บาท

5.6. ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการการประเมนิความคุ้มค่า

โครงการของกลุ่มภารกจิตามยุทธศาสตร์กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

32.4430         เพื่อประเมนิความคุ้มค่าโครงการของกลุ่มภารกจิตามยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.7 ค่าใชจ้า่ยเพื่อชดเชยกองทุนส่ิงแวดล้อม -         200.0000       1. เป็นการขอต้ังงบประมาณเพื่อเป็นการชดใชเ้งินกองทุนส่ิงแวดล้อม ซ่ึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับ

ความเห็นชอบจากกองทุนส่ิงแวดล้อม ในวงเงิน 2,256 ล้านบาท เพื่อด าเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อแกไ้ขปัญหาการบุกรุก

ท าลายทรัพยากรปุาไมข้องประเทศ โดยสรุปดังนี้

(1) คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชมุคร้ังที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 มถินุายน 2552 ได้มมีติเห็นชอบให้ใชเ้งิน

จากกองทุนส่ิงแวดล้อมตามที่คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดล้อมให้ความเห็นชอบแล้ว ในวงเงิน 2,256 ล้านบาท เพื่อด าเนิน

โครงการเร่งด่วนเพื่อแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไมข้องประเทศ และเห็นชอบให้ส านักงบประมาณพิจารณา

จดัสรรงบประมาณประจ าปีเพื่อชดใชคื้นให้กองทุนส่ิงแวดล้อม โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณในการขอต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปีเพื่อชดใชคื้นกองทุน

เป็นปีๆ ไป ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

(2) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานกองทุนส่ิงแวดล้อม งวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2535-2553  

ต้ังแต่ 1 พฤศจกิายน  2553 - 30 กนัยายน 2554 โดย สตง. มปีระเด็นขอ้สังเกตที่เกี่ยวขอ้งกบั สป.ทส. คือ การด าเนินการต้ัง
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งบประมาณเพื่อชดใชเ้งินคืนให้กองทุนส่ิงแวดล้อม ของโครงการเร่งด่วนเพื่อแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไมข้อง

ประเทศ จ านวนงบประมาณทั้งส้ิน 2,256 ล้านบาท โดยมขีอ้เสนอแนะให้เลขาธิการ สผ. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

กองทุนส่ิงแวดล้อม พิจารณาด าเนินการประสานงานให้มกีารชดใชเ้งินคืนกองทุน โดยให้ สป.ทส. ด าเนินการให้เป็นไปตาม

ความเห็นของส านักงบประมาณในการขอต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าปี เพื่อชดใชเ้งินคืนกองทุนเป็นปีๆ ไป

2. หนังสือส านักงานนโยบายและแผน ที่ ทส 1004.2/644 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 แจง้ให้ สป.ทส. พิจารณาจดัท า

ค าของบประมารรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2559 เพื่อชดใชเ้งินคืนกองทุนส่ิงแวดล้อม กรณีโครงการเร่งด่วน เพื่อแกไ้ขปัญหา

การบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไมข้องประเทศ

หมายเหตุ 

 1. การบันทึกประเภทรายการ และรายการให้ใชป้ระเภทรายการและรายการในทะเบียนกลางของส านักงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม  

    ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  ค่าใชจ้า่ยในการเจรจาและประชมุนานาชาติ  ค่าจา้งที่ปรึกษา  ค่าประชาสัมพันธ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

    งบเงินอดุหนุนและรายจา่ยอื่นที่มค่ีาใชจ้า่ยในลักษณะดังกล่าว

 2. รายจา่ยเพื่อจา้งที่ปรึกษาเพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ให้แยกเป็นรายการย่อยและแสดงวงเงินค่าใชจ้า่ย

 3. ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบับุคลากร การด าเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอดุหนุน และงบรายจา่ยอื่น ให้จดัท ารายละเอยีดตามแบบงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุนมาปรับใชโ้ดยอนุโลม 

 4. งบประมาณผูกพัน ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องผูกพันงบประมาณขา้มปีทุกรายการ
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12. แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม  (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมหลกัที่ 2 : สนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 1,441.4951    ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

   (1) ประเภทกิจกรรม

                      กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง กจิกรรมสนับสนุน

                      กจิกรรมย่อย (เป็นกจิกรรมซ่ึงเป็นขอ้ย่อยของกจิกรรมหลัก)

   (2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ

                     ภารกจิพื้นฐาน ภารกจิยุทธศาสตร์

         นโยบายส าคัญของรัฐบาล : เร่ือง

         นโยบายอื่น : เร่ือง

   (3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

                        นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่

   (4) ความเช่ือมโยงกับ

          - ผลผลิต :  ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

          - นโยบายการจดัสรรงบประมาณ :  ส่งเสริมศักยภาพในการติดตามตรวจสอบ เฝูาระวัง และควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พัฒนาการจดัท าแผน

          มาตรฐานเกณฑ์ปฏิบัติ ถา่ยทอดองค์ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจติส านึก ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง

          และบังคับใชก้ฎหมาย

          - กลยุทธ์หน่วยงาน :   1.พัฒนากระบวนการท างานและเคร่ืองมอืเพื่อการให้บริหารงานและบริการของกระทรวงมปีระสิทธิภาพ

  และเกดิประสิทธิผล

2. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้ในการท างานตามหลักการบริหารกจิการ บ้านเมอืงที่ดี

3. พัฒนาประสิทธิภาพ ติดตาม เฝูาระวัง คุ้มครอง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. ส่งเสริมความร่วมมอืและสร้างเครือขา่ยอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝูาระวัง ดูแล รักษา ติดตาม ก ากบั ตรวจสอบ

                               ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทุกระดับ

         - ประเด็นนโยบายรัฐบาล :

         - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 :

         - แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ :

          - เป็นกจิกรรมย่อยที่ก าเนินการตามแผนพัฒนา จงัหวัด กลุ่มจงัหวัด

            จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด : …………(ระบุชื่อจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)............................................................

            (ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกจิกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)

   (5) ผู้รับผิดชอบ หรือช่ือหน่วยงานยอ่ย 

          1. ส านักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          2. ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 1-16

          3. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัด 76 จงัหวัด

(ระบุได้ไมเ่กนิ 3 ชื่อ)
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   (6) เป้าหมายกิจกรรม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)

ตัวชี้วัด(เชงิปริมาณ) : ระบบ 7 10 10 10 10

จ านวนระบบอ านวยการและการ (7) 

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

   (7) การประมาณการรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ 909.1000      1,441.4951    1,285.1994    1,334.5424    1,386.3526    

 - งบบุคลากร 697.7490       939.8677       986.8611       1,036.2041     1,088.0143     

 - งบด าเนินงาน 120.9151       298.3383       298.3383       298.3383       298.3383       

 - งบลงทุน 90.4359         173.9313       -            -            

 - งบเงินอดุหนุน -            -            -            -            -            

 - งบรายจา่ยอื่น -            29.3578         -            -            

 เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินกู้ต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินรายได้ -            -            -            -            -            

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ -            -            -            -            -            

 - นวัตกรรมทางการเงิน -            -            -            -            -            

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ -            -            -            -            -            

 ตัวช้ีวดั หน่วยนับ

แหลง่เงิน



  (8) สรุปงบประมาณกิจกรรมจ าแนกตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีหน่วยงาน และจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หน่วยนับ จ านวน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน รวมทั้งสิ้น

รวมกิจกรรมหลกัที่ 2  : สนับสนุนการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 939.8677      298.3383      173.9313      -           29.3578        1,441.4951    

รวมแผนปฏิบัติฯหน่วยงาน

2.1 สนับสนุนการบินส ารวจ ตรวจตรา เฝูาระวัง เพื่อปูองกนัและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

28.1359         157.7060       49.1498         -            29.3578         264.3495       

2.2 ประสานและด าเนินการแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแย้งเกี่ยวกบัที่ดินของรัฐ 15.1769         7.7219           -            -            -            22.8988         

2.3 สนับสนุนทางวิชาการ ให้บริการและส่งเสริมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

บูรณาการระดับภาค

198.3698       52.4462         19.5531         -            -            270.3691       

2.4 บูรณาการและประสานการด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัด 698.1851       80.4642         105.2284       -            -            883.8777       

ฯลฯ

แผนปฏิบัติงานฯหน่วยงาน

งบประมาณปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ
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 14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบประมาณ

2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ

หน่วยงาน : ส านักงานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

แผนงาน : บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม

ผลผลติ : ระบบอ านวยการและการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กิจกรรมหลกัที่ 2 : สนับสนุนการบริหารจดัการ 909.1000    858.7529      582.7422      1,441.4951

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

1. งบบุคลากร 697.7490    858.7529      81.1148        939.8677

1.1 เงินเดือน 597.7639    824.5289       

1.2 ค่าจา้งประจ า 26.3352      34.2240         

1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 73.6499      81.1148         เงินเดือนพนักงานราชการ จ านวน 300 อตัรา

2. งบด าเนินงาน 120.9151    298.3383      

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 120.9151    298.3383       

2.1.1 ค่าตอบแทน 13.1128      30.0951         

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7.5258        8.1453           ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส าหรับขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานราชการ

ในการปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนนอกเวลาราชการ ของส่วนส านัก/ศูนย์ส่วนกลาง และส่วนภูมภิาค

โดยเฉล่ีย จ านวน 240 วัน x 100 บาท x 339 คน 

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 0.7870        1.2890           1.คณะกรรมการ จ านวน 5 คณะ ประชมุคณะละ 5 คร้ัง เป็นเงิน 425,000 บาท

      ประธาน (1,000 บาท X 5 คน X 5 คร้ัง) = 25,000 บาท

      กรรมการ (800 บาท X 100 คน X 5 คร้ัง) = 400,000 บาท

งบรายจา่ย - รายการ สรุปค าช้ีแจง
งบประมาณปี 2559
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2. คณะกรรมการ IEE จ านวน 20 คน ประชมุ  จ านวน 6 คร้ัง 6 จงัหวัด เป็นเงิน 864,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน 4.8000        13.0000         ค่าใชจ้า่ยส าหรับเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน 10 ศูนย์/13 ล า

