


โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการเดมิ)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม่)

งบประมาณ
(บาท)

รวม 8 โครงการ 119,941,600.00 รวม 8 โครงการ 119,941,600.00

สรุปรายการขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ
กรณรีายงาน อ.ก.บ.ภ. เพ่ือทราบ (งบประมาณปกต)ิ

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีองจงัหวัด/กลุม่จงัหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
กลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1

สรุปงบปกติ-เพือ่ทราบ เหนือบน 1



งบประมาณปกต-ิเพ่ือทราบ

เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมื่อวันที/่เดือน/ปี

ขอโอนเปลี่ยนแปลง 8 โครงการ ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็น 8 โครงการ

1. โครงการยกระดบัหัตถกรรมท้องถ่ินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล ์
(Reinvented Craft) (วงเงินรวม 8,123,200 บาท)

8,123,200.00      1. โครงการยกระดบัหัตถกรรมท้องถ่ินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล ์
(Reinvented Craft)  (วงเงินรวม 8,123,200 บาท)

8,123,200.00      มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2561
วนัที่ 11 ตุลาคม 2561

กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมยกระดับเคร่ืองเขนิสู่อตุสาหกรรมไลฟ์สไตล์  
(วงเงิน 4,582,200  บาท)

กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมยกระดับเคร่ืองเขนิสู่อตุสาหกรรมไลฟ์สไตล์(วงเงิน  
4,582,200 บาท)

หน่วยด าเนินการ ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 1 หน่วยด าเนินการ ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 1

ขั้นตอนที่ 6 ศึกษาดูงานและประสานความร่วมมอืระหวา่งประเทศ
ไทยและประเทศญีปุ่่นเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้”

เปล่ียนขั้นตอนการด าเนินงานจากขั้นตอนที่ 6 เป็นขั้นตอนที่ 9 จดังาน
สร้างการรับรู้และแสดงศักยภาพอตุสาหกรรมเคร่ืองเขนิล้านนาในเขต
กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล

ความจ าเป็นที่ต้องขอเปล่ียนแปลง เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นวา่ 
การศึกษาดูงานในต่างประเทศ ควรด าเนินการหลังจากที่ผู้ประกอบการ
สามารถสร้างแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่
ตอบสนองตลาดภายในประเทศกอ่น จากนั้นจงึเป็นกระบวนการศึกษาดู
งานในต่างประเทศเพื่อสร้างแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ตอบสนองตลาดต่างประเทศ หรือน ามาประยกุต์ใชก้บัตลาด
ภายในประเทศได้ต่อไปในอนาคต จงึขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงแนวทางการ
ด าเนินงานจากเดิม  เพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ภายในประเทศและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ การ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงดังกล่าวไมส่่งผลกระทบต่อวตัถปุระสงค์ของโครงการ
และเป้าหมายโครงการ (ตัวชี้วดั)

สรุปรายการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองจังหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เลขที่หนังสือ
ที่ มท 0227.6

(ชม)/521
วนัที่ 31 ตุลาคม 2561

กรณีรายงาน อ.ก.บ.ภ. เพ่ือทราบ (งบประมาณปกต)ิ

งบปกติ-เพื่อทราบ เหนือบน 1/5



เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมื่อวันที/่เดือน/ปี

กจิกรรมที่ 2 ปรับปรุงอาคารศูนยอ์นุรักษ์หัตถกรรมเคร่ืองเขนิ
ภาคเหนือและภูมทิัศน์โดยรอบภายในศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมที่ 1  
 (วงเงิน 3,541,000  บาท)

3,541,000.00       กจิกรรมที่ 2 ปรับปรุงอาคารศูนยอ์นุรักษ์หัตถกรรมเคร่ืองเขนิภาคเหนือ
และภูมทิัศน์โดยรอบภายในศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมที่ 1   (วงเงิน  
3,541,000 บาท)

