แผน / ผลการปฏิบัติงาน
แผน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผน / ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
อส.301 อส.302 อส.302/เงินกัน อส.303

ส่วนติดตามประเมินผล
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ 2555

คํานํา
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและมีผล
บั ง คับ ใช้ แ ล้ว ทุก หน่ว ยงานต้ องจั ดทําแผนปฏิบั ติง าน แผนการใช้จ่ า ยงบประมาณ และแผนการ
จั ดซื้ อจั ดจ้ าง ส่งให้สํานักงบประมาณให้ความเห็นชอบ และเมื่อสํานักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว
ทุกหน่วยงานต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผน และต้องรายงานผลการปฏิบัตงิ าน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามแบบ
รายงาน และกําหนดระยะเวลาการส่งรายงาน ซึ่งแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของแต่ละ
หน่วยงานดังกล่าว
สํานักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยปฏิบัติเกิดความชัดเจนในการ
จัดทํารายงานและการจัดส่งรายงาน จึงได้จัดทําคู่มือการจัดทํารายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน แผน/ผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้รายงานเป็นรูปแบบเดียวกัน ส่งให้สํานักแผนงานและสารสนเทศเพื่อ
สรุปข้อมูลเป็นภาพรวมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสําหรับ
ผู้บริหารใช้ประกอบในการตัดสินใจ และสัง่ การต่อไป
สํานักแผนงานและสารสนเทศหวังว่าคู่มือการจัดทํารายงานเล่มนี้ จะช่วยให้หน่วยปฏิบัติเกิด
ความเข้าใจในการจัดทํารายงานยิง่ ขึน้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการจัดทํารายงาน ขอให้ประสานโดยตรง
มายังเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ โทรศัพท์ 0 2579 9571 และ 08 1902 1139 ซึ่งยินดีให้คําแนะนํา
ตลอดเวลาราชการ

ส่วนติดตามประเมินผล
สํานักแผนงานและสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ 2555

คู่มือการจัดทํารายงาน
การส่งรายงาน
ขั้นตอนการจัดทํารายงาน
อส. 301
อส. 302
อส. 302/เงินกัน
อส. 303
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คู่มือการจัดทํารายงาน
แผน/ผล การปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แบบ อส. 301

แบบรายงาน แผน/ผล และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้หน่วยงานในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาครายงาน เป็นรายเดือน โดยให้รายงานความก้าวหน้า
ทั้ ง งาน/โครงการ ตามงบประมาณปกติ เงิ น รายได้ และ
งบกลาง (ถ้ามี) และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ

แบบ อส. 302

แบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จําแนกตาม
งาน/โครงการ และ งบรายจ่าย เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายรายงาน
เป็นรายเดือน โดยให้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบ
ประมาณปกติ เงินรายได้ งบกลาง (ถ้ามี) และเงินนอก
งบประมาณอื่น ๆ

แบบ อส.302/เงินกัน

แบบ อส. 303

แบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี จําแนกตามงาน/
โครงการ และงบรายจ่าย เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายรายงานเป็น
รายเดือน โดยให้รายงานการใช้จ่ายทั้งงบปกติ เงินรายได้
งบกลาง (ถ้ามี) และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ
แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยเบิกจ่าย
รายงาน เป็นรายเดือน โดยให้รายงานการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง
จากงบประมาณปกติ เงินรายได้ งบกลาง และเงินนอก
งบประมาณอื่น ๆ (ถ้ามี)
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การส่งรายงาน
แบบ
แบบ
แบบ
แบบ

อส. 301
อส. 302
อส. 302/เงินกัน
อส. 303

แผน + ผล
ครั้งแรก

แผนปฏิบัติงานทั้งปี และผลการ
ปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2554
ส่งภายใน 5 พฤศจิกายน 2554

ครั้งต่อไป

รายงานผลงานทุกเดือน
ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

ผล

วิธีการจัดส่งรายงาน
ทาง e – mail : tidtam3@dnp.go.th
หรือ รายงานผ่านเครือข่าย internet
(ด้วยไฟล์ข้อมูลแบบ PDF)

-3-

ขั้นตอนการจัดทํารายงาน อส. 301, อส. 302, อส. 302/เงินกัน และ อส. 303

} สํานักงบประมาณ
} กรมบัญชีกลาง
} กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สรุปภาพรวมกรมอุทยานฯ
สงป. 301 สงป. 302 ทุกไตรมาส
อส. 301 อส. 302 อส. 302/เงินกัน ทุกเดือน

สํานัก/กอง/ส่วน
ส่วนกลาง

อส. 301
อส. 302
อส. 302/เงินกัน
อส. 303

ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลรายงาน
ส่วนติดตามประเมินผล สํานักแผนงานและสารสนเทศ
e- mail : tidtam3@yahoo.com
tidtam3@dnp.go.th
หรือ ระบบเครือข่าย internet

ทุกเดือน
งานการเงิน
สํานักบริหารฯ

งานพัสดุ
สํานักบริหารฯ

สรุปภาพรวมของ สํานักบริหารฯ
อส. 301 อส. 302 อส. 302/เงินกัน
อส. 303 ทุกเดือน
อส. 302
อส. 302/เงินกัน ทุกเดือน
อส. 303 ทุกเดือน

ฝ่ายแผนงานและติดตามผล
ส่วนอํานวยการ สํานักบริหารฯ
สรุปภาพรวมหน่วยงานในสังกัด
อส. 301 ทุกเดือน

ส่วน / กลุ่ม ที่สังกัด
(สํานักบริหารฯ)

ฝ่าย

อส. 301 ทุกเดือน
งาน

หน่วยปฏิบัติ เช่น สวนป่า อุทยานฯ เขตรักษาพันธุ์ฯ หน่วยจัดการต้นน้ํา ฯลฯ

อธิบดี อส.
รอง, ผู้ตรวจฯ

แบบ อส. 301
แบบฟอร์มการรายงาน
คําอธิบายวิธีการกรอก

(แบบ อส. 301)
-4แบบรายงาน แผน/ผล และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

งบประมาณปกติ
งบกลาง
รายงานประจําเดือน (1)...................................พ.ศ. ..................
หน่วยงาน :
(2).............................................................

ส่วน
.....................................................

กลุ่ม..............................

แผนงาน : (3)...................................

กิจกรรม/โครงการ
.................................

กิจกรรมงาน/โครงการ .............................

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

เป้าหมายทั้งปี
(หน่วยนับ)

(4)

(5)

ผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ) (6)
เดือนนี้

ความก้าวหน้า/รายละเอียดของงานโดยรวม

ปัญหา/อุปสรรค

รวมตั้งแต่ต้นปี

% เทียบกับ

ตั้งแต่ต้นปี - ปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

(สะสม)

เป้าหมายทั้งปี

(อธิบาย) (7)

(8)

รวม

ลงชื่อ ..........................................ผู้จัดทํารายงาน
(........................................)
ตําแหน่ง.....................................................

-5(แบบ อส. 301)
ประเภทรายจ่าย

งบประมาณทั้งปี
(บาท)

(9)

ผลการใช้จ่ายเงิน (11)
เดือนนี้

รวมตั้งแต่ต้นปี

% เทียบกับ

(สะสม)

งบประมาณทั้งปี

(10)

1. งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดําเนินงาน

ลงชือ
่ ............................(ผู้จัดทํารายงาน)(12)

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตําแหน่ง ...........................................