จ านวน 65 คน x 500 บาท/ชม. x 40 ชม.บิน x 10 เดือน = 13,000,000  บาท 

(4) ค่าเคร่ืองด่ืมอาหารว่าง -         7.6608           ค่าอาหารว่างในการจดัประชมุ ทสจ. 76 จงัหวัด 

(80 คน x 42 คร้ัง x 30 บาท x 76 จงัหวัด) = 7,660,800 บาท

2.1.2 ค่าใชส้อย 71.3047      169.5561       

(1) เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 3.7753        4.0557           เงินสมทบประกนัสังคม พนักงานราชการ 300 อตัรา

(2) ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พักและค่าพาหนะ 38.4090      74.6703         1. ค่าเบี้ยเล้ียง จ านวน  15,216,600  บาท

ค่าเบี้ยเล้ียงระดับ 9 จ านวน 94 คน x 270 บาท x 70 วัน เป็นเงิน 1,776,600 บาท

ค่าเบี้ยเล้ียงระดับ 3-8 จ านวน 800 คน x 240 บาท x 70 วัน เป็นเงิน 13,440,000 บาท

2. ค่าที่พัก จ านวน 48,748,000 บาท

ค่าที่พักระดับ 9 จ านวน 94 คน x 1,200 บาท x 35 วัน เป็นเงิน 3,948,000 บาท

ค่าที่พักระดับ 3-8 จ านวน 800 คน x 800 บาท x 70 วัน เป็นเงิน 44,800,000 บาท

3. ค่ายานพาหนะ จ านวน 10,705,700 บาท

ค่ายานพาหนะระดับ 9 จ านวน 94 คน x 5,000 บาท x 20 วัน เป็นเงิน  9,400,000 บาท

ค่ายานพาหนะระดับ 3-8 จ านวน 800 คน  เป็นเงิน 1,305,700 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3.5300        3.9909           รถยนต์ราชการจ านวน 328 คัน 

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4.4237        7.3094           คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ส านักงานของ สสภ. 1-16 และ ทสจ. 76 จงัหวัด

(5) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง 1.2500        3.0963           การซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้างของ ทสจ. และ สสภ.

(6) ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม 0.3469        3.6705           1. ค่าใชจ้า่ยในการประชมุสัมมนาและฝึกอบรมเกี่ยวกบัด้านบริหารงานการบิน นิรภัยการบิน เป็นเงิน 500,000 บาท

2. ค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม จ านวน 16 ภาค เป็นเงิน 3,170,500 บาท
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(8) ค่าจา้งเหมาบริการ 19.5698      38.6022         1. ส านักการบิน ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด และค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัย และอื่น ๆ 

จ านวน  9  ศูนย์ๆ    (9คน X 9,000 บาท X 12 เดือน) = 972,000  บาท

ค่าจา้งเหมาเอกชนด าเนินงานของส่วนราชการในส่วนกลาง  จ านวน 12 คน

 - นักบิน  4 คน x 40,000 บาท x 12 เดือน = 1,920,000 บาท

 - ชา่งเคร่ืองบิน  2 คน x 16,500 บาท x 12 เดือน = 396,000 บาท

 - ชา่งวิทยุการบิน  1 คน x 16,500 บาท x 12 เดือน = 198,000 บาท

 - นักวิชาการสารสนเทศทางภูมศิาสตร์  1 คน x 17,000 บาท x 12 เดือน = 204,000 บาท

 - เจา้หน้าที่สารสนเทศทางภูมศิาสตร์  1 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน = 120,000 บาท

 - ผู้ช านาญด้านพัสดุ  1 คน x 20,000 บาท x 12 เดือน = 240,000 บาท

 - พนักงานขบัรถยนต์ 3 คน x 9,000 บาท x 12 เดือน = 324,000 บาท

 - พนักงานธุรการ 1 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน = 120,000 บาท

 - พนักงานอดัส าเนา 1 คน x 11,000 บาท x 12 เดือน = 132,000 บาท

 - แมบ่้าน 2 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน = 144,000 บาท

2. จา้งเหมางานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูาโรงเกบ็และลานจอดอากาศยาน จ านวน 2 แห่ง 

(จงัหวัดนครสวรรค์ และจงัหวัดเชยีงใหม)่ เป็นเงิน 1,150,000 บาท

3. จา้งเหมาในการบริหารงานสนามบินโรงเกบ็และลานจอดอากาศยาน จ านวน 2 แห่ง 

(จงัหวัดนครสวรรค์ และจงัหวัดเชยีงใหม)่ เป็นเงิน 2,232,000 บาท

 - นักวิชาการปุาไม ้จ านวน 1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน x 2 แห่ง = 360,000 บาท

 - เจา้หน้าที่สารสนเทศ จ านวน 1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน x 2 แห่ง = 360,000 บาท

 - ชา่งเคร่ืองบิน จ านวน 1 คน x 16,500 บาท x 12 เดือน x 2 แห่ง = 396,000 บาท

 - ชา่งวิทยุส่ือสาร จ านวน 1 คน x 16,500 บาท x 12 เดือน x 2 แห่ง = 396,000 บาท
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 - เจา้พนักงานธุรการ จ านวน 1 คน x 12,000 บาท x 12 เดือน x 2 แห่ง = 288,000 บาท

 - พนักงานท าความสะอาด จ านวน 1 คน x 9,000 บาท x 12 เดือน x 2 แห่ง = 216,000 บาท

 - เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 1 คน x 9,000 บาท x 12 เดือน x 2 แห่ง = 216,000 บาท

4. สบร. จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ราชการ 1 อตัรา เดือนละ 13,000 บาท x 12 เดือน = 156,000 บาท

5. จา้งเหมา สสภ.16 แห่ง = 12,054,200 บาท

 - ค่าจา้งเหมาวุฒิปริญญาตรี (16 แห่ง x 3 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน = 8,640,000 บาท)

 - ค่าจา้งวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี (16 แห่ง x 1 คน x 12,000 บาทx12 เดือน = 2,304,000 บาท)

 - ค่าจา้งเหมาท าปูายประชาสัมพันธ์ 16 แห่ง เป็นเงิน 1,068,200 บาท

 - จา่งเหมาถา่ยเอกสาร 36,000 บาท

 - ค่าบริการเกบ็ขยะ 6,000 บาท

6. ค่าจา้งเหมาบุคลากร 76 จงัหวัด เป็นเงิน 13,680,000 บาท 

 - วุฒิปริญญาตรี (76 จงัหวัด x 1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน = 13,680,000 บาท)

7. ค่าจา้งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 5 สถานี (5 สถานี x 4,000 บาท x 3 คร้ัง x 76 จงัหวัด

เป็นเงิน 4,560,000 บาท

(9) ค่าบ ารุงรักษาอากาศยานตามชั่วโมงบิน 33.8168         ค่าใชจ้า่ยในการบ ารุงรักษาอากาศยาน  ตาม Flight  Maintenance Manual และService Butletin 

1. ค่าส่งตรวจตัวอย่างน้ ามนัหล่อล่ืนอากาศยาน  ส่งตรวจทุกๆ  100  ชั่วโมง  (4,000 X 12 คร้ัง) เป็นเงิน 48,000 บาท

2. ค่าตรวจรอยร้าวของชิ้นส่วนอากาศยานและโครงสร้างอากาศยาน โดยวิธีตรวจไมท่ าลาย  ล าละ  300,000 บาท

จ านวน  12  ล า  เป็นเงิน  3,600,000  บาท

3.ค่าบ ารุงรักษา  จดัซ่อมและจดัซ้ือ  นอกเหนือจากการซ่อมบ ารุงปกติ  ชั่วโมงละ  4,220 บาท X 5,280 ชั่วโมง

เป็นเงิน  22,281,600  บาท

4. ค่าจา้งชา่งเทคนิคพิเศษ และค่าใชจ้า่ยในการใชเ้คร่ืองมอืพิเศษ กรณีจ าเป็นเร่งด่วน  เป็นเงิน  1,000,000 บาท 
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5. ค่าบริการท าความสะอาดอากาศยาน จ านวน 10,000 บาท x 2 คร้ัง x 12 เดือน x 12  เคร่ือง 

เป็นเงิน 2,880,000 บาท  

6. ค่าวัสดุอากาศยาน กรณีจ าเป็นเร่งด่วน เป็นเงิน 500,000 บาท

7. ค่า Ground  Run 12 ล า x 12 เดือน x 23,800 บาท เป็นเงิน  3,427,200  บาท 

8. ค่าอฟัเกรดซอฟแวร์ อปุกรณ์ชว่ยเดินอากาศส าหรับเคร่ืองบินปีกตรึง 80,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ 0.1920           ค่ารับรองพิธีการเนื่องในวันส าคัญต่างๆ (1,000 บาท x 12 คร้ัง x 16 แห่ง)

(11) ค่าเบี้ยประกนั -         0.1520           ค่าเบี้ยประกนัภัยรถยนต์ 9,500 บาท 16 แห่ง

2.1.3 ค่าวัสดุ 36.4976      98.6871         

(1) วัสดุส านักงาน 3.9180        7.7152           วัสดุส านักงาน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟูมใส่เอกสาร ฯลฯ  200 รายการ

 - ค่าวัสดุส านักงาน สกบ. และ สบร. เป็นเงิน 1,020,000 บาท

 - ค่าวัสดุส านักงาน 16 แห่งๆ ละ 244,375 บาท เป็นเงิน 3,910,000 บาท

 - ค่าวัสดุส านักงาน 76 จงัหวัด เฉล่ียจงัหวัดละ 36,647 บาท เป็ฯเงิน 2,785,200 บาท

(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และต ารา 0.5807        0.5492           ค่าใชจ่า่ยในการจดัซ้ือวัสดุหนังสือ วารสารและต ารา

(3) วัสดุน้ ามนัชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 8.8817        11.1210         รถยนต์ จ านวน 328 คัน 

(4) วัสดุงานบ้านงานครัว 0.3478        0.6878           วัสดุงานบ้านงานครัว 16 แห่งๆละ 25,950 บาท = 415,200 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว 76 จงัหวัดๆละ 3,587 บาท = 272,600 บาท