หน่วยด าเนินการ   ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 1 หน่วยด าเนินการ   ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 1
รายการและความจ าเป็นที่ต้องขอเปล่ียนแปลง  ขอปรับปรุงรูปแบบ และ
เพิ่มเติมรายละเอยีดทั้ง 12 รายการ จากเดิมที่ไมไ่ด้ระบุรายละเอยีดให้
ชดัเจน โดยเพิ่มรายละเอยีดให้ครอบคลุมลักษณะงานเพื่อให้การปรับปรุง
อาคารศูนยฯ์ เป็นพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้และสืบทอดภูมปิัญญาเคร่ืองเขนิ 
ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยยงัใชส้ถานที่และ
งบประมาณเดิม

2. โครงการสง่เสริมการท่องเที่ยวเมืองสขุภาพของกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงินรวม 8,428,600  บาท)

      7,157,500.00 2. โครงการสง่เสริมการท่องเที่ยวเมืองสขุภาพของกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงินรวม 8,428,600  บาท)

      7,157,500.00 มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2561
วนัที่ 11 ตุลาคม 2561

กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมการส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพิ่มและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 1 (วงเงิน 7,157,500 บาท)

กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมการส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน 
7,157,500 บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชยีงใหม่) หน่วยด าเนินการ  ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม ่ศูนย์
วทิยาศาสตร์การแพทยที่ 1 เชยีงใหม่, ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
แมฮ่่องสอน, ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัล าพูน, ส านักงานประชาสัมพันธ์
เขต 3 เชยีงใหม่

ความจ าเป็นที่ต้องขอเปล่ียนแปลง  เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัสรร
งบประมาณที่ได้รับ

3. โครงการยกระดบัการแข่งขันในระบบธรุกิจเกษตร(วงเงินรวม  
58,399,400 บาท)

     58,399,400.00 3. โครงการยกระดบัการแข่งขันในระบบธรุกิจเกษตร(วงเงินรวม  
58,399,400 บาท)

     58,399,400.00 มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2561
วนัที่ 11 ตุลาคม 2561

หน่วยด าเนินการ  ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชยีงใหม่ หน่วยด าเนินการ  ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5

ความจ าเป็นที่ต้องขอเปล่ียนแปลง  เพื่อให้สอดคล้องกบัการจดัสรร
งบประมาณที่ได้รับ

งบปกติ-เพื่อทราบ เหนือบน 2/5



เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมื่อวันที/่เดือน/ปี

4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสน้ทางเพ่ือสง่เสริมการค้าชายแดน
 (วงเงินรวม  79,400,000 บาท)

14,900,000.00     4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสน้ทางเพ่ือสง่เสริมการค้าชายแดน
(วงเงินรวม  79,400,000 บาท)

14,900,000.00     มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2561
วนัที่ 11 ตุลาคม 2561

กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมปรับปรุงโครงขา่ยทางหลวงชนบท สาย บ.ร่อง
กาด –  บ.หัวฝาย อ.เมอืง จ.ล าพูน ระยะทาง 5 กโิลเมตร   (วงเงิน 
14,900,000  บาท)

กจิกรรมที่ 1 กจิกรรมปรับปรุงโครงขา่ยทางหลวงชนบท สาย บ.ร่องกาด –
  บ.หัวฝาย อ.เมอืง จ.ล าพูน ระยะทาง 5.530 กโิลเมตร   (วงเงิน 
14,900,000  บาท)

หน่วยด าเนินการ   แขวงทางหลวงชนบทล าพูน หน่วยด าเนินการ   แขวงทางหลวงชนบทล าพูน

รายการและความจ าเป็นที่ต้องขอเปล่ียนแปลง  เพิ่มระยะทางจาก 5 กม. 
เป็น 5.53 กม. เนื่องจากเป็นการเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการกอ่สร้าง 
เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานที่ของพื้นที่ด าเนินการกอ่สร้าง และประชาชน
ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยใชว้งเงินงบประมาณเท่าเดิม

5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสน้ทางเพ่ือสง่เสริมการค้าชายแดน
 (วงเงินรวม  79,400,000 บาท)

14,500,000.00     5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเสน้ทางเพ่ือสง่เสริมการค้าชายแดน 
(วงเงินรวม   79,400,000 บาท)

14,500,000.00     มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2561
วนัที่ 11 ตุลาคม 2561