- ค่าสาธารณูปโภค

วัน/เดือน/ปี ...................................

- ค่าจ้างเหมา

โทรศัพท์/โทรสาร ................................

3. งบลงทุน

E-mail address :

- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายงานนี้ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

4. งบเงินอุดหนุน

ลงชือ
่ ............................(ผู้ตรวจสอบ) (13)

5. งบรายจ่ายอืน
่

(..........................)

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตําแหน่ง ..................................................

- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

หมายเหตุ

ให้ใช้ผลการใช้จ่ายเงินที่ส่วน/กลุ่ม บันทึกและตัดยอดการใช้จ่ายเงินของแต่ละงาน/โครงการ ไว้
ซึ่งยอดเงินนี้อาจยังไม่ได้บันทึกลงในระบบ GFMIS ก็ได้

ณ

สิ้นเดือน
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คําอธิบาย แบบรายงาน อส. 301
วัตถุประสงค์ของแบบรายงาน
เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รบั แผนปฏิบัตงิ านและงบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ทุกกิจกรรม งาน/โครงการ ทั้งจากงบประมาณปกติ เงินรายได้ งบกลาง และเงินนอก
งบประมาณ ทุกประเภท จัดทํารายงานเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

การจัดทําแบบรายงาน
(1) รายงานประจําเดือน.................พ.ศ.............. : ให้ระบุเดือนทีป่ ฏิบัตงิ านนัน้ ๆ เช่น รายงานประจํา
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 หมายถึง การรายงานผลการ
ปฏิบัตงิ านตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2554
(2) หน่วยงาน :

ให้ระบุชื่อ สํานักบริหารฯ ส่วน หรือ กลุ่ม ที่หน่วยงานที่
จัดทํารายงาน สังกัดอยู่ เช่น รายงานผลการดําเนินงาน
ของกิจกรรมงานบํารุงป่า ส่วนที่รบั ผิดชอบ คือ ส่วนฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เป็นต้น

(3) แผนงาน กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมงาน/โครงการ :
ให้ระบุว่าเป็นการรายงานแผน/ผล การดําเนินงาน
ของกิจกรรมงาน/โครงการใด อยู่ภายใต้ งานและ
แผนงานใด
(4) กิจกรรมทีป่ ฏิบัติ :

ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ปฏิบัติ (ตามเอกสาร
รายละเอียดกิจกรรมที่กําหนดให้รายงาน ตามแบบ
อส. 301)

(5) เป้าหมายทั้งปี (ระบุหน่วยนับ) :

ระบุเป้าหมายทั้งปีที่หน่วยงานได้รบั แจ้งจาก กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยให้ระบุ
หน่วยนับ ของแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติด้วย

-7(6) ผลการปฏิบัติงาน (เชิงปริมาณ) :

ให้ระบุผลการปฏิบัตงิ านเป็นตัวเลข (ปริมาณ) ของแต่ละ
กิจกรรม
- เดือนนี้ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของเดือนที่
รายงาน
- รวมตั้งแต่ตน้ ปี (สะสม) หมายถึง ผลการปฏิบัตงิ าน
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงเดือนที่จัดทํา
รายงาน เช่น รายงานผลการปฏิบัตงิ านของเดือน
ธันวาคม รวมตั้งแต่ต้นปี (สะสม) จะเป็นผลงาน ของ
เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม รวมกัน

(7) ความก้าวหน้า รายละเอียดของงานโดยรวม ตั้งแต่ตน้ ปี – ปัจจุบัน (อธิบาย) :
ให้อธิบายหรือบรรยายถึงความก้าวหน้าของงานทีป่ ฏิบัติ
ที่อาจจะนอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน (4) แต่หน่วยงานเห็น
ว่าเป็นผลงานที่โดดเด่น/สําคัญ หรือแสดงให้เห็นถึง
ประโยชน์ทปี่ ระชาชนจะได้รับจากการดําเนินงานนัน้ ๆ

(8) ปัญหา/อุปสรรค : ข้อเสนอแนะ

ให้ระบุ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อขัดข้อง ที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลทําให้การปฏิบัติงานต้องล่าช้า
หรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่กําหนดไว้ และให้
ระบุข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหานั้น ๆ ด้วย

(9) ประเภทรายจ่าย :

หมายถึง ประเภทของงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้
รับแจ้ง ตามแผนปฏิบัติงานจากกรมฯ (อส. 104/1)
หมายเหตุ : กรณีที่มีการปรับแผนโอนเปลีย่ นแปลง
งบประมาณ ไปเป็นงบรายจ่ายอื่น จากแผนที่ได้รบั ให้
จัดทํารายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงด้วย ตัดจากงบใด
ไปเพิ่มที่งบใด เป็นค่าอะไร และรายงานผลงานที่เพิ่มขึ้น
และการเบิกจ่ายด้วย

-8(10) งบประมาณทั้งปี (บาท) :

ให้ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับทั้งปีสาํ หรับ
งาน/โครงการ ที่รายงาน

(11) ผลการใช้จ่ายเงิน :

ให้ระบุผลการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สําหรับ
งาน/โครงการ ที่รายงาน
- เดือนนี้ หมายถึง ผลการใช้จ่ายเงินของเดือนที่รายงาน
- รวมตั้งแต่ตน้ ปี (สะสม) หมายถึง ผลการใช้จ่ายเงิน
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือนทีจ่ ัดทํา
รายงาน
- % เทียบกับงบประมาณทั้งปี หมายถึง ร้อยละ (%)
ของการใช้จ่ายเงินสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับทั้งปี

หมายเหตุ

ให้ใช้ผลการใช้จ่ายเงินที่ส่วน/กลุ่ม บันทึกและตัดยอด
การใช้จ่ายเงินของแต่ละงาน/โครงการ ไว้ ณ สิ้นเดือน
ซึ่งยอดเงินนี้อาจยังไม่ได้บันทึกลงในระบบ GFMIS
ก็ได้

(12) ลงชื่อ ผูจ้ ัดทํารายงาน :

ให้ลงชื่อผู้จัดทํารายงาน ระบุชื่อและตําแหน่งด้วย

(13) ลงชื่อ ผูต้ รวจสอบ :

ให้ระบุชื่อผู้รบั ผิดชอบ งาน/โครงการ นัน้ ๆ ได้แก่
ผอ.ส่วน หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้ากลุ่ม พร้อมระบุ
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร และ e-mail address
(ถ้ามี)

การส่งรายงาน
ส่งรายงานให้สาํ นักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายในวันที่ 5
ของเดือนถัดไป ทาง E – mail : tidtam3@dnp.go.th หรือรายงานผ่านระบบเครือข่าย internet

แบบ อส. 302
แบบฟอร์มการรายงาน
คําอธิบายวิธีการกรอก

(แบบ อส. 302)
-9-

แบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เงินรายได้

เงินนอกงบประมาณอื่น ๆ

ส่วนราชการ (1) ……………………………………………………………………

รายการ
(3)

เงินงบประมาณตามแผน
ได้รับเดือนนี้

รวมแต่ต้นปี
(4)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ ………เดือน……………..พ.ศ…….(2)

เงินงบประมาณตามใบงวด
ได้รับเดือนนี้

ก่อหนี้ผก
ู พัน

กันไว้เบิก

รวมแต่ต้นปี
(5)

จํานวนเงินเบิกจ่ายแล้ว
เบิกเดือนนี้

(6)

(7)

คงเหลือ

เหตุผลทีเ่ งินเหลือ

รวมแต่ต้นปี
(8)

แต่ละงวด
(9)

แผนงาน :
กิจกรรม/โครงการ :
กิจกรรมงาน/โครงการ :
งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดําเนินงาน
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าจ้างเหมา
งบลงทุน
- ครุภัณฑ์
- ทีด
่ ินและสิ่งก่อสร้าง
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าทีด
่ ินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
ลงชื่อ………………………………………………………… ผูร
้ ายงาน
ตําแหน่ง ……………………………………………………
วัน / เดือน / ปี…………………………โทรศัพท์………………………..