(5) วัสดุอากาศยาน 9.0000        28.7969         ค่าใชจ้า่ยในการจดัซ้ืออะไหล่อากาศยาน 

1. ค่าอะไหล่เคร่ืองเฮลิคอปเตอร์แบบ  AS 350 B, B2  จ านวน  18,858,900  บาท

2. ค่าอะไหล่เคร่ืองยนต์  ARRIEL 1B 1D1   จ านวน  673,500  บาท

3. ค่าอะไหล่ STANDARD PART ส าหรับอากาศยานและเคร่ืองยนต์  จ านวน  464,500  บาท

4. ค่าอะไหล่เคร่ืองปีกตรึง แบบ  KODIAK 100  จ านวน  3,500,000  บาท
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5. ค่าอะไหล่อปุกรณ์ส่ือสารส าหรับเคร่ืองเฮลิคอปเตอร์ จ านวน 5,000,000 บาท

6. ค่าอะไหล่อปุกรณ์ส่ือสารส าหรับเคร่ืองปีกตรึง จ านวน 300,000 บาท

(6) วัสดุน้ ามนัเชื้อเพลิงอากาศยาน 10.0000      42.4320          ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิงอากาศยาน  จ านวน 13 ล า   เป็นเงิน 42,432,000 บาท

 - เฮลิคอปเตอร์ 1 เคร่ืองยนต์ จ านวน 11 ล า x 180 ลิตร/ชม.x40 บาท/ลิตร x 40 ชม./เดือนx 12 เดือน 

 = 38,016,000 บาท

 - เฮลิคอปเตอร์ 2 เคร่ืองยนต์ จ านวน 1 ล า 260 ลิตร X40 บาท/ลิตร X20 ชั่วโมง X12เดือน = 2,496,000 บาท

 - เคร่ืองบินปีกตรึง 1 เคร่ืองยนต์ จ านวน 1 ล า 200 ลิตร/ชม.x40 บาท/ลิตร x 20 ชม./เดือนx 12 เดือน  

 = 1,920,000 บาท

(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1.3942        0.9604           ส่ือส่ิงพิมพ์ วัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ส านักงาน แผ่นพับโปสเตอร์ 

(8) วัสดุแผนที่และภาพถา่ยทางอากาศ 0.2000        0.2450           แผนที่ภาพถา่ยของ สบร. และ สสภ.

(9) วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 0.2252        0.4352           วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 16 แห่งๆ ละ 27,200 บาท

(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.1420        3.1176           

(11) วัสดุกอ่สร้าง 0.2000        0.3420           16 แห่งๆละ 21,375 บาท

(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1.6080        2.2848           ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 76 จงัหวัด และ สสภ.1-16

3. งบลงทุน* 90.4359     173.9313      

3.1 ค่าครุภัณฑ์ 33.3555      89.4513         

3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.5975        0.9325           

(1) กล้องวงจรปิดและอปุกรณ์ประกอบ 1.5975        0.5325           ทดแทนเคร่ืองเดิมสภาพช ารุด อายุใชง้านมากกว่า 10 ปี จ านวน 3 ชดุ

(2) โทรศัพท์ตู้สาขา 0.0900           ทดแทนเคร่ืองเดิมสภาพช ารุด อายุใชง้านมากกว่า 10 ปี จ านวน 1 เคร่ือง

(3) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน

 ขนาด  18,000 BTU

0.1120           ทดแทนเคร่ืองเดิมสภาพช ารุด อายุการใชง้านมากกว่า 10 ปี จ านวน 5 เคร่ือง
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(4) เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน

 ขนาด  24,000 BTU

0.1980           ทดแทนเคร่ืองเดิมสภาพช ารุด อายุการใชง้านมากกว่า 10 ปี จ านวน 6 เคร่ือง

3.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ -         0.0940           

(1) ชดุไมล์ห้องประชมุ 0.0940           จดัหาใหมส่ าหรับห้องประชมุส านักงานกอ่สร้างใหม ่ปี 58 จ านวน 1 ชดุ

3.1.3 ครุภัณฑ์ส ารวจ -         0.1000           

(1) เคร่ืองหาพิกดัด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) 0.1000           จดัหาใหม ่จ านวน 4 เคร่ือง

3.1.4  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 31.7580      88.3248         

(1) รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง  (ดีเซล) 6.1620        7.7640           เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม จ านวน 6 คัน

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขบัเคล่ือน 2 ล้อ 15.7400      19.6750         ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด นื่องจากใชง้านนานกว่า 10 ปี ของ ทสจ. ตามภารกจิที่ได้รับมอบหมาย

 ดับเบิ้บแค็บ จ านวน 25 คัน

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขบัเคล่ือน 4 ล้อ 9.8560        11.6480         ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด นื่องจากใชง้านนานกว่า 10 ปี ของ ทสจ. ตามภารกจิที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่ลาดชนั

 ดับเบิ้บแค็บ จ านวน 13 คัน

(4) รถจกัรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบอตัโนมติั 0.0880           เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงานของ ทสจ. ในระยะใกล้ จ านวน 2 คัน

(5) ค่าเคร่ืองมอืพิเศษซ่อมบ ารุงอากาศยาน 0.5100           เพื่อใชซ่้อมบ ารุงอากาศยาน

WRENCH,FOR M.G.B. RETAINING NUT  1 EA = 34,700 บาท

EXTRACTOR,BUSH ON MGB SHAFT  1 EA = 87,400 บาท

EXTRACTOR,SEAL ON MGB SHAFT  1 EA = 212,900 บาท

EXTRACTOR,FLAN ON MGB SHAFT  1 EA = 24,600 บาท

SCREWDRIVER,SPECIAL  1 EA = 9,500 บาท

FLANGE,EXTRACTION  1 EA = 21,100 บาท

EXTRACTOR,FAN  1 EA = 24,600 บาท
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WRENCH,FOR SHUR-LOK M16 NUT  1 EA = 47,300 บาท

TOOL,M16 NUT RETAINER REPLACEMENT  1 EA = 47,900 บาท

(6) ค่าซ่อมใหญ่อากาศยาน 41.8413         ปรับปรุงสมรรถนะอากาศยาน จ านวน 1 ล า และซ่อมใหญ่อะไหล่เฮลิคอปเตอร์

1. ปรับปรุงสมรรถนะอากาศยาน ตรวจซ่อมโครงสร้างอากาศยานเมื่อครบ 12 ปี (TYPE C) 1 ล า = 13,310,000 บาท

2. ซ่อมใหญ่ ENGING 1B (Repair) 1 EA = 19,965,000 บาท

3. ซ่อมใหญ่ TAIL GEAR BOX   2 EA = 3,879,719 บาท

4. ซ่อมใหญ่ SERVO CONTROL 3 EA = 862,270 บาท

5. ซ่อมใหญ่ FUEL CONTROL UNIT  1 EA = 248,895 บาท

6. ซ่อมใหญ่ STARTING DRAIN VALVE  1 EA = 165,640 บาท

7. ซ่อมใหญ่  DRAIN VALVE  1 EA = 165,641 บาท

8. ซ่อมใหญ่ STARTER-GEN/200A  2 EA = 427,200 บาท

9. ซ่อมใหญ่ INDICATEUR NG  2 EA = 611,994 บาท

10. ซ่อมใหญ่ ATTITUDE GYRO IND  2 EA = 531,648 บาท

11. ซ่อมใหญ่ INDICATEUR T4  1 EA = 354,310 บาท

12. ซ่อมใหญ่ AUDIO CONTROL  1 EA = 90,000 บาท

13. ซ่อมใหญ่ VHF/AM COM (BECKER)  3 EA = 526,368 บาท

14. ซ่อมใหญ่ ADF  3 EA = 527,075 บาท

15. ซ่อมใหญ่ TRANSPONDER  1 EA = 175,540 บาท

(7) ค่าอปุกรณ์หลักอากาศยาน 6.7985           ทดแทนอปุกรณ์ที่เส่ือมสภาพ หมดอายุการใชง้าน ของเฮลิคอปเตอร์ หมายเลขทรัพยากร 1106 มรีายการดังต่อไปนี้

อปุกรณ์หมายเลข 350A31-2067-20 = 127,800 บาท

อปุกรณ์หมายเลข 350A31-1831-07 =  1,367,700 บาท
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อปุกรณ์หมายเลข 350A31-1831-06 = 1,367,700 บาท

อปุกรณ์หมายเลข 704A33-651-158 = 132,400 บาท

อปุกรณ์หมายเลข 704A33-633-109 = 1,427,000 บาท

อปุกรณ์หมายเลข 350A31-1917-0151 = 2,332,200 บาท

อปุกรณ์หมายเลข 704A33-651-210 = 43,700 บาท

3.2. ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง 57.0804      84.4800         

3.2.1 ส่ิงกอ่สร้างที่มรีาคาต่อหน่วยต่่ากว่า 10 ล้านบาท 57.0804     -           72.4800        

3.2.1.1 ค่ากอ่สร้างอาคารที่ท่าการ 43.1324     52.8740        

(1) ค่ากอ่สร้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคระห์คุณภาพ 3.5000        

ส่ิงแวดล้อม (สสภ.10)

(2) ค่ากอ่สร้างอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 8.9425        

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดร้อยเอด็

(3) ค่ากอ่สร้างอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 4.7000        

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดนครพนม

(4) ค่ากอ่สร้างอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 7.4344        

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดแมฮ่่องสอน

(5) ค่ากอ่สร้างอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 9.7650        

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดมหาสารคาม

(6) ค่ากอ่สร้างอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 8.7905        

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดสงขลา

(7) กอ่สร้างร้ัวกั้นน้ าริมคลองหลังส านักงาน (สสภ.16) 1.8000           ต่อเติมจากของเดิมที่มคีวามยามไมต่ลอดแนว
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(8) กอ่สร้างร้ัวส านักงาน (สสภ.2) 0.1200           ร้ัวส านักงานด้านหลังเป็นสังกะสีมสีภาพผุ เพื่อปูองกนัโจรกรรม และอนัตรายอื่น ๆ

(9) กอ่สร้างร้ัวส านักงาน (สสภ.13) 0.5000           ช ารุด/ทุรดโทรม สภาพการใชง้านเกนิกว่า 40 ปี