กจิกรรมที่ 1 ปรับปรุงโครงขา่ยทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวง
หมายเลข 11 – บ.สะแล่ง อ.เมอืง จ.ล าพูน ระยะทาง 3.985 
กโิลเมตร   (วงเงิน 14,500,000  บาท)

กจิกรรมที่ 1 ปรับปรุงโครงขา่ยทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวง
หมายเลข 11 – บ.สะแล่ง อ.เมอืง จ.ล าพูน ระยะทาง 4.765 กโิลเมตร   
(วงเงิน 14,500,000  บาท)

หน่วยด าเนินการ   แขวงทางหลวงชนบทล าพูน หน่วยด าเนินการ   แขวงทางหลวงชนบทล าพูน

รายการและความจ าเป็นที่ต้องขอเปล่ียนแปลง  เพิ่มระยะทางจาก 3.985 
กม. เป็น 4.765 กม. เนื่องจากเป็นการเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการ
กอ่สร้าง เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานที่ของพื้นที่ด าเนินการกอ่สร้าง และ
ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยใชว้งเงินงบประมาณเท่าเดิม

6. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสง่เสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งคุ้มค่า (วงเงินรวม 12,188,600 บาท)
  

4,539,800.00      6. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสง่เสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งคุ้มค่า (วงเงินรวม  12,188,600 บาท)
 

4,539,800.00      มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2561
วนัที่ 11 ตุลาคม 2561

กจิกรรมที่ 1  กจิกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Eco 
Village)   (วงเงิน  4,539,800 บาท)

กจิกรรมที่ 1  กจิกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Eco 
Village)   (วงเงิน  4,539,800 บาท)

หน่วยด าเนินการ  (1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัเชยีงใหม ่(2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัแมฮ่่องสอน (3)  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัล าปาง (4) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัล าพูน

หน่วยด าเนินการ  (1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัเชยีงใหม ่(2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
แมฮ่่องสอน (3)   ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาล าปาง) (4) 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัล าพูน

งบปกติ-เพื่อทราบ เหนือบน 3/5



เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมื่อวันที/่เดือน/ปี

ความจ าเป็นที่ต้องขอเปล่ียนแปลง ขอเปล่ียนแปลงหน่วยด าเนินงานจาก
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัล าปาง เป็นส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาล าปาง) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มภีารกจิ
ในการส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุลและ
ยั่งยนื

7. โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1  
(วงเงินรวม 11,336,700 บาท)
 

11,336,700.00     7. โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1  
(วงเงินรวม   11,336,700 บาท)

11,336,700.00     มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2561
วนัที่ 11 ตุลาคม 2561

กจิกรรมที่ 1 แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 
(วงเงิน 11,336,700 บาท)

กจิกรรมที่ 1 แกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าภาคเหนือตอนบน  (วงเงิน 
11,336,700 บาท)

หน่วยด าเนินการ  (1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัเชยีงใหม ่(2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัแมฮ่่องสอน (3)  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัล าปาง (4) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัล าพูน

หน่วยด าเนินการ  (1) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัเชยีงใหม ่(2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั
แมฮ่่องสอน (3)   ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาล าปาง) (4) 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัล าพูน

ความจ าเป็นที่ต้องขอเปล่ียนแปลง ขอเปล่ียนแปลงหน่วยด าเนินงานจาก
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัล าปาง เป็นส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาล าปาง) เนื่องจากเป็นการควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟป่าสอดคล้องกบับริบทของหน่วยงาน

8.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
สู่การเป็นนักการตลาดสากล ( วงเงินรวม10,715,900 บาท)

985,000.00         8.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 สู่การ
เป็นนักการตลาดสากล( วงเงินรวม10,715,900 บาท)

985,000.00         

กจิกรรมที่ 1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1

กจิกรรมที่ 1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1

หน่วยด าเนินการ ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่ หน่วยด าเนินการ ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัเชยีงใหม่

งบปกติ-เพื่อทราบ เหนือบน 4/5



เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมื่อวันที/่เดือน/ปี

รายละเอยีดค่าใชส้อยเดิม
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าเชา่ที่พักระหวา่งเดินทางในประเทศ งบประมาณ 154,000 บาท
- ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางในประเทศ งบประมาณ 96,000 บาท
(กจิกรรมยอ่ยที่ 1.2 งบประมาณรวม 250,000 บาท)