(10)
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คําอธิบาย แบบรายงาน อส. 302

วัตถุประสงค์ของแบบรายงาน
เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทํารายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ทั้งงบประมาณปกติ เงินรายได้ และงบกลาง ของทุกงบงาน/โครงการ และกิจกรรมงาน/โครงการ รวมทั้งเงิน
นอกงบประมาณทุกประเภท ส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิ านและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้สํานักงบประมาณ

การส่งรายงาน
ส่งรายงานให้สาํ นักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื
ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทาง E-mail : tidtam3@dnp.go.th หรือ รายงานผ่านระบบเครือข่าย internet

การจัดทําแบบรายงาน
(1) ส่วนราชการ :

ให้ระบุชื่อส่วนราชการ ที่เป็นผู้จัดทํารายงาน

(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ตน้ ปี ถึง วันที.่ ...........เดือน............................พ.ศ. ...................... :
ให้ระบุว่าเป็นรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณถึงวันที่เท่าใด เดือนอะไร พ.ศ. อะไร
เช่น ผลการใช้จ่ายเงินตัง้ แต่ตน้ ปี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2553
(3) รายการ :

ให้ระบุรายการเงินงบประมาณ แยกเป็นแผนงาน
กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมงาน/โครงการ งบรายจ่าย
แยกเป็น

- 11 - งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)
- งบดําเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา)
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง)
- งบอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

(4) เงินงบประมาณตามแผน :

ให้ระบุเงินงบประมาณที่ได้รับแจ้งตามแผนปฏิบัตงิ าน

(5) เงินงบประมาณตามใบงวด :

ให้ระบุเงินงบประมาณที่ได้รับแจ้งตามใบงวด

(6) ก่อหนี้ผกู พัน :

ให้ระบุจํานวนเงินงบประมาณที่ได้ทําการก่อหนีผ้ ูกพัน
ไว้แล้ว

(7) กันไว้เบิก :

ให้ระบุจํานวนเงินงบประมาณที่กันไว้เบิก

(8) จํานวนเงินเบิกจ่ายแล้ว :

ให้ระบุจํานวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว ของเดือนที่
รายงาน และรวมเบิกตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

(9) คงเหลือ :

ให้ระบุเงินงบประมาณคงเหลือ (เงินงบประมาณตาม
ใบงวดรวมตั้งแต่ต้นปี – (จํานวนเงินกันไว้เบิก + จํานวน
เงินเบิกจ่ายแล้ว รวมตั้งแต่ต้นปี)

(10) เหตุผลที่เงินเหลือแต่ละงวด :

ให้ระบุสาเหตุที่ทําให้เงินงบประมาณเหลือจ่ายใน
แต่ละงวด

หมายเหตุ

รายงาน อส. 302 เจ้าหน้าที่การเงินของสํานักเป็นผู้จัดทํารายงาน

แบบ อส. 302/เงินกัน
แบบฟอร์มการรายงาน
คําอธิบายวิธีการกรอก

- 12 แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี
(งบประมาณปี 2550,

2551,

2552,

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

2553 และ 2554

กันไว้เบิกจ่ายปี 2555)
(แบบ อส. 302/เงินกัน)

อืน
่ ๆ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ .........เดือน...................
พ.ศ….....(2)

ส่วนราชการ (1).................................................

หน่วยนับ : บาท
เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ

รายการ

ทีไ่ ด้รับ

กันไว้เบิก

(3)

(4)

(5)

จํานวนเงินเบิกจ่ายแล้ว
เบิกเดือนนี้

คงเหลือ

รวมตั้งแต่ต้นปี

หมายเหตุ
(ระบุระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดสัญญา)

(6)

(7)

แผนงบประมาณ………………………………………………………………………..
กิจกรรมงาน/โครงการ : ……………………………………………………….
รายการ
1...............................................
2..............................................
3...............................................

รวม

ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน
ตําแหน่ง..................................................
วัน / เดือน / ปี.......................โทรศัพท์..........

(8)

- 13 -

คําอธิบาย แบบรายงาน อส. 302/เงินกัน
วัตถุประสงค์ของแบบรายงาน
เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทํารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2551
2552 และ 2553 ที่กันไว้เบิกจ่ายปี 2554 ทั้งงบประมาณปกติ เงินรายได้ และงบกลาง ของทุกงบ
งาน/โครงการ และกิจกรรมงาน/โครงการ และเงินนอกงบประมาณอื่น ๆ (ถ้ามี) ส่งให้กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณกันเหลื่อมปี ส่ง
ให้สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งรายงาน
ส่ ง รายงานให้ สํา นั ก แผนงานและสารสนเทศ กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และ
พั น ธุ์ พื ช ภายในวั น ที่ 5 ของเดื อ นถั ด ไป ทาง E-mail : tidtam3@dnp.go.th หรื อ รายงาน
ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย internet

การจัดทําแบบรายงาน
(1) ส่วนราชการ :

ให้ระบุชื่อส่วนราชการ ที่เป็นผู้จัดทํารายงาน

(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่ต้นปี ถึง วันที.่ ...........เดือน....................พ.ศ. ............... :
ให้ระบุว่าเป็นรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณถึงวันที่เท่าใด เดือนอะไร พ.ศ. อะไร เช่น
ผลการใช้จ่ายเงินตั้งแต่ตน้ ปี ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2554
(3) รายการ :

ให้ระบุรายการเงินงบประมาณ แยกเป็นแผนงบประมาณ
กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมงาน/โครงการ และรายการที่
กันเงิน เช่น ค่าก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
อาคาร อช. หมู่เกาะสิมิลัน/ค่าจัดทํารั้วลวดหนาม
อช. คลองพนม 10 กม.