(10) กอ่สร้างร้ัวส านักงาน (สสภ.11) 0.9650           ปรับปรุงร้ัวส านักงานที่ช ารุด

(11) กอ่สร้างร้ัวส านักงาน (สสภ.16) 0.0800           สภาพช ารุด/เส่ือมสภาพ/ทรุดโทรม น้ าท่วมขงัทุกปี

(12) ค่ากอ่สร้างอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดเลย

9.8000           อาคารเป็นของกรมปุาไม ้มอีายุมากกว่า 50 ปี ปัจจบุันพื้นที่อาศัยร่วมกนัอยู่ 2 หน่วยงาน อาคารคับแคบไมส่ะดวกในการ

ประสานงาน

(13) ค่ากอ่สร้างอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดสุรินทร์

9.7530           อาคารเป็นของกรมปุาไม ้มอีายุ 47 ปี ปัจจบุันพื้นที่อาศัยร่วมกนัอยู่ 2 หน่วยงาน อาคารคับแคบไมส่ะดวกในการประสานงาน

(14) ค่ากอ่สร้างอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดสกลนคร

4.4750           อาคารเป็นของกรมปุาไม ้มอีายุ 50 ปี ปัจจบุันพื้นที่อาศัยร่วมกนัอยู่ 2 หน่วยงาน อาคารคับแคบ เกา่ ช ารุดทรุดโทรม

(15) ค่ากอ่สร้างอาคารค่ากอ่สร้างอาคารส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดกระบี่

9.0000           อาคารเป็นของกรมปุาไมม้อีายุมากกว่า 50 ปี ปัจจบุันช ารุด ทรุดโทรม

(16) ค่ากอ่สร้างอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดยโสธร

7.8000           อาคารเป็นของกรมปุาไมม้อีายุมากกว่า 38 ปี ปัจจบุันพื้นที่อาศัยร่วมกนัอยู่ 2 หน่วยงาน อาคารคับแคบ เกา่ ช ารุดทรุดโทรม

(17) ค่ากอ่สร้างอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดแพร่

7.9300           อาคารเป็นของกรมปุาไมม้อีายุ 10 ปี ปัจจบุันพื้นที่อาศัยร่วมกนัอยู่ 2 หน่วยงาน อาคารคับแคบ เกา่ ช ารุดทรุดโทรม และมี

ปัญหาเร่ืองค่าสาธารณูปโภค

(18) ค่ากอ่สร้างอาคารเกบ็พัสดุส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดอ านาจเจริญ

0.6510           พัสดุมจี านวนมากพื้นที่ไมเ่พียงพอส าหรับจดัเกบ็

3.2.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ท่าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ 13.9480     19.6060        

(1) ค่าปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในอาคารส านักงานทรัพยากร 0.5893        

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดอทุัยธานี
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(2) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากร 0.4006        

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดลพบุรี

 (3) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากร 0.0900        

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดจนัทบุรี

(4) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากร 0.8290        

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดชลบุรี

 (5) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากร 0.5750        

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดเพชรบุรี

 (6) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากร 0.3950        

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดเลย

(7) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากร 0.1675        

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดพะเยา

(8) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 0.0693        

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดนครปฐม

(9) ค่าปรับปรุงอาคารห้องประชมุส านักงาน 1.1000        

ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดภูเกต็

(10) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 1.2000        

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดพิษณุโลก

(11) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 1.2000        

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดก าแพงเพชร
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(12) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 0.3967        

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดนครสวรรค์

(13) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 0.4135        

และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดปทุมธานี

(14) ปรับปรุงลิฟต์ (สสภ. 4) 0.1261        

(15) ปรับปรุงรางระบายน้ าแบบเปิดดาดคอนกรีต (สสภ.12) 0.4000        

(16) ปรับปรุงร้ัวส านักงาน (สสภ. 14) 0.4000        

(17) ปรับปรุงร้ัวส านักงาน (สสภ. 9) 0.8500        

(18) ปรับปรุงร้ัวส านักงาน (สสภ. 16) 0.9000        

(19) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (สสภ. 4) 0.5000        

(20) ปรับปรุงห้องปฎิบัติการและติดต้ังหลังคาภายนอกอาคาร 0.6600        

 (สสภ. 5)

(21) ปรับปรุงห้องประชมุส านักงาน (สสภ. 14) 0.5880        

(22) ปรับปรุงอาคารที่พักเจา้หน้าที่ (สสภ. 4) 0.3100        

(23) ปรับปรุงบ้านพักขา้ราชการ (สสภ. 13) 0.3505        

(24) ปรับปรุงบ้านพักราชการ จ านวน 3 หลัง (สสภ. 14) 0.9975        

(25) ปรับปรุงบ้านพักขา้ราชการ (สสภ.16) 0.4400        

(26) ค่าปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ (สสภ.14) 0.4500           เส่ือมสภาพ ช ารุด ทรุดโทรม

(27) ค่าปรับปรุงรางระบายตะกอน/น้ า ปรับพื้นที่ระดับสูงขึ้น 

ความยาว 363 (สสภ.2)

0.4015           เกดิน้ าท่วมบริเวณส านักงาน เพื่อให้รางระบายาน้ า/ตะกอนเนื่องจากพื่นที่โดยรอบสูงกว่า สสภ.2  และระบายสู่เทศบาลฯ
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(28) ค่าติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟูา 850 เมตร ขนาด 250 KVA

และขยายเขต 850 เมตร  (สสภ.5)

2.2000           ห้องปฏิบัติการมปีริมาณการใชก้ระแสไฟฟูาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมาก เนื่องจากได้รับเคร่ืองมอืวิทยาศาตร์ส าหรับสนับสนุนการ

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น ท าให้เกดิปัญหากระแสไฟฟูาตกบ่อยคร้ัง จงึมคีวามจ าเป็นต้องขอติดต้ังหมอ้แปลง

ไฟฟูาเพิ่มเติมจากเดิมที่ใชเ้ป็นมเิตอร์ ขนาด 30/100Amp

(29) ค่าติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟูาขนาด 250 KVA และขยายเขต  

(สสภ.9)

0.4000           ห้องปฏิบัติการมปีริมาณการใชก้ระแสไฟฟูาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมาก เนื่องจากได้รับเคร่ืองมอืวิทยาศาตร์ส าหรับสนับสนุนการ

ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น ท าให้เกดิปัญหากระแสไฟฟูาตกบ่อยคร้ัง จงึมคีวามจ าเป็นต้องขอติดต้ังหมอ้แปลง

ไฟฟูาเพิ่มเติมจากเดิมที่ใชเ้ป็นมเิตอร์ ขนาด 30/100Amp

(30) ค่าปรับปรุงระบบประปาส านักงาน (สสภ.4) 0.2600           เนื่องจากใชง้านเป็นเวลากว่า 20 ปี มกีารร่ัวซึมท าให้ค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้น

(31) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (สสภ.16) 0.3500           ปรับปรุงให้มคีวามสะดวกในการใชง้าน

(32) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงาน  (สสภ.11) 1.0250           ปรับปรุงอาคารที่ช ารุด

(33) ค่าปรับปรุงห้องประชมุ (สสภ.12) 0.6500           ช ารุด/ทรุดโทรม

(34) ค่าปรับปรุงห้องประชมุ (สสภ.10) 0.8500           ช ารุด/ทรุดโทรม

(35) ค่าปรับปรุงรางระบายน้ าแบบเปิดดาดคอนกรีต (สสภ.12) 0.5401           มนี้ าท่วมขงัต่อจากของเดิมซ่ึงมคีวามยาวยังไมถ่งึ

(36) ค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ (สสภ.2) 0.4000           บ้านพักขา้ราชการมสีภาพช ารุด ฝาเป็นไมผุ่ด้วยอายุการใชง้านประมาณ 20 ปี หลังคาและพื้นที่ภายในช ารุด(สสภ.2)

(37) ค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ (สสภ.8) 2.2000           เส่ือมสภาพ ช ารุด

(38) ค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ (สสภ.10) 0.6750           เส่ือมสภาพ ช ารุด ทรุดโทรม

(39) ค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ (สสภ.14) 1.0500           เส่ือมสภาพ ช ารุด ทรุดโทรม

(40) ค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ (สสภ.13) 0.6500           เส่ือมสภาพ ช ารุด ทรุดโทรม

(41) ค่าปรับปรุงบ้านพักราชการ (สสภ.16) 0.6000           สภาพช ารุด/เส่ือมสภาพ/ทรุดโทรม

(42) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงาน (ทาสีอาคาร)  (สสภ.13) 0.3000           เส่ือมสภาพ ช ารุด ทรุดโทรม

(43) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงาน (สสภ.14) 0.2500           เส่ือมสภาพ ช ารุด ทรุดโทรม

(44) ค่าปรับปรุงคูระบายน้ าบริเวณบ้านพัก (สสภ.14) 0.2700           เส่ือมสภาพ ช ารุด ทรุดโทรม
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(45) ค่าปรับปรุงห้องท างานและที่เกบ็เอกสาร (สสภ.1) 0.3500           มจี านวนคนและเอกสารที่เพิ่มขึ้น สามาถให้เจา้หน้าที่มหี้องท างานได้เพียงพอและมทีี่เกบ็เอกสารเป็นสัดส่วน

(46) ค่าปรับปรุงห้องประชมุ  (สสภ.1) 0.2500           มหี้องประชมุที่สามารถเป็นสัดส่วนและรองรับผู้เขา้ร่วมประชมุได้มากย่ิงขึ้น

(47) ค่าซ่อมคานรับน้ าหนักอาคาร (สสภ.13) 0.9400           

(48) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดเชยีงใหม่

           0.1730 ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใชง้านได้

(49) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดพังงา

           0.9980 ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใชง้านได้

(50) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดยะลา

           0.2902 ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใชง้านได้

(51) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดบุรีรัมย์

           0.1960 ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใชง้านได้

(52) ค่าปรับปรุงอาคาส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดปัตตานี

           0.4500 ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใชง้านได้

(53) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์

           0.1860 ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใชง้านได้

(54) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดสุโขทัย

           0.1490 ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใชง้านได้

(55) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดศรีสะเกษ

           0.4960 ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใชง้านได้
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(56) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดหนองคาย

           0.8062 ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใชง้านได้

(57) ค่าปรับปรุงอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม จงัหวัดขอนแกน่

0.8000           ซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใชง้านได้

3.2.2 ส่ิงกอ่สร้างที่มรีาคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาท -        -           12.0000        

3.2.2.1 ค่ากอ่สร้าง -        -           12.0000        

(1) ค่ากอ่สร้างอาคารส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดล าปาง

12.0000         ปัจจบุันเป็นอาคารเชา่ของ ออป. มอีายุ 15 ปี พื้นที่ในการปฏิบัติงานไมเ่พียงพอ

4. งบเงินอุดหนุน -        -           

5. งบรายจา่ยอ่ืน -        29.3578        

1. ค่าใชจ้า่ยโครงการปูองกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรปุาไม้

โดยบูรณาการอากาศยานกบัภาคพื้นดิน

20.5640         เพื่อบูรณาการการใชอ้ากาศยานกบัภาคพื้นดิน โดยมุ่งผลลัพธ์ในการปูองกนัและปราบปรามการลักลอบบุกรุกตัดไมท้ าลายปุา 

และปฏิบัติการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 1,060 ชั่วโมงบิน คลอบคลุมพื้นที่ปุา 24.2 ล้านไร่

2. ค่าใชจ้า่ยโครงการฝึกบินทบทวนตามมาตรฐานของ

เฮลิคอปเตอร์และเคร่ืองบินปีกตรึง

2.5117           การฝึกบินเพื่อฝึกทักษะและทบทวนในการปฏิบัติการบินบนอากาศยาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบินหลักนิรภัยการบิน และ

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2549

3. ค่าใชจ้า่ยโครงการฝึกบินด้วยเคร่ืองวัดประกอบการบิน 0.6000           การฝึกบินเพื่อเพิ่มขดีความสามารถของนักบินให้สามารถบินได้ในสภาวะอากาศปิด

4. ค่าใชจ้า่ยโครงการเพิ่มศักยภาพนักบินเป็นครูการบิน 0.6000           หลักสูตรครูการบิน เพิ่มศักยภาพของนักบินให้สามารถเป็นครูการบินที่มปีระสิทธิภาพและถา่ยทอดความรู้ด้านการบินสู่นักบิน

ใหม่ๆ

5. ค่าใชจ้า่ยโครงการสร้างนักบินของส านักการบินอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

4.3000           หลักสูตรศิษย์การบิน เพื่อสร้างนักบินที่จะปลดประจ าการในอนาคต

6. ค่าใชจ้า่ยโครงการตรวจประเมนิการซ่อมพัสดุอากาศยาน 0.7821           เพื่อตรวจสอบ ก ากบั และควบคุมการซ่อมบ ารุงอากาศยานให้สามารถปฏิบัติภารกจิให้ตรงกบัความต้องการในการใชง้าน
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งบประมาณ

2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ สรุปค าช้ีแจง

งบประมาณปี 2559

หมายเหตุ 

 1. การบันทึกประเภทรายการ และรายการให้ใชป้ระเภทรายการและรายการในทะเบียนกลางของส านักงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

      ค่าใชจ้า่ยในการเจรจาและประชมุนานาชาติ  ค่าจา้งที่ปรึกษา  ค่าประชาสัมพันธ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง    งบเงินอดุหนุนและรายจา่ยอื่นที่มค่ีาใชจ้า่ยในลักษณะดังกล่าว

 2. รายจา่ยเพื่อจา้งที่ปรึกษาเพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ให้แยกเป็นรายการย่อยและแสดงวงเงินค่าใชจ้า่ย

 3. ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบับุคลากร การด าเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอดุหนุน และงบรายจา่ยอื่น ให้จดัท ารายละเอยีดตามแบบงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน มาปรับใชโ้ดยอนุโลม 

4. งบประมาณผูกพัน ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องผูกพันงบประมาณขา้มปีทุกรายการ
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12. แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม  (1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมหลกัที่ 3 : สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม 143.8332      ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

   (1) ประเภทกิจกรรม

                      กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง กจิกรรมสนับสนุน

                      กจิกรรมย่อย (เป็นกจิกรรมซ่ึงเป็นขอ้ย่อยของกจิกรรมหลัก)

   (2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ

                     ภารกจิพื้นฐาน ภารกจิยุทธศาสตร์

         นโยบายส าคัญของรัฐบาล : เร่ือง

         นโยบายอื่น : เร่ือง

   (3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

                        นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่

   (4) ความเช่ือมโยงกับ

          - ผลผลิต :  ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

          - นโยบายการจดัสรรงบประมาณ :  ส่งเสริมศักยภาพในการติดตามตรวจสอบ เฝูาระวัง และควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พัฒนาการจดัท าแผน

          มาตรฐานเกณฑ์ปฏิบัติ ถา่ยทอดองค์ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจติส านึก ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง

          และบังคับใชก้ฎหมาย

          - กลยุทธ์หน่วยงาน :   1.พัฒนากระบวนการท างานและเคร่ืองมอืเพื่อการให้บริหารงานและบริการของกระทรวงมปีระสิทธิภาพ

  และเกดิประสิทธิผล

2. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้ในการท างานตามหลักการบริหารกจิการ บ้านเมอืงที่ดี

3. พัฒนาประสิทธิภาพ ติดตาม เฝูาระวัง คุ้มครอง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. ส่งเสริมความร่วมมอืและสร้างเครือขา่ยอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝูาระวัง ดูแล รักษา ติดตาม ก ากบั ตรวจสอบ

   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทุกระดับ

         - ประเด็นนโยบายรัฐบาล :

         - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 :

         - แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ : การบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม

          - เป็นกจิกรรมย่อยที่ก าเนินการตามแผนพัฒนา จงัหวัด กลุ่มจงัหวัด

            จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด : …………(ระบุชื่อจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)............................................................

            (ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกจิกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)

   (5) ผู้รับผิดชอบ หรือช่ือหน่วยงานยอ่ย 

          1. ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 1-16

          2. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัด 76 จงัหวัด

(ระบุได้ไมเ่กนิ 3 ชื่อ)
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   (6) เป้าหมายกิจกรรม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)

ตัวชี้วัด(เชงิปริมาณ) : ระบบ  - 4 4 4 4

จ านวนระบบอ านวยการและการ ( - )

บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

   (7) การประมาณการรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ -           143.8332      -           -           -           

 - งบบุคลากร -            -            -            -            -            

 - งบด าเนินงาน -            -            -            -            -            

 - งบลงทุน -            94.9222         -            -            -            

 - งบเงินอดุหนุน -            -            -            -            -            

 - งบรายจา่ยอื่น -            48.9110         -            -            

 เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินกู้ต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินรายได้ -            -            -            -            -            

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ -            -            -            -            -            

 - นวัตกรรมทางการเงิน -            -            -            -            -            

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ -            -            -            -            -            

 ตัวช้ีวดั หน่วยนับ

แหลง่เงิน



  (8) สรุปงบประมาณกิจกรรมจ าแนกตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีหน่วยงาน และจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

หน่วยนับ จ านวน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน รวมทั้งสิ้น

รวมกิจกรรมหลกัที่ 3  : สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดลอ้ม -           -           94.9222        -           48.9110        143.8332      

รวมแผนปฏิบัติฯหน่วยงาน

สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาขยะและส่ิงแวดล้อม -            -            94.9222         -            48.9110         143.8332       

ฯลฯ

แผนปฏิบัติงานฯหน่วยงาน

งบประมาณปี 2559

เป้าหมาย งบประมาณ
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 14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบประมาณ

2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ

หน่วยงาน : ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

แผนงาน : บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม

ผลผลติ : ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กิจกรรมหลกัที่ 3 : สนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม -        -         143.8332    

1. งบลงทุน* -        -         94.9222      

1.1 ค่าครุภัณฑ์ -         -          94.9222       

1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ -         -          94.9222       

1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มรีาคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 

ล้านบาท -        -          50.5590      

(1) ชดุวิเคราะห์ตัวอย่างพารามเิตอร์น้่าเสียจากแหล่งก่าเนิด

มลพิษ ประกอบด้วย

-        -          24.0260      

(1.1) ตู้บ่มบีโอดี (BOD) อณุหภูม ิ20 องศาเซลเซียส 5.3000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการวิเคราะห์บีโอดี ทดแทนของเดิมซ่ึงมอีายุการใชง้านมากกว่า 10 ปี และขอเพิ่มเติมเนื่องจากปริมาณ

ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น (สสภ.1,4,5,6,7,8,10,11,14,15) จ านวน 10 ตู้

(1.2) Heating Block 0.3200         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการวิเคราะห์ซีโอดีและทดแทนของเดิมซ่ึงมอีายุการใชง้านมากกว่า 10 ปี (สสภ.8) จ านวน 1 เคร่ือง

(1.3) ตู้เย็นเกบ็สารเคม ี 0.2000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการรักษาสภาพสารละลาย สารมาตรฐานและทดแทนของเดิมที่ช ารุดและอายุมากกว่า 10 ปี (สสภ.6,13)

 จ านวน 4 ตู้

งบรายจา่ย - รายการ
งบประมาณปี 2559

สรุปค าช้ีแจง
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งบประมาณ

2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

(1.4) ชดุก าจดัไอกรดแบบเปียก (Scrubber) 0.1300         จดัหาใหม ่ใชต่้อกบัตู้ดูดไอกรดที่มอียู่เดิมเพื่อก าจดัไอกรด จากการเตรียมสารเคม ีสารพิษโดยใชไ้อน้ าจบัไอกรดให้ตกลงมาไอที่

ปล่อยออกไปกจ็ะไมม่ไีอกรด ซ่ึงเป็นวิธีการชว่ยรักษาส่ิงแวดล้อมไมป่ล่อยไอกรดไอสารพิษออกสู่บรรยากาศ (สสภ.16) จ านวน 1 ชดุ

(1.5) ตู้เกบ็สารเคมชีนิดไอระเหย 0.4800         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการเกบ็สารเคมทีี่ระเหยง่าย ไวไฟ (สสภ.1,2,15) จ านวน 3 ตู้

(1.6) เคร่ืองชั่ง Digital 5 ต าแหน่ง 0.9000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการชั่งสารมาตรฐาน ในการเตรียมตัวอย่าง (สสภ.2,9,11) จ านวน 3 เคร่ือง

(1.7) เคร่ือง pH meter 0.1100         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง และทดแทนของเดิมซ่ึงมอีายุการใชง้านมากกว่า 10 ปี (สสภ.10,11) จ านวน

 2 เคร่ือง

(1.8) Digital Burette 0.0860         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการวิเคราะห์บีโอดี ส าหรับใชไ้ตเตรตตัวอย่าง (สสภ.13) จ านวน 2 เคร่ือง

(1.9) ชดุวิเคราะห์น้ ามนัและไขมนั (grease&oil) 7.5000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการวิเคราะห์น้ ามนัและไขมนัและทดแทนของเดิมซ่ึงมอีายุการใชง้านมากกว่า 10 ปี  (สสภ.5,6,10,11,14)

 จ านวน 5 ชดุ

(1.10) เคร่ืองวิเคราะห์ไนโตรเจน (เคร่ืองย่อย-เคร่ืองกล่ัน) 9.0000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการวิเคราะห์ไนโตรเจน ทีเคเอน็ และทดแทนของเดิมซ่ึงมอีายุการใชง้านมากกว่า 10 ปี (สสภ.