รายละเอยีดค่าใชส้อยใหม๋
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเชา่ที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้ประกอบการ จ านวน 40 คน (คนละ 1,135 
บาท 2 คร้ัง งบประมาณ 90,800 บาท)
- ค่าพาหนะเดินทางของวทิยากร  8,000 บาท (จ านวน 4 คน  2 คร้ัง 
งบประมาณ  64,000 บาท)
- ค่าที่พักของผู้ประกอบการ  72,000 บาท ( จ านวน 30 คน x 600 บาท 
x  2 คืน x 2 คร้ัง)
- ค่าที่พักวทิยากร 23,200 บาท  (1,450 บาท x 4 ท่าน x 2 คืน x 2  คร้ัง
 )
(กจิกรรมยอ่ยที่ 1.2 งบประมาณรวม 250,000 บาท)

ความจ าเป็นที่ต้องขอเปล่ียนแปลง เนื่องจากรายละเอยีดรายการที่ระบุไว้
ในขอ้มลูของส านักงบประมาณไมต่รงกบัขอ้มลูรายการค าของบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จงึขอแกไ้ขรายละเอยีดค่าใชจ้า่ยใน
โครงการให้ถกูต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวขอ้ง

รวมงบประมาณ    119,941,600.00    119,941,600.00 

งบปกติ-เพื่อทราบ เหนือบน 5/5



โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม่)

งบประมาณ
(บาท)

รวม 4 โครงการ 21,764,000.00 รวม 4 โครงการ 21,764,000.00

สรุปรายการขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ
กรณทีี่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคก่อน (งบประมาณปกต)ิ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวดั/กลุม่จังหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1

กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 

สรุปงบปกติ-เพือ่พิจารณา เหนือบน 1



งบประมาณปกต-ิเพ่ือพิจารณา

เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไมค่วร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
ขอโอนเปลี่ยนแปลง 4 โครงการ ขอโอนเปลี่ยนแปลง 4 โครงการ 

1.โครงการพัฒนาและยกระดบัการทอ่งเทีย่วพ้ืนทีก่ลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(วงเงนิรวม 96,544,300 บาท)

15,000,000.00   1.โครงการพัฒนาและยกระดบัการทอ่งเทีย่ว
พ้ืนทีก่ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(วงเงนิรวม 96,544,300 บาท)

15,000,000.00      15,000,000.00                 -   มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2561
วนัที่ 11 ตุลาคม 2561

กจิกรรมที่ 1 พฒันาทางหลวงหมายเลข 106 ตอน หว้ยหญา้
ไซ-ล้ี จ.ล าพนู (วงเงิน 15,000,000 บาท)

กจิกรรมที่ 1  ยกระดับความปลอดภยับริเวณทาง
แยกขนาดใหญ ่ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนท่า
จกัร-อโุมงค์  (วงเงิน 15,000,000 บาท) 
กจิกรรม กอ่สร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข
 106 กบัถนนออ้มเมือง บริเวณแยกเหมืองง่า 
จ านวน 1 แหง่

หน่วยด าเนินการ  แขวงทางหลวงล าพนู หน่วยด าเนินการ  แขวงทางหลวงล าพนู

เหตุผลที่ยกเลิกไม่ท าโครงการ โครงการมีความซ้ าซ้อนกบั
งบประมาณของกรมทางหลวง

ความจ าเปน็ที่ต้องท าโครงการใหม่ เนื่องจากเปน็
การกอ่สร้างทางเชื่อมทางแยกของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 106 กบัถนนเล่ียงเมืองล าพนู 
สาย 91 – 93 (เปน็ถนนที่กอ่สร้างโดยกรมโยธาธิ
การและผังเมือง) ซ่ึงถนนดังกล่าวปจัจบุนักอ่สร้าง
แล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถเปดิใช้งานได้ ท าใหเ้ส่ียงต่อ
การเกดิอบุติัเหตุ

สรุปรายการขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ
กรณทีีต่อ้งไดร้ับความเหน็ชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ทีก่ ากับดแูลภาคก่อน (งบประมาณปกต)ิ