- 14 (4) เงินงบประมาณที่ได้รับ :

ให้ระบุเงินงบประมาณที่ได้รับของแต่ละรายการ

(5) เงินงบประมาณกันไว้เบิก :

ให้ระบุเงินงบประมาณที่ได้กันไว้เบิกของแต่ละรายการ

(6) จํานวนเงินเบิกจ่ายแล้ว :

ให้ระบุจํานวนเงินงบประมาณกันเหลื่อมปีที่เบิกจ่ายแล้ว
ของเดือนทีร่ ายงาน และรวมเบิกตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

(7) คงเหลือ :

ให้ระบุเงินงบประมาณคงเหลือ

(8) หมายเหตุ :

ให้ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา

หมายเหตุ

รายงาน อส. 302/เงินกัน เจ้าหน้าที่การเงินของสํานักเป็นผู้จัดทํารายงาน

รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละงาน/โครงการ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํารายงาน
อส. 301
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รายละเอียดกิจกรรมในแต่ละงาน/โครงการ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํารายงาน อส. 301 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แผนงาน/งาน/โครงการ

กิจกรรม

หน่วยนับ

หน่วยงานที่ต้อง
จัดทํารายงาน

1. แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ
1. กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้
1.1 กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

1. อํานวยการ

ร้อยละ

สํานัก/ กอง/ กลุ่ม
ที่ได้รับงบประมาณ
กิจกรรมงานบริหารทั่วไป
สบอ. 1-16
สบอ. สาขาทุกสาขา

1.2 กิจกรรมงานบริหารส่วนภูมิภาค

1. อํานวยการ

ร้อยละ

ส่วนการคลัง
สบอ. 1-16
สบอ. สาขาทุกสาขา

1.3 กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร

1. อํานวยการ

ร้อยละ

ส่วนฝึกอบรม

2. ฝึกอบรมข้าราชการ

รุ่น / คน

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 - 5

3. ส่งข้าราชการไปศึกษา อบรมในประเทศ
1.4 กิจกรรมงานสารสนเทศป่าไม้

1. อํานวยการ

คน
ร้อยละ

สํานักบริหารงานกลาง

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ครั้ง

(ส่วนประชาสัมพันธ์

3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

ครั้ง

และเผยแพร่)

4. ประชาสัมพันธ์งานวันสําคัญ

ครั้ง

สบอ. 1-16

5. ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

ครั้ง

1.5 กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบ

1. อํานวยการ

คอมพิวเตอร์

2. บํารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ

หน่วยงาน

สบอ. 1-16

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตพัฒนาระบบสารสนเทศและ

(ร้อยละ)

สบอ. สาขาทุกสาขา

ระบบเครือข่ายเพื่อการบริการประชาชนให้กับหน่วยงาน
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ร้อยละ

ศูนย์สารสนเทศ
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แผนงาน/งาน/โครงการ

1.6 กิจกรรมงานคุ้มครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กิจกรรม

หน่วยนับ

หน่วยงานที่ต้อง
จัดทํารายงาน

1. อํานวยการ

แห่ง (ร้อยละ)

สปฟ.

2. จัดสายตรวจปราบปราม

สาย (ร้อยละ)

สบอ.1-16

3. ตรวจปราบปรามการกระทําผิด

แห่ง (ร้อยละ)

สบอ. สาขาทุกสาขา

4. ประสานและสนับสนุนการตรวจปราบปราม
กระทําผิด
5. ปฏิบัติงานด้านการข่าว
6. ประสานเครือข่าย รสทป. ในพื้นที่

จังหวัด (ร้อยละ)
แห่ง (ร้อยละ)
จังหวัด (ร้อยละ)
รุ่น (ร้อยละ)

7. อบรมราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)
1.7 กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 1. อํานวยการ

แห่ง (ร้อยละ)

2. บริหารจัดการสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

สอป.
สบอ. 1 - 16

- ป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้

ไร่ (ร้อยละ)

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

แห่ง (ร้อยละ)

- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

แห่ง (ร้อยละ)

- หน่วยพิทักษ์ป่า

หน่วย (ร้อยละ)

- ควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศ

แห่ง (ร้อยละ)

3. ส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์สัตว์ป่า

แห่ง (ร้อยละ)

4. เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่า

แห่ง (ร้อยละ)

5. ฟื้นฟูแหล่งอาหารและเฝ้าระวังช้างป่า

แห่ง (ร้อยละ)

6. ศึกษาและพัฒนาการจัดการสัตว์ป่า

แห่ง (ร้อยละ)

7. พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

แห่ง (ร้อยละ)

1.8 กิจกรรมงานคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่า

1. ควบคุมการส่งออก นําเข้า หรือนําส่งต่อเพื่อการค้าซึ่ง

แห่ง (ร้อยละ)

ตามอนุสัญญา (CITES)

ชนิดสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ

สํานักงาน ASEAN-WEN

ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ (CITES)

ด่านตรวจสัตว์ป่า

และตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. ตรวจสอบ จําแนก ชนิดพันธุ์สัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า

แห่ง (ร้อยละ)

และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก นําเข้าหรือนําส่งต่อ
3. ตรวจสอบและควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและ

สบอ. สาขาทุกสาขา

กองคุ้มครองฯ

ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าเรือกรุงเทพฯ และ

แห่ง (ร้อยละ)

ลาดกระบัง

สวนสัตว์สาธารณะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาว่าด้วย

สบอ. 1, 2, 3, 4, 5

การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้

สบอ. 6, 9, 10

สูญพันธ์ (CITES) และตรวจปราบปรามการลักลอบการค้า

สบอ. 14, 15, 16

สัตว์ป่าระหว่างประเทศ

สบอ. 3 (สาขาเพชรบุรี)
สบอ. 6 (สาขาปัตตานี)
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แผนงาน/งาน/โครงการ

กิจกรรม

หน่วยนับ

หน่วยงานที่ต้อง
จัดทํารายงาน

1.9 กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร

1. งานอํานวยการบริหารโครงการ

งาน (ร้อยละ)

สํานักสนองงานพระราชดําริ

ป่าไม้และสัตว์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

2. งานควบคุมไฟป่า

งาน (ร้อยละ)

สบอ. 1

3. งานสาธิตขยายผล

งาน (ร้อยละ)

สบอ. 2

4. งานประชาสัมพันธ์

งาน (ร้อยละ)

สบอ. 1 (สาขาสระบุรี)

5. งานพัฒนาคุณภาพชีวิต

งาน (ร้อยละ)

6. สํารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน

งาน (ร้อยละ)

7. บํารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2 - 6 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

8. บํารุงสวนป่าหวาย อายุ 2 - 6 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

9. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ํา ปีที่ 2 - 6

ไร่ (ร้อยละ)

(ภาคตะวันออก)

1.10 กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ

1. อํานวยการ
2. จัดการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยาน

ร้อยละ
แห่ง (ร้อยละ)

แห่งชาติและวนอุทยาน
3. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวิชาการสําหรับการ

สอช.
สบอ. 1-16
สบอ. สาขาทุกสาขา

แห่ง (ร้อยละ)

จัดการอุทยานแห่งชาติ
1.11 กิจกรรมงานสงวนและคุ้มครองพันธุ์พืช

1. อํานวยการ

หน่วยงาน

กองคุ้มครองฯ

(ร้อยละ)
2. สงวนควบคุมพันธุ์พืชป่า

แห่ง (ร้อยละ)

3. จัดทําฐานข้อมูลพันธุ์พืช

ฐานข้อมูล

สบอ. 13 (สาขาลําปาง)

(ร้อยละ)

สบอ. 16

4. บริหารตามอนุสัญญา
1.12 กิจกรรมงานควบคุมไฟป่า

1. อํานวยการ

ฉบับ (ร้อยละ) (สาขาแม่สะเรียง)
หน่วยงาน

สปฟ. (ส่วนควบคุมไฟป่า)

(ร้อยละ)

สบอ. 1-16

2. การประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า

สบอ. สาขาทุกสาขา

- ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

ครั้ง

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน

ครั้ง

- ป้ายประชาสัมพันธ์

ป้าย

- สิ่งตีพิมพ์

แผ่น

3. ส่งเสริมเผยแพร่
- เอกสารเผยแพร่

เล่ม

- นิทรรศการ

ครั้ง

4. การศึกษา

สบอ. 1, 3, 4, 10

ครั้ง
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แผนงาน/งาน/โครงการ

กิจกรรม

5. กิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กพ.