2,3,4,6,8,14) จ านวน 6 ชดุ

(2) ชดุวิเคราะห์ตัวอย่างพารามเิตอร์ของแขง็ที่ละลายน้่า

ทั้งหมด (TDS) และของแขง็แขวนลอย (TSS) ประกอบด้วย

4.2600        

(2.1) ตู้อบความร้อน (hot air oven) 1.5000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชส้ าหรับอบตัวอย่าง ในการทดสอบ (สสภ.4,7,9,14,16) จ านวน 5 ตู้

(2.2) ตู้แชตั่วอย่างชนิดควบคุมอณุหภูม ิ 1.2000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชแ้ชตั่วอย่างที่ส่งมาทดสอบในห้องปฏิบัติการและทดแทนของเดิมซ่ึงมอีายุการใชง้านมากกว่า 10 ปี (สสภ.

3,5,6,9,13,14,15,16) จ านวน 8 ตู้

(2.3) ปั้มสูญญากาศ 0.2400         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชป้ระกอบในการกรองสารละลายตัวอย่างวิเคราะห์ของแขง็ (สสภ.8,12,13) จ านวน 3 เคร่ือง

(2.4) ตู้ควบคุมความชื้นอตัโนมติั (digital desiccator) 0.2500         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการควบคุมความชื้นตัวอย่างในการทดสอบ (สสภ.2,4,7,10,12) จ านวน 5 ตู้

(2.5) เคร่ืองลดความชื้น (dehumidifier) 0.1000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นห้องปฏิบัติการเพื่อชว่ยลดความชื้นในห้องชั่งตัวอย่าง (สสภ.6) จ านวน 2 เคร่ือง

(2.6) เคร่ืองชั่ง Digital 4-5 ต าแหน่ง 0.5600         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการชั่งตัวอย่าง ทวนสอบเคร่ืองแกว้ (สสภ.5,12) จ านวน 2 เคร่ือง

(2.7) อา่งน้ าควบคุมอณุหภูม ิ(water bath) 0.2600         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการระเหยแห้งตัวอย่างในการทดสอบตัวอย่างพารามเิตอร์ของแขง็ (สสภ.10,16) จ านวน 2 เคร่ือง

204



งบประมาณ

2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

(2.8) รถเขน็สเตนเลส ส าหรับเขน็ตัวอย่างน้ า 0.1500         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการเขน็ตัวอย่างน้ า ขนย้ายตัวอย่างที่ทดสอบและทดแทนของเดิมซ่ึงมอีายุการใชง้านมากกว่า 10 ปี 

(สสภ.6,11,16) จ านวน 3 คัน

(3) ชดุวิเคราะห์ตัวอย่างพารามเิตอร์โลหะหนักในตัวอย่าง

ส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย

8.3480        

(3.1) เคร่ืองวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ (ICP/OES) 3.1680         จดัหาใหม ่ใชใ้นห้องปฏิบัติการเป็นเคร่ืองมอืวิเคราะห์โลหะหนัก สามารถวิเคราะห์ที่เดียวได้หลายธาตุ ส าหรับ สสภ. 5 ที่ยังไมม่ี

เคร่ืองมอืนี้ (สสภ.5) จ านวน 1 ชดุ

(3.2) ตู้ดูดไอกรด (fume hood) 4.0000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการดูดไอกรด สารพิษ จากการเตรียมสารละลายมาตรฐานโลหะหนัก (สสภ.3,5,6,7,9,12,13,14,15,16) 

จ านวน 10 ตู้

(3.3) เตาให้ความร้อน (hot plate) 0.7200         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้ห้ความร้อนในการทดสอบตัวอย่างโลหะหนัก (สสภ.1,3,5,9,11,15) จ านวน 6 เคร่ือง

(3.4) เคร่ืองล้างด้วยคล่ืนความถี่สูง (ultrasonic cleaner) 0.2600         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นห้องปฏิบัติการชว่ยในการล้างเคร่ืองมอื อะไหล่เคร่ืองมอื ที่เป็นชิ้นเล็กๆที่เคร่ืองมอืในการล้างไมส่ามารถ

ท าความสะอาดได้ทั่วถงึ  (สสภ.2,10) จ านวน 2 เคร่ือง

(3.5) ชดุเคร่ืองกรองน้ าและกล่ันน้ า 0.2000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการกรองและผลิดน้ ากล่ันส าหรับใชใ้นการทดสอบในห้องปฏิบัติการ (สสภ.16) จ านวน 1 ชดุ

(4) ชดุวิเคราะห์ตัวอย่างพารามเิตอร์น้่าผิวดินและอากาศ 

ประกอบด้วย

3.2550        

(4.1) UV-VIS spectrophotometer 1.4400         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม เป็นเคร่ืองมอืวิเคราะห์ใชใ้นการทดสอบพารามเิตอร์ฟอสฟอรัสทั้งหมด แอมโมเนีย ในตัวอย่างน้ า (สสภ.

5,9,16) จ านวน 3 เคร่ือง

(4.2) เคร่ืองวัดความขุ่นแบบต้ังโต๊ะ 0.3200         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการวัดความขุ่นในห้องปฏิบัติการ (สสภ.1,10) จ านวน 2 เคร่ือง

(4.3) เคร่ืองวัดค่าความน าไฟฟูาและความเค็มแบบต้ังโต๊ะ 0.1200         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการวัดค่าความน าไฟฟูาและความเค็ม ของตัวอย่างน้ า และวัดคุณภาพน้ าที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ า

กล่ันปราศจากประจใุนห้องปฏิบัติการ (สสภ.8) จ านวน 1 เคร่ือง

(4.4) เคร่ืองกล่ันน้ า 0.1250         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการผลิตน้ ากล่ันและน้ ากล่ันปราศจากประจเุพื่อใชใ้นห้องปฏิบัติการ (สสภ.10) จ านวน 1 ชดุ
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(4.5) เคร่ืองชั่งไฟฟูาส าหรับชั่งกระดาษกรองงานอากาศ 1.2500         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการชั่งตัวอย่างกระดาษกรอง งานอากาศ ซ่ึงขนาดของเคร่ืองชั่งจะมคีวามเฉพาะเจาะจงส าหรับการชั่ง

กระดาษกรอง (สสภ.2,5,7,15,16) จ านวน 5 เคร่ือง

(5) ชดุวิเคราะห์ตัวอย่างพารามเิตอร์ทางแบคทีเรีย ประกอบด้วย 3.7900        

(5.1) เคร่ืองนึ่งความดันไอ (autoclave) 1.7500         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการนึ่งฆา่เชื้อ อปุกรณ์ เคร่ืองแกว้ สารเคมทีี่ใชใ้นการทดสอบทางแบคทีเรียทั้งหมดและทดแทนของเดิม

ซ่ึงมอีายุการใชง้านมากกว่า 10 ปี (สสภ.1,3,8,14,15) จ านวน 5 เคร่ือง

(5.2) เคร่ืองจา่ยอาหารเล้ียงเชื้ออตัโนมติั 0.5200         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการจา่ยอาหารเล้ียงเชื้อในการเตรียมอาหารที่ใชใ้นการทดสอบเชื้อ ลดการปนเปื้อน (สสภ.7,11,12,15) 

จ านวน 4 เคร่ือง

(5.3) ตุ้บ่มเพาะเชื้ออณุหภูม ิ35 องศาเซลเชยีส 0.6000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการบ่มเพาะเชื้อเพื่อการทดสอบเชื้อที่อณุหภูม ิ35 องศาเซลเซียส (สสภ.11,14) จ านวน 2 ตู้

(5.4) ตู้บ่มเพาะเชื้ออณุหภูม ิ44.5 องศาเซลเซียส 0.3000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการบ่มเพาะเชื้อเพื่อการทดสอบเชื้อที่อณุหภูม ิ44.5 องศาเซลเซียส (สสภ.11) จ านวน 1 ตู้

(5.5) ตู้ปลอดเชื้อ (laminar flow) 0.3200         เป็นตู้ที่ใชใ้นการทดสอบเชื้อ เพาะเชื้อ ลดการปนเปื้อนเชื้อในตัวอย่างและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (สสภ.9,10) จ านวน 2 ตู้

(5.6) เคร่ืองชั่งไฟฟูา 2 ต าแหน่ง 0.3000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชใ้นการชั่งสารเคม ีอาหารเล้ียงเชื้อ งานแบคทีเรีย (สสภ.7,10) จ านวน 2 เคร่ือง

(6) ชดุปฏิบัติการกลางส่าหรับห้องปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อม

 ประกอบด้วย

6.1500        

(6.1) ชดุปฏิบัติการกลางส าหรับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง

ทางเคมสี าหรับห้องปฏิบัติการ

2.1000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม เป็นชดุปฏิบัติการกลาง ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานวิเคราะห์ ทดสอบในห้องปฏิบัติการ (TOR และแบบแปลน

