
ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวน 4,185,018,100.00  บาท
งบประมาณหลงัจากการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณ จ านวน 2,851,889,100.00  บาท
ผลเบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS  ณ วนัที ่28 พฤศจิกายน 2557 ใช้จ่ายไป 384,879,562.08      บาท คดิเป็นร้อยละ 13.50

อยู่ในขั้นตอนท าใบ PO 6,456,045.98              บาท รวม 391,335,608.06      บาท คดิเป็นร้อยละ 13.72
1                             งบบุคลากร 1,366,241,300.00       บาท ใชจ่้ายไป 356,833,261.96      บาท คิดเป็นร้อยละ 26.12
2                             งบด าเนินงาน 567,041,600.00          บาท ใชจ่้ายไป 27,894,411.28        บาท คิดเป็นร้อยละ 4.92

อยู่ในขั้นตอนท าใบ PO 6,456,045.98              บาท  รวม 34,350,457.26        บาท คิดเป็นร้อยละ 6.06
3                             งบลงทุน 896,967,700.00          บาท ใชจ่้ายไป -                          บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

อยู่ในขั้นตอนท าใบ PO -                              บาท  รวม -                          บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
4                             งบเงินอุดหนุน 18,198,600.00            บาท ใชจ่้ายไป -                          บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

อยู่ในขั้นตอนท าใบ PO -                               บาท  รวม -                          บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
5                             งบรายจ่ายอ่ืน 3,439,900.00              บาท ใชจ่้ายไป 151,888.84             บาท คิดเป็นร้อยละ 4.42

อยู่ในขั้นตอนท าใบ PO -                              บาท  รวม 151,888.84             บาท คิดเป็นร้อยละ 4.42

งบรายจ่าย
ผลผลติ แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

1,366,241,300.00  356,833,261.96      567,041,600.00   27,894,411.28     896,967,700.00   -                        18,198,600.00     -                        3,439,900.00   151,888.84    2,851,889,100.00   384,879,562.08      

1,366,241,300.00  356,833,261.96      499,139,500.00   25,304,251.87     729,819,700.00   -                        8,198,600.00       -                        3,439,900.00   151,888.84    2,606,839,000.00   382,289,402.67      

1,480,000.00       227,429.78          17,222,000.00     -                        -                        -                        -                   -                 18,702,000.00        227,429.78             

45,238,400.00     1,604,513.63       47,255,000.00     -                        10,000,000.00     -                        -                   -                 102,493,400.00      1,604,513.63          

500,800.00          23,026.00            80,035,600.00     -                        -                        -                        -                   -                 80,536,400.00        23,026.00               

20,682,900.00     735,190.00          22,635,400.00     -                        -                        -                        -                   -                 43,318,300.00        735,190.00             

แผน ผล แผน ผล ผลต่าง แผน ผล แผน ผล แผน ผล
 ภาพรวม                        96.00                     32.00                     13.50 -18.50                     23.00                 21.00                        21.00

 รายจ่ายประจ า                        98.00                     33.00                     19.69 -13.31                     22.00                 21.00                        22.00

 รายจ่ายลงทุน                        87.00                     29.00                           -   -29.00                     26.00                 19.00                        14.00

หมายเหตุ 1. ผลเบิกจ่ายในตารางไม่รวม Po
2. กรมป่าไม้โอนเงนิงบประมาณให้ส านักงานปลดับัญชีกองทัพบกเบิกจ่ายแทน กจิกรรมดูแลรักษาและจัดเกบ็ไม้ของกลางป่าสาละวนิ งบด าเนินงาน จ านวน 954,800 บาท
3. กรมป่าไม้โอนเงนิงบประมาณให้ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเบิกจ่ายแทน กจิกรรมด าเนินการตามพระราชบัญญัติเลือ่ยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 งบด าเนินงาน จ านวน 700,500 บาท

ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จากระบบ GFMIS 

ผลการเบิกจ่ายแยกตามผลผลติ/แผนงาน

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอุดหนุน งบรายจ่ายอืน่ รวมงบประมาณ

แผนงานท่ี 5 ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา

รวม 
26.12 4.92 0.00 13.50

ผลผลิตท่ี 1 พ้ืนท่ีป่าไมไ้ดรั้บการบริหารจดัการ

แผนงานท่ี 2 ด าเนินการตามกรอบขอ้ตกลงของประชาคมอาเซียน

แผนงานท่ี 3 ป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ

แผนงานท่ี 4 ส่งเสริมการบริหารจดัการน ้าอยา่งบูรณาการ

0.00 4.42

ผลการเบิกจ่ายแยกตามรายไตรมาส

เป้าหมายการ

เบิกจ่าย

รวม  ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
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