หน่วยนับ

หน่วยงานที่ต้อง
จัดทํารายงาน

ครั้ง

6. การปฏิบัติงานดับไฟป่า
- สํารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน

ไร่ (ร้อยละ)

- เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟป่า

ชุด

- การจัดทําแนวกันไฟ

กม.

- จัดการเชื้อเพลิง

ไร่ (ร้อยละ)

- ตรวจหาไฟและตรวจปราบปรามการลักลอบเผาป่า

ไร่ (ร้อยละ)

7. การศึกษาและวิจัยด้านการควบคุมไฟป่า

โครงการ
(ร้อยละ)

8. สนับสนุนการบรรเทาภัยธรรมชาติในพื้นที่
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
9. ประสานและแนะนําการปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน

สํานัก
(ร้อยละ)
ครั้ง

ควบคุมไฟป่าในสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
10. ประสานเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่า

ครั้ง

ภาคประชาชน
11. ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ครั้ง

12. ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแก่หน่วยงานภาครัฐและ

ครั้ง

เอกชน
13. การพัฒนาด้านการควบคุมไฟป่า
- สํารวจพื้นที่เพื่อการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการ

แห่ง (ร้อยละ)

ควบคุมไฟป่า
- จัดทําสนามฝึกเพื่อการอบรมหลักสูตรด้านการ

แห่ง (ร้อยละ)

ควบคุมไฟป่า
- ซ่อมแซมสนามฝึกอบรมและสถานที่พักแรม
- พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม

ชุด

- การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมไฟป่า

ครั้ง

- รวบรวมองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่อง

ด้านการควบคุมไฟป่า
- พัฒนาสื่อประกอบการให้ความรู้ด้านการควบคุมไฟป่า
1.13 กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ํา

แห่ง (ร้อยละ)

1. อํานวยการ

(ร้อยละ)
แบบ/ชุด
หน่วยงาน

สตน.

(ร้อยละ)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

2. บํารุงสวนป่าหวายอายุ 2 - 6 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

การอนุรักษ์ต้นน้ํา

3. บํารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2 - 6 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

สบอ. 1-16

4. บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7 - 10 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

สบอ. สาขาทุกสาขา
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แผนงาน/งาน/โครงการ

1.14 กิจกรรมงานบํารุงป่า

กิจกรรม

หน่วยนับ

5. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ํา ปีที่ 2 - 6

ไร่ (ร้อยละ)

6. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ํา ปีที่ 7 - 10

ไร่ (ร้อยละ)

7. บํารุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ไร่ (ร้อยละ)

8. ทําแนวกันไฟ

กม.

9. จัดฝึกอบรม

ครั้ง

10. สร้างจิตสํานึกชุมชน

หมู่บ้าน (ร้อยละ)

11. อุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม

หมู่บ้าน (ร้อยละ)

1. อํานวยการ

ร้อยละ

หน่วยงานที่ต้อง
จัดทํารายงาน

สฟอ.

2. บํารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2 - 6 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

สบอ. 1-16

3. บํารุงรักษาสวนเดิมการสาธิตและวิจัย

ไร่ (ร้อยละ)

สบอ. สาขาทุกสาขา

4. บํารุงรักษาสวนป่าหวาย อายุ 2 - 6 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

5. บํารุงป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ไร่ (ร้อยละ)

6. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ํา ปีที่ 2 - 6

ไร่ (ร้อยละ)

7. บํารุงฟื้นฟูแปลงป่าพรุ ปีที่ 7 - 10

ไร่ (ร้อยละ)

8. บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7 - 10 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

9. ทําแนวกันไฟ

กม.

1.15 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ํา

1. อํานวยการ

ร้อยละ

ทะเลสาบสงขลา

2. บํารุงป่าพรุ ปีที่ 7 - 10

ไร่ (ร้อยละ)

3. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ํา ปีที่ 7 - 10

ไร่ (ร้อยละ)

สตน.
สบอ. 6

4. ทําแนวกันไฟ

กม.

1.16 กิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวร

1. อํานวยการ

ร้อยละ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า

2. บํารุงป่าเทอดพระเกียรติ อายุ 4 - 6 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

(ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ

อยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์

3. บํารุงป่าเทอดพระเกียรติ อายุ 7 - 10 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

ปลูกป่าถาวรเฉลิม

ครอบ 50 ปี

4. แนวกันไฟ

กม.

สฟอ.

พระเกียรติฯ)
สบอ. 1-16
สบอ. สาขาทุกสาขา

1.17 กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้

1. อํานวยการบริหารโครงการและติดตามงาน

อันเนื่องมาจากรพระราชดําริ

2. งานส่งเสริมประชาสัมพันธ์และงานส่งเสริมและพัฒนา

งาน (ร้อยละ)
งาน

สบอ. 1
สบอ. 1 (สาขาสระบุรี)

คุณภาพชีวิต

3. สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์

สํานักสนองงานพระราชดําริ

(ร้อยละ)

สบอ. 2, 3
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แผนงาน/งาน/โครงการ

กิจกรรม

หน่วยนับ

หน่วยงานที่ต้อง
จัดทํารายงาน

4. รวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน

งาน (ร้อยละ)

5. งานสาธิตและสํารวจการปลูกป่าฟืนหรือป่าเปียก

งาน (ร้อยละ)

สบอ. 3 (สาขาเพชรบุรี)

6. งานธนาคารอาหารชุมชน

งาน (ร้อยละ)

สบอ. 4, 5

7. เตรียมการรับเสด็จ

งาน (ร้อยละ)

สบอ. 6 (สาขาปัตตานี)

8. พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งนันทนาการ

งาน (ร้อยละ)

สบอ. 8, 9, 10

9. งานทางเดินศึกษาธรรมชาติและงานสวนธรรมชาติต่างๆ

งาน (ร้อยละ)

สบอ. 11, 13, 14

10. ปลูกป่าไม้ใช้สอย

งาน (ร้อยละ)

สบอ. 15, 16

11. ปลูกป่าพรุ

ไร่ (ร้อยละ)

สบอ. 16

12. บํารุงรักษาสวนเดิมอายุ 2 - 6 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

(สาขาแม่สะเรียง)

13. บํารุงรักษาสวนเดิมอายุ 7 - 10 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

14. บํารุงป่าไม้ใช้สอย

ไร่ (ร้อยละ)

15. ปรับปรุงระบบนิวเศน์ต้นน้ํา (ปีที่ 2 - 6)

ไร่ (ร้อยละ)

16. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ํา (ปีที่ 7 - 10)

ไร่ (ร้อยละ)

17. บํารุงฟื้นฟูแปลงปลูกป่าพรุ ปีที่ 2 - 6

ไร่ (ร้อยละ)

18. บํารุงฟื้นฟูแปลงปลูกป่าพรุ ปีที่ 7 - 10

ไร่ (ร้อยละ)

19. บํารุงสวนป่าหวาย อายุ 2 - 6 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

20. แนวกันไฟ

กม.