กลุม่จงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เลขท่ีหนังสือ
ที่ มท 0227.6

(ชม)/521
วนัท่ี 31 ตุลาคม 

2561

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีองจงัหวัด/กลุม่จงัหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

เหน็ควรสนับสนุน กจิกรรมที่ยกเลิกได้รับ
จดัสรรงบประมาณแล้วจากกรมทางหลวง
 ส าหรับกจิกรรมใหม่ที่ทดแทน  มีความ
จ าเปน็เร่งด่วนเนื่องจากช่วยลดอบุติัเหตุ
บนถนน เปน็ความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งเขือ่มโยงการคมนาคมขนส่ง
ระหวา่งกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1

งบปกติ-เพือ่พจิารณา เหนือบน 1 หน้า 1/12



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไมค่วร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
ประกอบกบัถนนสายดังกล่าว เปน็การเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนส่ง และ Logistics ของกลุ่มจงัหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 โดยเชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดิน
 หมายเลข 11 (เชียงใหม่ – ล าพนู – ล าปาง) และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง 
ระหวา่งจงัหวดัล าพนูกบัอ าเภอสารภ ีและอ าเภอ
สันปา่ตอง จงัหวดัเชียงใหม่ รวมทั้งเปน็ความ
ต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในพืน้ที่ที่
สัญจรไปมาระหวา่งจงัหวดั 
ทั้งนี้โครงการนี้เปน็โครงการใหม่ ซ่ึงไม่มีโครงการ
ส ารอง (y2) เพือ่แกไ้ขปญัหาดังกล่าว

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรในระบบธรุกิจเกษตร
 (วงเงนิรวม 6,334,800 บาท) 
  

2,000,000.00    2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบคุลากรในระบบ
ธรุกิจเกษตร (วงเงนิรวม 6,334,800 บาท) 

    2,000,000.00     2,000,000.00                 -   มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2561
วนัที่ 11 ตุลาคม 2561

 กจิกรรมหลัก พฒันาเกษตรกรทันสมัยรุ่นใหม่ (Young Smart
 Farmer)  (วงเงิน 2,000,000 บาท)

 กจิกรรมหลัก เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
สู่การเปน็ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ กลุ่ม
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1   (วงเงิน 2,000,000 
บาท)

หน่วยด าเนินการ  ส านักงานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ หน่วยด าเนินการ  ส านักงานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่

เหน็ควรสนับสนุน การเปล่ียนแปลง
กจิกรรมหลัก กจิกรรมยอ่ย วตัถปุระสงค์ 
ตัวชี้วดั และผลผลิต เพือ่ใหส้อดคล้องกบั
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร จากเดิมที่ขอ
อนุมัติ 4 ล้านบาท เหลือ 2 ล้านบาท

งบปกติ-เพือ่พจิารณา เหนือบน 1 หน้า 2/12



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไมค่วร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
กจิกรรมยอ่ยเดิม  
1. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยเีกษตรทันสมัยแกผู้่เชี่ยวชาญ  
(Smart Officer)
2. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยเีกษตรทันสมัย แกเ่กษตรกร     
(Young Smart Farmer)  
3.  ด าเนินการน าระบบเขา้ใช้งาน (Change Management) 
โดยการสอนงาน (On-the-Job Training) เร่ิมด าเนินการทั้ง
ระบบ

กจิกรรมยอ่ยใหม่ 
1. การอบรมถา่ยทอดความรู้การออกแบบจดัการ
ฟาร์มและการเกษตรสมัยใหม่   (Smart Farming)
2. การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ผลิต การตลาด และการจดัการ    สินค้าส าหรับ
เกษตรกรรุ่นใหม่  
3. การส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ YSF 
ต้นแบบ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของ YSF 
ต้นแบบ

4.การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจภุณัฑ์
ส าหรับผู้ประกอบการเกษตรยคุใหม่
 5. การจดังานประชาสัมพนัธ ์แสดงสินค้า ของ
ผู้ประกอบการการเกษตรรุ่นใหม่
6. การติดตามประเมินผล