ห้องปฏิบัติการไมเ่หมอืนกนั) (สสภ.9,10,15)จ านวน 3 ชดุ

(6.2) โต๊ะปฏิบัติการส าหรับห้องปฏิบัติการ 0.7600         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม เป็นโต๊ะปฏิบัติการกลาง ที่ใชใ้นการปฏิบัติงานวิเคราะห์ ทดสอบในห้องปฏิบัติการ (TOR และแบบแปลนของ

ห้อง LAP แต่ละแห่งไมเ่หมอืนกนั) (สสภ.1,4,16) จ านวน 3 ชดุ

(6.3) ชดุล้างสารเคมสี าหรับผู้ถกูสารเคม ี 0.0590         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม เป็นอปุกรณ์ส าหรับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ ใชใ้นการล้างตาเมื่อสารเคมกีระเด็น

เขา้ตา หรือใชอ้าบน้ าเมื่อเกดิอบุัติเหตุสารเคมหีกกระด็น โดนตัวเป็นต้น (สสภ.13) จ านวน 1 ชดุ

(6.4) เคร่ืองตรวจสอบคุณภาพน้ าภาคสนาม 0.5600         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชส้ าหรับตรวจสอบคุณภาพน้ าภาคสนาม (สสภ.3,9) จ านวน 2 เคร่ือง

(6.5) เคร่ืองตรวจสอบคุณภาพน้ าภาคสนามส าหรับน้ าทะเล 0.9800         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชส้ าหรับตรวจสอบคุณภาพน้ าทะเล (สสภ.13) จ านวน 1 เคร่ือง
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(6.6) เคร่ืองผลิตอากาศบริสุทธ์ิ (zero air system) 0.3000         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชป้รับเทียบเคร่ือวัด SO2 และ NO2 ที่ติดต้ังในรถตรวจวัดคุรภาพอากาศเคล่ือนที่ (สสภ.3) จ านวน 1 เคร่ือง

(6.7) เคร่ืองวิเคราะห์ กา๊ซ CO 0.4280         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ติดต้ังในรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคล่ือนที(่สสภ.3) จ านวน 1 เคร่ือง

(6.8) เคร่ืองเกบ็ตัวอย่างฝุุนละอองปริมาตรสูง 0.9630         ทดแทนเคร่ืองเดิมที่มอีายุการใชง้าน 20 ปี ไมส่ามารถซ่อมแซมและหาอะไหล่ได้ ใชส้ าหรับตรวจวัดฝุุนละออง (สสภ.7,9) จ านวน 2 

เคร่ือง

(7) เคร่ืองวัดคุณภาพน้่า -        -          0.2500        ทสจ.เลย จดัซ้ือใหมเ่พื่อรองรับแผนบูรณาการ จ่านวน 1 ชดุ

(8) เคร่ืองวัดระดับเสียง Class 1 0.4800        ทสจ.เลย จดัซ้ือใหมเ่พื่อรองรับแผนบูรณาการ จ่านวน 1 ชดุ

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มรีาคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้าน

บาท

-         -          44.3632      

(1) ชดุติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังมลพิษส่ิงแวดล้อมจาก

เหตุร้องเรียนและเหตุการณ์ฉกุเฉนิเคล่ือนที่

14.9040       จดัหาใหม ่ใชส้ าหรับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังมลพิษส่ิงแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนและเหตุการณ์ฉกุเฉนิเคล่ือนที่ ปัจจบุันมยัีง

ไมค่รอบคลุมทุกภาค (สสภ.2,5,6,8,13,14) จ านวน 6 ชดุ

(2) ชดุติดตามตรวจสอบมลพิษส่ิงแวดล้อมจากสถานที่ก าจดั

ขยะมลูฝอย

29.4592       จดัหาใหม ่เพื่อสนับสนุนโครงการจดัระบบบริหารจดัการขยะตามวาระแห่งชาติ (Road map การจดัการขยะ) ซ่ึงปัจบุันปัญหาขยะ

สะสมในประเทศไทยมมีากกว่า 2,000 แห่ง ที่ยังจดัการไมถ่กูหลักสุขาภิบาลและจ าเป็นต้องมชีดุติดตามตรวจสอบส่ิงแวดล้อมจาก

สถานที่ก าจดัขยะมลูฝอยเพื่อเฝูาระวังอคัคีภัย ลดปัญหาร้องเรียนจากสถานที่ก าจดัขยะมลูฝอย (สสภ.1-16) จ านวน 16 ชดุ

2. งบรายจา่ยอ่ืน -        48.9110      

1. ค่าใชจ้า่ยโครงการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ 13.7600       โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม

และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม 1. จดัระบบการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นเงิน 8,419,356 บาท

2. การติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษที่ระบายน้ าทิ้งในพื้นที่เส่ียงหรือพื้นที่วิกฤต จ านวน 640 แห่ง เป็นเงิน5,340,644 บาท

2. ค่าใชจ้า่ยโครงการติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังมลพิษ 8.2780         โครงการติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังมลพิษส่ิงแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมระดับภูมภิาค

ส่ิงแวดล้อมจากเหตุร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมระดับภูมภิาค 1. ค่าด าเนินส ารวจและรวบรวมขอ้มลูแหล่งก าเนิดมลพิษส่ิงแวดล้อม เส้นทางการขนส่ง ขอ้มลูการเกดิมลพิษ ตรวจสอบสภาพ

ความเส่ียงและน ามาก าหนดพื้นที่แผนงานการด าเนินการจดัท าแผนการปูองกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมจากเหตุร้องเรียน 

เหตุการณ์ฉกุเฉนิด้านส่ิงแวดล้อม เป็นเงิน 4,838,200 บาท
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งบประมาณ

2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

2. ค่าจดัอบรมแกเ่ครือขา่ยติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังมลพิษส่ิงแวดล้อมจากเหตุร้องเรียน เป็นเงิน 2,494,800 บาท

3. จดัท าคู่มอืการติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังมลพิษส่ิงแวดล้อมจากเหตุร้องเรียน เป็นเงิน 270,000 บาท

4. วัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับการสาธิตในการฝึกอบรม เป็นเงิน 675,000 บาท

3. ค่าใชจ้า่ยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบมลพิษ 4.0730         โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบมลพิษส่ิงแวดล้อมจากสถานที่ก าจดัขยะมลูฝอยชมุชน

ส่ิงแวดล้อมจากสถานที่ก าจดัขยะมลูฝอยชมุชน 1.ค่าด าเนินส ารวจและรวบรวมขอ้มลูปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมที่เกดิจากการจดัการขยะมลูฝอย จากสถานที่ก าจดัขยะมลูฝอยชมุชน 

 สถานีขนถา่ยขยะมลูฝอย การประเมนิความเส่ียงของพื้นที่จดัการขยะมลูฝอยชมุชน และขยะอื่น ตรวจสอบสภาพความเส่ียงและ

น ามาก าหนดพื้นที่แผนงานการด าเนินการจดัท าแผนการปูองกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อม เป็นเงิน 2,037,760 บาท

2.ค่าจดัอบรมแกเ่ครือขา่ยติดตามตรวจสอบมลพิษส่ิงแวดล้อมจากเหตุไฟไหมส้ถานที่ก าจดัขยะ เป็นเงิน 1,427,200 บาท

3. จดัท าคู่มอืการติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมที่เกดิจากการจดัการขยะมลูฝอย จากสถานที่ก าจดัขยะมลู

ฝอยชมุชนสถานีขนถา่ยขยะมลูฝอย เป็นเงิน 608,000 บาท

4. ค่าใชจ้า่ยโครงการประสานความร่วมมอืในการก ากบั 22.8000       รายละเอยีดโครงการ

ติดตามการด าเนินงานตามแผนจดัการขยะมลูฝอย 1. จดัประชมุร่วมกบัประชาชนและผู้น าชมุชน เพื่อสร้างเครือขา่ยภาคประชาชน เป็นเงิน 8,086,400 บาท

และของเสียอนัตรายในพื้นที่จงัหวัด 2. ประชมุร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนจดัการขยะ เป็นเงิน 3,562,880 บาท

3. รณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 8,360,000 บาท

4. ติดตามประเมนิผลการด าเนินงานระดับจงัหวัด เป็นเงิน 2,790,720 บาท

หมายเหตุ 

 1. การบันทึกประเภทรายการ และรายการให้ใชป้ระเภทรายการและรายการในทะเบียนกลางของส านักงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

      ค่าใชจ้า่ยในการเจรจาและประชมุนานาชาติ  ค่าจา้งที่ปรึกษา  ค่าประชาสัมพันธ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง    งบเงินอดุหนุนและรายจา่ยอื่นที่มค่ีาใชจ้า่ยในลักษณะดังกล่าว

 2. รายจา่ยเพื่อจา้งที่ปรึกษาเพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ให้แยกเป็นรายการย่อยและแสดงวงเงินค่าใชจ้า่ย

 3. ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบับุคลากร การด าเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอดุหนุน และงบรายจา่ยอื่น ให้จดัท ารายละเอยีดตามแบบงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน มาปรับใชโ้ดยอนุโลม 

4. งบประมาณผูกพัน ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องผูกพันงบประมาณขา้มปีทุกรายการ
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12. แบบแสดงรายละเอียดกิจกรรม  ( 1 ชุด : 1 กิจกรรม)

กิจกรรมหลกัที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจดัการ 148.3183      ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

                        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

   (1) ประเภทกิจกรรม

                      กจิกรรมหลัก กจิกรรมรอง กจิกรรมสนับสนุน

                      กจิกรรมย่อย (เป็นกจิกรรมซ่ึงเป็นขอ้ย่อยของกจิกรรมหลัก)

   (2) เป็นกิจกรรมตามภารกิจ

                     ภารกจิพื้นฐาน ภารกจิยุทธศาสตร์

         นโยบายส าคัญของรัฐบาล : เร่ือง

         นโยบายอื่น : เร่ือง

   (3) เป็นกิจกรรมตามนโยบาย

                     นโยบายต่อเนื่อง นโยบายใหม่

   (4) ความเช่ือมโยงกับ

          - ผลผลิต :  ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

          - นโยบายการจดัสรรงบประมาณ :  ส่งเสริมศักยภาพในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และควบคุมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พัฒนาการจดัท าแผน

          มาตรฐานเกณฑ์ปฏิบัติ ถา่ยทอดองค์ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจติส านึก ตลอดจนพัฒนาปรับปรุง

          และบังคับใชก้ฎหมาย

          - กลยุทธ์หน่วยงาน :   1.พัฒนากระบวนการท างานและเคร่ืองมอืเพื่อการให้บริหารงานและบริการของกระทรวงมปีระสิทธิภาพ

  และเกดิประสิทธิผล

2. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้ในการท างานตามหลักการบริหารกจิการ บ้านเมอืงที่ดี

3. พัฒนาประสิทธิภาพ ติดตาม เฝ้าระวัง คุ้มครอง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5. ส่งเสริมความร่วมมอืและสร้างเครือขา่ยอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง ดูแล รักษา ติดตาม ก ากบั ตรวจสอบ

                               ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในทุกระดับ

         - ประเด็นนโยบายรัฐบาล :

         - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 :

         - แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

         - เป็นกจิกรรมย่อยที่ก าเนินการตามแผนพัฒนา จงัหวัด กลุ่มจงัหวัด

            จงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด : …………(ระบุชื่อจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)............................................................