21. ประสานงานประชุมคณะกรรมการฯ

งาน (ร้อยละ)

22. งานสํารวจและวิจัยด้านป่าไม้และอื่น ๆ

เรื่อง (ร้อยละ)

1.18 กิจกรรมงานพัฒนาการป่าไม้

1. งานอํานวยการและบริหารโครงการ

งาน (ร้อยละ)

สํานักสนองงานพระราชดําริ

ในเขตพื้นที่เฉพาะ

2. บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 2 - 6 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

สบอ. 9

3. บํารุงรักษาสวนเดิม อายุ 7 - 10 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

สบอ. 14

4. บํารุงป่าไม้ใช้สอย

ไร่ (ร้อยละ)

สบอ. 16

5. บํารุงสวนป่าหวาย อายุ 2 - 6 ปี

ไร่ (ร้อยละ)

(สาขาแม่สะเรียง)

6. งานธนาคารอาหารชุมชนและงานธนาคารไม้ฟืน

งาน (ร้อยละ)

7. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฏร

งาน (ร้อยละ)

8. งานรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ป่าเพื่อสนับสนุนชุมชน

งาน (ร้อยละ)

1.19 กิจกรรมโครงการหลวง

1. อํานวยการ
2. ฝึกอบรม
3. ปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ํา ปีที่ 2 - 6
4. แนวกันไฟ

หน่วยงาน (ร้อยละ)

สตน.

รุ่น

สบอ. 15

ไร่ (ร้อยละ)

สบอ. 16

กม.

สบอ. 16
(สาขาแม่สะเรียง)
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แผนงาน/งาน/โครงการ

กิจกรรม

หน่วยนับ

จัดทํารายงาน

1.20 กิจกรรมโครงการหมู่บ้านพิทักษ์

1. อํานวยการโครงการและบริหารโครงการ

ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ

หมู่บ้าน

สบอ. 1-16

ด้านป่าไม้ที่ดําเนินการมาแล้วในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

(ร้อยละ)

(ยกเว้น สบอ. 3)

3. สํารวจความต้องการและประเมินศักยภาพการพัฒนา

หมู่บ้าน

สบอ. 3 (สาขาเพชรบุรี)

อาชีพด้านป่าไม้

(ร้อยละ)

4. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
ด้านป่าไม้และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
5. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาชุมชนเพื่อการ

งาน (ร้อยละ)

หน่วยงานที่ต้อง

สํานักสนองงานพระราชดําริ

กลุ่ม/หมู่บ้าน
(ร้อยละ)
ศูนย์ (ร้อยละ)

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
6. การประเมินผล (แบบมีส่วนร่วม) การพัฒนาอาชีพ

เรื่อง (ร้อยละ)

และเสิรมสร้างกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น
7. งานวิจัยด้านป่าไม้

งาน (ร้อยละ)

1.21 กิจกรรมพัฒนา 3 จังหวัดชายแดน

1. งานอํานวยการบริหารโครงการ

งาน (ร้อยละ)

สํานักสนองงานพระราชดําริ

ภาคใต้

2. สํารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้

แห่ง (ร้อยละ)

สบอ. 6 สาขาปัตตานี

3. งานพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งนันทนาการ

งาน (ร้อยละ)

4. งานพัฒนาคุณภาพชีวิต

งาน (ร้อยละ)

1.22 กิจกรรมโครงการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์

1. จัดการชุมชนในพื้นที่ป่า

สฟอ.

- รังวัดแปลงที่ดิน

ราย

(ส่วนจัดการที่ดินและชุมชน

- ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์

แปลง

ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์)

- จัดทําแนวเขตควบคุมพื้นที่

กม.

สบอ. 1-16

2. สํารวจออกแบบจัดทําแนวรั้วลวดหนาม

กม.

สบอ. สาขาทุกสาขา

3. จัดทํารั้วลวดหนาม

กม.

1.23 กิจกรรมรังวัดหมายแนวเขตพื้นที่

1. อํานวยการ

ป่าอนุรักษ์

2. จัดทําหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม

หมุด

3. สํารวจโครงข่ายหมุดหลักฐาน

กม.

4. รังวัดระวังชี้แนวเขตป่าไม้
5. รังวัดปรับปรุงแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ร้อยละ

สฟอ.

ระวาง
กม.

1.24 กิจกรรมงานบริการวิศวกรรม

1. อํานวยการ

ร้อยละ

ป่าไม้

2. ให้บริการทางวิชาการเทคนิควิศวกรรมฯ

เรื่อง

3. ก่อสร้างถนนป่าไม้ลําลอง

กม.

สฟอ.
สบอ. 1-16
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แผนงาน/งาน/โครงการ

กิจกรรม

หน่วยนับ

หน่วยงานที่ต้อง
จัดทํารายงาน

4. ก่อสร้างถนนป่าไม้ลูกรัง

กม.

(ยกเว้น สบอ.2 สบอ.9

5. ปรับปรุงถนนป่าไม้ลําลอง

กม.

และ สบอ. 14)

6. ปรับปรุงถนนป่าไม้ลูกรัง

กม.

7. ปรับปรุงถนนป่าไม้ลาดยาง

กม.

8. ซ่อมแซมถนนป่าไม้ลําลอง

กม.

9. ซ่อมแซมถนนป่าไม้ลูกรัง

กม.

10. ซ่อมแซมถนนป่าไม้ลาดยาง

กม.

1.25 กิจกรรมงานบริหารจัดการความ

1. บริหารจัดการ

ร้อยละ

สวพ. / สอป.

หลากหลายทางชีวภาพ

2. โครงการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

กิจกรรม

สฟอ./ กองคุ้มครอง

ป่าอนุรักษ์

(ร้อยละ)

สบอ. 1 - 16

3. การเผยแพร่ สร้างจิตสํานึก และการมีส่วนร่วมในการ

กิจกรรม

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

(ร้อยละ)

4. งานวิจัย

เรื่อง
(ร้อยละ)

1.26 โครงการประชาคมเศรษฐกิจ

1. อํานวยการ

พอเพียงในพื้นที่ป่าไม้

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

ร้อยละ

สฟอ.
สบอ. 1 - 16

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(ชุมชน)

สบอ. สาขาทุกสาขา

1.27 กิจกรรมยุทธการแก้ไขปัญหา

1. อํานวยการ

ร้อยละ

สปฟ.

วิกฤตป่าไม้แห่งชาติ

2. ลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฏหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้

สบอ. 1 - 16
พื้นที่

สบอ. สาขาทุกสาขา

3. ประสาน สนับสนุน การดําเนินงานตามแผนยุทธการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติ

พื้นที่

4. จัดทําแนวกันไฟ

กม.

1.28 กิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและ

1. อํานวยการ

ร้อยละ

สปฟ.

หมอกควันในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

2. ประสานเครือข่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เครือข่าย

สบอ.13, 15, 16

3. เสวนาเครือข่ายระดับตําบลเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน

สบอ. 13 สาขาลําปาง
ครั้ง

4. ประสานการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กร
ทุกภาคส่วนในพื้นที่

จังหวัด

5. การรณรงค์เพื่อลดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ทุกรูปแบบ

จังหวัด

สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง
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แผนงาน/งาน/โครงการ

1.29 กิจกรรมงานจัดการแนวเชื่อมต่อ

กิจกรรม

1. อํานวยการ

หน่วยนับ

ร้อยละ

ผืนป่า

หน่วยงานที่ต้อง
จัดทํารายงาน
สอช.
สบอ. 3, 4, 5, 11
สบอ. 3 สาขาเพชรบุรี

1.30 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้าน

1. อํานวยการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ให้บริการทางวิชาการและการเรียนรู้ด้านทรัพยากร

ร้อยละ
คน

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สฟอ.
สบอ.11
(ศูนย์พัฒนากิจกรรมที่ 2

จ. พิษณุโลก)
1.31 กิจกรรมงานเพาะพันธุ์และปล่อย

1. อํานวยการ

ร้อยละ

สอป.

สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ

2. เลี้ยงดูพ่อแม่พันธุ์สัตว์ป่า

ชนิด/ตัว

สบอ. 1-16

3. เพาะพันธุ์สัตว์ป่า

ตัว

4. ติดตามสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

แห่ง

1.32 กิจกรรมโครงการพุทธอุทยานใน

1. อํานวยการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

2. รังวัดและจัดทําขอบเขตที่พักสงฆ์

แห่ง (ร้อยละ)

สบอ. 1-16

3. ส่งเสริมให้พระสงฆ์และชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

แห่ง (ร้อยละ)

สบอ. สาขาทุกสาขา

1.33 กิจกรรมงานเครือข่ายการป้องกัน

ร้อยละ

สฟอ.

1. อํานวยการ

ร้อยละ

กคส.

1.34 กิจกรรมพัฒนาและรณรงค์การใช้

1. อํานวยการ

(ร้อยละ)

สตน.

หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

2. เพาะชําหญ้าแฝก

กล้า

สบอ. 1, 3, 4, 6, 7

3. ฝึกอบรม

ครั้ง

สบอ. 8, 9, 11, 13

1.35 กิจกรรมโครงการดูแลสัตว์ป่า

1. อํานวยการ

แห่ง

สอป.

ของกลาง

2. ดูแลสัตว์ป่าของกลาง

แห่ง

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

1.36 กิจกรรมงานป้องกันและควบคุม

1. อํานวยการและบริหารหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ฯ

หน่วย

สอป.

โรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ

2. กิจกรรมตรวจค้นหาโรคอุบัติใหม่

และปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ผิดกฏหมายในภูมิภาคอาเซียน

สบอ. 1 - 16

- เก็บตัวอย่างนกธรรมชาติ

ตัวอย่าง

สบอ สาขาทุกสาขา

- เก็บตัวอย่างค้างคาวแม่ไก่

ตัวอย่าง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
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แผนงาน/งาน/โครงการ

กิจกรรม

หน่วยนับ

หน่วยงานที่ต้อง
จัดทํารายงาน

- เก็บตัวอย่างสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก

ตัวอย่าง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่า

- ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

สถานีพัฒนาและส่งเสริม

3. กิจกรรมการจัดการความรู้และการวิจัยด้านสัตว์ป่า เพื่อ

การอนุรักษ์สัตว์ป่า

การป้องกันโรคอุบัติใหม่

สถานีวิจัยสัตว์ป่า

- ศึกษาเส้นทางการอพยพของนกโดยการติดเครื่องหมาย

ตัว

ติดตามตัว

วนอุทยาน

- การสํารวจเพื่อจัดทําแผนที่ประชากรนกน้ําอพยพ

แห่ง

- การสํารวจประชากรนกน้ําที่ทํารังเป็นกลุ่มขนาดใหญ่

ชนิด

- การสํารวจถ้ําและแหล่งอาศัยของค้างคาว

พื้นที่

4. จัดประชุมทางวิชาการและการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ครั้ง

5. การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้
1.37 กิจกรรมโครงการติดตามแก้ไข

1. อํานวยการ

ปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผล

2. ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่สร้างผลกระทบ

กระทบต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์

ต่อราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า

สัตว์ป่า

ด่านตรวจสัตว์ป่า

ประเภท
แห่ง

สอป.
สบอ. 2, 3, 7, 8, 10

ชุดปฏิบัติการ

สบอ. 1 สาขาสระบุรี

(ร้อยละ)

สบอ. 13 สาขาลําปาง
สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง

1.38 กิจกรรมโครงการพัฒนาและ

1. อํานวยการ

แห่ง

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เขาพลายดํา

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เขาพลายดํา

แห่ง

1.2 กิจกรรมโครงการสํารวจจัดทํา

1. สํารวจพื้นที่ครอบครองและจัดทําแผนที่

แห่ง

สบอ. 5

สฟอ.

แผนที่การครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสํารวจจาก
ระยะไกล
1.3 โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่ออนุรักษ์ 1. อํานวยการ
ดินและน้ํา

หน่วยงาน (ร้อยละ) สตน.

2. ปลูกป่าทดแทนตามแนวพระราชดําริ

ไร่ (ร้อยละ)

สบอ. 1 - 16

3. ปรับปรุงระบบนิเวศน์ต้นน้ํา

ไร่ (ร้อยละ)

สบอ. สาขาทุกสาขา

4. ปลูกป่าหวาย

ไร่ (ร้อยละ)

5. ปลูกไม้พะยูง

ไร่ (ร้อยละ)

6. ปลูกไม้เสริมกฤษณา

ไร่ (ร้อยละ)

7. แนวกันไฟ

กม.
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แผนงาน/งาน/โครงการ

กิจกรรม

หน่วยนับ

หน่วยงานที่ต้อง
จัดทํารายงาน

ผลผลิตที่ 2 : แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
1. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

1. อํานวยการ

แห่ง (ร้อยละ) สอช.

2. การบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แห่ง (ร้อยละ) สบอ. 1 - 16
สบอ. สาขาทุกสาขา

ผลผลิตที่ 3 : ฐานข้อมูลพื้นที่ป่าอนุรักษ์
1. กิจกรรมจัดทําฐานข้อมูล

1. อํานวยการ

แห่ง (ร้อยละ) สฟอ.

2. จัดทําฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ

ล้านไร่

3. สํารวจพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ข้อมูลจากระยะไกล

ล้านไร่

4. สํารวจทรัพยากรป่าไม้

แปลง

5. พัฒนาฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ระบบ

6. จัดทําข้อมูลสถิติทรัพยากรป่าไม้

ระบบ

สบอ. 1 - 16

2. กิจกรรมพัฒนาภูมิสารสนเทศ

1. อํานวยการ

(ร้อยละ)

สฟอ.