งบปกติ-เพือ่พจิารณา เหนือบน 1 หน้า 3/12



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไมค่วร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
วตัถปุระสงค์เดิม 
1. เพือ่เสริมสร้างบคุลากรในระบบธรุกจิเกษตรโดยเฉพาะคนรุ่น
ใหม่ รวมถงึสร้างเครือขา่ยเกษตรกรรุ่นใหม่ใหเ้กดิขึน้ในกลุ่ม
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลย ี
2. สร้างความเขม้แขง็เครือขา่ยเกษตร (Smart Farmer Club)
 และสนับสนุนเกษตรที่มีศักยภาพสูง ได้แก ่เกษตรอนิทรียใ์หม้ี
คุณภาพ มาตรฐานทั้งการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตรอนิทรียใ์หเ้ปน็สินค้าที่มีมาตรฐาน และมีศักยภาพในการ
แขง่ขนัในการขายในภมูิภาค ระดับประเทศ และพฒันามุ่งสู่
อาเซียน
ตัวชี้วดัเดิม
-ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ
1. พฒันาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการปลูกพชืผักอนิทรีย ์ใน
ภาคเหนือด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม จ านวน 200 ราย
2. ใช้ระบบค านวณกลุ่มเมฆพฒันาการเกษตรในการจดัการ
ความรู้ การบริหารต้นทุน การผลิต และการจดัการคุณภาพ
ผลผลิตผ่านระบบอนิเทอร์เน็ต

วตัถปุระสงค์ใหม่ 
1. เพือ่เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพของเกษตรกร
รุ่นใหม่ด้านการออกแบบจดัการฟาร์มและ
การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)
2. เพือ่เสริมสร้างความรู้และพฒันาศักยภาพของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ด้านการผลิต การตลาด และการ
จดัการสินค้าส าหรับเกษตรกรทันสมัยรุ่นใหม่ (Start
 up)
3. เพือ่สนับสนุนการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์และ
บรรจภุณัฑ์ส าหรับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
4. เพิม่เผยแพร่และประชาสัมพนัธ ์ผลผลิต /
ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เปน็ที่รู้จกัของผู้บริโภค และเพิม่ช่องทางการตลาด
ใหม่ๆ
ตัวชี้วดัใหม่ 
-ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ
1. เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการพฒันาศักยภาพสู่การ
เปน็เกษตรกรทันสมัยรุ่นใหม่  (Young Smart 
Farmer) และ เปน็ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ 
ไม่น้อยกวา่ 160 ราย (ร้อยละ 80)
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ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ  
1. เกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคเหนือได้รับการพฒันาทางด้าน
เทคโนโลยกีารจดัการความรู้ และมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์
2. เกษตรกรได้รับการพฒันาเปน็เกษตรกรทันสมัย (Young 
Smart Farmer)

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ
1. เกษตรกรรุ่นใหม่ ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 1 ได้รับการพฒันาศักยภาพทางด้านการ
ออกแบบ การจดัการฟาร์มและการเกษตรสมัยใหม่
 ทางด้านการออกแบบ การจดัการฟาร์มและ
การเกษตรสมัยใหม่
2. เกษตรกรได้รับการพฒันาศักยภาพในการเปน็
ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ (ด้านการผลิต 
การตลาด และการจดัการสินค้าเกษตร )

ผลผลิตเดิม
1. มีจ านวนเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ที่เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมกจิกรรม
อยา่งน้อย 400 คน 
2. มีการใหบ้ริการในการถา่ยทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยแีก่
เกษตรกรรุ่นใหม่ อยา่งน้อย 20 คร้ัง