            (ให้ระบุเฉพาะกรณีเป็นกจิกรรมที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจงัหวัด/กลุ่มจงัหวัด)

   (5) ผู้รับผิดชอบ หรือช่ือหน่วยงานยอ่ย 

          1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

(ระบุได้ไมเ่กนิ 3 ชื่อ)
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   (6) เป้าหมายกิจกรรม

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)

ตัวชี้วัด (เชงิปริมาณ) : ระบบ 1 1 1 1 1

จ านวนระบบอ านวยการและ (1)

การบริหารจดัการทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

* เป็นผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)

   (7) กรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหน้าระยะปานกลางของกิจกรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

งบประมาณ 40.9227        148.3183      24.1000        24.1000        24.1000        

 - งบบุคลากร -            -            -            -            -            

 - งบด าเนินงาน 24.1000         24.1000         24.1000         24.1000         24.1000         

 - งบลงทุน 16.8227         55.6158         -            -            -            

 - งบเงินอดุหนุน -            -            -            -            -            

 - งบรายจา่ยอื่น -            68.6025         -            -            -            

 เงินนอกงบประมาณ

 - เงินกู้ในประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินกู้ต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินรายได้ -            -            -            -            -            

 - เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -            -            -            -            -            

 - เงินและทรัพย์สินชว่ยราชการ -            -            -            -            -            

 - นวัตกรรมทางการเงิน -            -            -            -            -            

 - เงินนอกงบประมาณอื่นๆ -            -            -            -            -            

 ตัวช้ีวดั หน่วยนับ

แหลง่เงิน



  (8) สรุปงบประมาณกิจกรรมจ าแนกตามแผนปฎิบัติราชการประจ าปีหน่วยงาน และจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

หน่วยนับ จ านวน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน รวมทั้งสิ้น

รวมกิจกรรมหลกัที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

-           24.1000        55.6158        -           68.6025        148.3183      

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

-            24.1000         55.6158         -            68.6025         148.3183       

 

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

แผนปฏิบัติงานฯหน่วยงาน
เป้าหมาย งบประมาณปี 2559
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 14. แบบแสดงรายละเอียดรายการ

งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ

หน่วยงาน ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

แผนงาน : บริหารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม

ผลผลติ : ระบบอ านวยการและการบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

กิจกรรมหลกั : พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 40.9227      -          148.3183     148.3183

และการสื่อสารเพ่ือการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

1. งบบุคลากร -         -          -          

2. งบด าเนินงาน 24.1000      24.1000       

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 4.1000         4.1000         

2.1.3 ค่าวัสดุ 4.1000         4.1000         

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ 4.1000         4.1000         

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 20.0000       20.0000        

-ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 20.0000       20.0000        

3. งบลงทุน* 16.8227      55.6158       

3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16.8227       -           55.6158        

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อม

ด้วยระบบปฏิบัติการ

7.6340         

งบรายจา่ย - รายการ
งบประมาณปี 2559

สรุปค าช้ีแจง
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งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

(2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค ส าหรับส านักงานพร้อม

ระบบปฏิบัติการ

5.1120         

(3) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 1.3805         2.9260         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ใชส้ าหรับปฏิบัติงาน(กตน.4  เคร่ือง สบก. 6 เคร่ือง ศทส. 251 เคร่ือง รวม 266 เคร่ือง)

(4) เคร่ืองพิมพ์ชนิดฉดีหมกึ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ

ขนาด A3

0.9265         

(5) เคร่ืองส ารองไฟขนาด 1 KVA 1.7697         2.0400         จดัหาใหม ่ใชส้ าหรับคอมพิวเตอร์ที่จดัหาใหม ่จ านวน 400 เคร่ือง

(6) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 8.0300         ทดแทนครุภัณฑ์ที่เส่ือมสภาพ  ใชส้ าหรับปฏิบัติงาน (สบร. 5 เคร่ือง สนย. 20 เคร่ือง สตป. 20 เคร่ือง ศทส. 300 เคร่ือง สบก. 

20 เคร่ือง รวม 365 เคร่ือง)

(7) เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย แบบที่ 1 9.1200         ทดแทนครุภัณฑ์ที่เส่ือมสภาพของ ทสจ. ใชส้ าหรับปฏิบัติงาน จ านวน 76 เคร่ือง

(8) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 0.7800         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม  ใชส้ าหรับปฏิบัติงาน (กตน. 11 เคร่ือง กกม. 3 เคร่ือง สบก. 12 เคร่ือง รวม 26 เคร่ือง)

(9) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค ส าหรับงานประมวลผล 5.4750         ทดแทนครุภัณฑ์เดิม  ใชส้ าหรับปฏิบัติงาน (กตน. 2 เคร่ือง สบก. 2 เคร่ือง กกม. 2 เคร่ือง ศทส. 284 เคร่ือง รวม 219 เคร่ือง)

(10) ชดุโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเคร่ือง

ไมโครคอมพิวเตอร์

2.5878         จดัหาใหม ่ส าหรับคอมพิวเตอร์ที่จดัหาใหม ่ จ านวน 681 ชดุ

(11) ชดุโปรแกรมจดัการส านักงาน (Microsoft office) 4.7700         จดัหาใหม ่ส าหรับคอมพิวเตอร์ที่จดัหาใหม ่จ านวน 477 ชดุ

(12) เคร่ือง Multifunction ชนิดเลเซอร์ LED สี 3.0130         ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด ใชส้ าหรับปฏิบัติงาน (สนย.4 เคร่ือง สตป.  4 เคร่ือง สบก. 3 เคร่ือง ศทส. 120 เคร่ือง) จ านวน 

131 เคร่ือง

(13) เคร่ืองพิมพ์องิค์เจท็พล็อตเตอร์ 0.2740         ทดแทน ใชส้ าหรับงานประชาสัมพันธ์ (สบก.) จ านวน 1 เคร่ือง

(14)  อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ชอ่ง 9.6000         จดัหาทดแทนอปุกรณ์เครือขา่ยที่ใชม้านานกว่า 8 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้านระบบต่าง ๆ ของ ทสจ. และส่วนกลาง 

จ านวน 80 ชดุ

(15) อปุกรณ์ Web Application Firewall 2.0000         จ านวน 1 เคร่ือง

(16) อปุกรณ์ตรวจจบัและป้องกนัการบุกรุกบนระบบเครือขา่ย 2.0000         จ านวน 1 เคร่ือง
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งบประมาณ

ปี 2558 รายจา่ยข้ันต่ า รายจา่ยอ่ืนๆ
งบรายจา่ย - รายการ

งบประมาณปี 2559
สรุปค าช้ีแจง

(17) อปุกรณ์ Proxy Server Caching 3.0000         จ านวน 1 เคร่ือง

4. งบเงินอุดหนุน* -         -          

5. งบรายจา่ยอ่ืน* -         68.6025       

1. ค่าใชจ้า่ยโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม 68.6025        เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารและการบริการ มรีายการดังนี้

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการขอ้มลูและบริการ (1) ระบบรับเร่ืองร้องเรียน 2,200,000 บาท

อเิล็กทรอนิกส์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับจงัหวัด (2) ระบบติดตามขอ้ส่ังการ 3,000,000 บาท

(3) ระบบเว็บไซต์ของ ทส. 1,600,000 บาท

(4) ระบบ e-Project Tracking 2,200,000 บาท

(5) ค่าใชจ้า่ยในการบูรณาการฐานขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับจงัหวัด 18,402,500 บาท

(6) ค่าใชจ้า่ยในการบริการสารสนเทศทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับจงัหวัดเพื่อเป็น One Stop Service 

24,000,000 บาท

(7) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมการใชป้ระโยชน์ขอ้มลูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับจงัหวัด 2,000,000 บาท

(8) ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานศูนย์บัญชาการระดับจงัหวัด (War room) 15,200,000 บาท

หมายเหตุ 

 1. การบันทึกประเภทรายการ และรายการให้ใชป้ระเภทรายการและรายการในทะเบียนกลางของส านักงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าใชจ้า่ยในการสัมมนาและฝึกอบรม  

    ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  ค่าใชจ้า่ยในการเจรจาและประชมุนานาชาติ  ค่าจา้งที่ปรึกษา  ค่าประชาสัมพันธ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

    งบเงินอดุหนุนและรายจา่ยอื่นที่มค่ีาใชจ้า่ยในลักษณะดังกล่าว

 2. รายจา่ยเพื่อจา้งที่ปรึกษาเพื่อการจดัหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ให้แยกเป็นรายการย่อยและแสดงวงเงินค่าใชจ้า่ย

 3. ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบับุคลากร การด าเนินงาน และการลงทุน ในงบเงินอดุหนุน และงบรายจา่ยอื่น ให้จดัท ารายละเอยีดตามแบบงบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน  มาปรับใชโ้ดยอนุโลม 

 4. งบประมาณผูกพัน ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องผูกพันงบประมาณขา้มปีทุกรายการ
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