แห่งชาติ

2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้และไฟป่า

ล้านไร่

สบอ. 4, 6, 8, 9

(ร้อยละ)

สบอ. 11, 14, 15, 16

ผลผลิตที่ 4 : องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า
1. กิจกรรมงานวิจัยด้านป่าไม้

1. บริหารจัดการและให้บริการความรู้ด้านป่าไม้

หน่วย
(ร้อยละ)

สวจ. / สตน. / กคส.
สบอ. 1 - 16
สบอ. สาขาทุกสาขา

2. กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้

1. จัดการสวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ

แห่ง
(ร้อยละ)

สวจ.
สบอ. 1 - 16
สบอ. สาขาทุกสาขา

3. กิจกรรมยุทธศาสตร์งานด้านการวิจัย

1. อํานวยการ

แห่ง (ร้อยละ) สวจ. / สตน.

2. งานวิจัย

ชุด/โครงการ

สอป. / กคส.
สอป.
สบอ. 2, 3, 4, 5
สบอ. 6, 8, 11
สบอ. 13, 16
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แผนงาน/งาน/โครงการ

4. กิจกรรมโครงการพรรณพฤกษชาติ

กิจกรรม

1. โครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย

ประเทศไทย
5. กิจกรรมโครงการเรดด์พลัส

1. เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่และชุมชนเป้าหมาย

(REDD Plus)

หน่วยนับ

แห่ง

หน่วยงานที่ต้อง
จัดทํารายงาน
สวจ.

(ร้อยละ)

(สํานักหอพรรณไม้)

กิจกรรม

สวจ.

(ร้อยละ)

6. กิจกรรมโครงการสวนรุกขชาติ 60 ปี

1. โครงการสวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต

แห่ง

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว

ไทย - ลาว และสวนรุกขชาติ 80 พรรษา มหาราชินี

(ร้อยละ)

โครงการที่ 1 : โครงการเร่งรัดการ

1. อํานวยการ

ร้อยละ

จัดทําแนวเขตในพื้นที่อนุรักษ์

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

ร้อยละ

3. จัดทําระวางแผนที่มาตรฐาน มาตราส่วน 1 : 4,000

ระว่าง

สวจ.

และสวนรุกขชาติ 80 พรรษา
มหาราชินี
สฟอ.

4. สํารวจรังวัดจัดทําแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กิโลเมตร

โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

1. อํานวยการ

หน่วยงาน

สปฟ.

การป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดําริ

2. พัฒนาบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

หลักสูตร

สผส.

3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

หน่วยงาน

สอช.
สอป.
สตน.
สบก.
สบอ. 1 - 16

แผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ข้อมูล

1. โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า และ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า

เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

และเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ล้านไร่

สฟอ.
สบอ. 4, 6, 8, 9
สบอ. 11, 14, 15, 16

แบบ อส. 303
แบบฟอร์มการรายงาน
คําอธิบายวิธีการกรอก

- 27 แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายงานประจําเดือน.............................................. พ.ศ. ..............
สํานัก……………………………………….
แผนงบประมาณ…………………………………
รายการ (1)

งาน/โครงการ…………………………………….
จํานวน

วงเงิน

สถานภาพ

หน่วย

งบประมาณ

การดําเนิน

(2)

(3)

งาน

แบบ อส.303

งบประมาณปกติ
เงินรายได
งบกลาง
กิจกรรมงาน.........................................

แผน/ผลการจัดซือ
้ จัดจ้าง (4)
ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

มย

พค

มิย

กค

สค

กย

หน่วย:บาท

วงเงินที่

หมายเหตุ

เหลือจ่าย

(6)

(5)

1. ครุภัณฑ์
1.1 มูลค่าต่ํากว่า 1 ล้านบาท

ลงนามสัญญา

1)................................

การใช้
จ่ายเงิน
2)................................

ลงนามสัญญา
การใช้
จ่ายเงิน

1.2 มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึน
้ ไป

ลงนามสัญญา

1)................................

การใช้
จ่ายเงิน
2)................................

รวม

ลายมือชื่อ................................................ผูจ
้ ัดทํา
ชื่อ (...............................................)
ตําแหน่ง
................................................................
โทรศัพท์.......................................................

ลงนามสัญญา

(7)

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน

ระบุตัวเลขงบประมาณ

ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

การใช้

แผน

จ่ายเงิน

ผล
(7)

- 28 แบบ อส.303
แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
รายงานประจํ
าเดือน..............................................
พ.ศ. ..............
รายงานประจาเดอน
……………………………………………..
พ.ศ………………………………………..

งบประมาณปกติ
เงินรายได
งบกลาง

สํานัก……………………………………….
แผนงบประมาณ…………………………………
รายการ (1)

งาน/โครงการ…………………………………….
จํานวน

วงเงิน

สถานภาพ

หน่วย

งบประมาณ

การดําเนิน

(2)

(3)

งาน

กิจกรรมงาน.........................................
แผน/ผลการจัดซือ
้ จัดจ้าง (4)

ตค

พย

ธค

มค

กพ

มีค

มย

พค

มิย

กค

สค

กย

หมายเหตุ

เหลือจ่าย

(6)

(5)

2. สิ่งก่อสร้าง
2.1 มูลค่าต่ํากว่า 10 ล้านบาท

ลงนามสัญญา

1)................................

การใช้
จ่ายเงิน
2)................................

ลงนามสัญญา
การใช้
จ่ายเงิน

2.2 มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึน
้ ไป

ลงนามสัญญา

1)................................

การใช้
จ่ายเงิน
2.3 มีสัญญาก่อหนี้ผูกพันข้ามปี

ลงนามสัญญา

1)................................

รวม

ลายมือชื่อ................................................ผูจ
้ ัดทํา
ชื่อ (...............................................)
ตําแหน่ง
................................................................
โทรศัพท์.......................................................

(7)

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

ระบุตัวเลขงบประมาณ

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

การใช้

แผน

จ่ายเงิน

ผล

หน่วย:บาท

วงเงินที่

(7)
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คําอธิบายวิธีการกรอก
แบบรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ อส. 303
ช่องที่ (1)

ให้ระบุประเภทงบรายจ่าย ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
และรายละเอียดพัสดุ หรืองานที่จะดําเนินการตามกําหนดไว้ในแผนความต้องการ
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ : กรณีที่มีการปรับแผนโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณรายจ่าย จาก
งบอืน่ มาเป็นงบลงทุน ให้เพิม่ เติมและชี้แจงรายละเอียดที่ปรับเพิ่มด้วยว่าโอนมา
จากงบอะไร จํานวนเท่าใด เป็นค่าอะไร และรายงานผลการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วย

ช่องที่ (2)

ให้ระบุจํานวนหน่วยนับ เช่น รายการ เครื่อง ชุด เป็นต้น

ช่องที่ (3)

ให้ระบุวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

ช่องที่ (4)

ให้ระบุวงเงินและเดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายในบรรทัดแผน และวงเงินที่เบิกจ่าย
จริงและเดือนที่เบิกจ่ายในบรรทัดผล

ช่องที่ (5)

ให้ระบุวงเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย ตามงบประมาณที่ได้รับ

ช่องที่ (6)

ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมหรือในกรณีที่มีข้อมูลที่
แตกต่าง หรือมิได้กําหนดหัวข้อไว้ในแบบรายงานแผน/ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบ อส.303 และการจัดการกับงบประมาณที่เหลือจ่ายอย่างไร

ช่องที่ (7)

ให้ระบุตัวเลขผลรวมของงบประมาณที่ได้รับ และงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ

1. รายงาน อส. 303 เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุของสํานักเป็นผู้จดั ทํารายงาน