ผลผลิตใหม่ 
1. มีเกษตรกรที่ได้รับการอบรมพฒันาศักยภาพ
ด้านการออกแบบจดัการฟาร์มและเกษตรสมัยใหม่ 
จ านวน 200 ราย  (4 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1)
2. มีเกษตรกรที่ได้รับการอบรมพฒันาศักยภาพ
ด้านการผลิต การตลาด และการจดัการสินค้า
ทางการเกษตร (ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ ) 
จ านวน 50 ราย
3. มีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการพฒันาจน
เกดิผลิตภณัฑ์ สร้างแบรนด์สินค้าและบรรจภุณัฑ์ที่
ได้มาตรฐาน ในป ี2562 อยา่งน้อย 20 ชนิด
4. มีแหล่งเรียนรู้ Young Smart Farmer ต้นแบบ 
จ านวน 4 จดุ
5. งานประชาสัมพนัธ ์แสดงสินค้าฯ 1 คร้ัง / 3 วนั
 มียอดจ าหน่ายสินค้าในงาน จดัแสดงสินค้าอยา่ง
น้อย 500,000 บาท และมีผู้เขา้ร่วมงานอยา่งน้อย 
1,000 คน
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 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไมค่วร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง  เนื่องจากเสนอ
ของบประมาณ จ านวน 4 ล้านบาท แต่ได้รับจดัสรร
งบประมาณ จ านวน 2 ล้านบาท ท าใหไ้ม่สามารถ
ด าเนินการในบางกจิกรรมได้ รวมทั้งไม่สามารถ
บรรลุวตัถปุระสงค์ ผลผลิต และตัวชี้วดัของ
โครงการ ที่ก าหนดไวไ้ด้ ดังนั้นจงึขอเปล่ียนแปลง
กจิกรรมโครงการเพือ่ใหก้ารด าเนินงานเหน็ผลที่
เปน็รูปธรรม และเกดิความคุ้มค่าของงบประมาณที่
ได้รับจดัสรร พร้อมทั้งเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์ 
ผลผลิต และตัวชี้วดัของโครงการ เพือ่ใหเ้กดิความ
สอดคล้องกบังบประมาณและกจิกรรมที่
เปล่ียนแปลง

3. โครงการยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธรุกิจเกษตร 
(วงเงนิรวม 58,399,400 บาท) 
 

    2,000,000.00 3. โครงการยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธรุกิจ
เกษตร  (วงเงนิรวม 58,399,400 บาท) 

    2,000,000.00     2,000,000.00 มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2561
วนัที่ 11 ตุลาคม 2561

กจิกรรมที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและ
การตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจยีวสู่ตลาดโลก (วงเงิน 
2,000,000 บาท)

กจิกรรมที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิต
และการตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุมมา (วงเงิน 
2,000,000 บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ หน่วยด าเนินการ ส านักงานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่

หน่วยร่วมด าเนินการเดิม  18 หน่วยงาน หน่วยร่วมด าเนินการใหม่  21 หน่วยงาน

เหน็ควรสนับสนุน การเปล่ียนแปลง
กจิกรรมหลัก กจิกรรมยอ่ย วตัถปุระสงค์ 
ตัวชี้วดั และผลผลิต เพือ่ใหส้อดคล้องกบั
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร จากเดิมที่ขอ
อนุมัติ 10 ล้านบาท เหลือ 2 ล้านบาท
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อ.ก.บ.ภ.
กจิกรรมยอ่ยเดิม
1. ศึกษาภาพรวมการผลิต จดัท าฐานขอ้มูล
2. เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าฯ การเตรียมการและการ
วเิคราะหท์างกายภาพ และเคมีของดินและการวเิคราะหน์้ าใน
แปลงปลูกของเกษตรกร
3. การสัมมนาและฝึกอบรมใหค้วามรู้เพือ่เสริมสร้างศักยภาพ
และการตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจยีว
    3.1 ฝึกอบรมด้านการปอ้งกนัก าจดัโรคแมลงในแปลง
   3.2 ฝึกอบรมการจดัการหลังการเกบ็เกีย่วหวัพนัธุ ์และไม้ตัด
ดอก
   3.3 ฝึกอบรมด้านการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในการเกบ็เกีย่ว 
และท าความสะอาดหวัพนัธุ์
   3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด

กจิกรรมยอ่ยใหม่ 
1. ส ารวจขอ้มูลการผลิตดอกปทุมาและกระเจยีว 
2. เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าในกลุ่มไม้ดอกปทุมา
และกระเจยีว
   2.1 ถา่ยทอดความรู้ เร่ืองการจดัการสวนปทุมา
และกระเจยีวใหม้ีคุณภาพ
   2.2  ถา่ยทอดความรู้ เร่ืองมาตรฐานสินค้าเกษตร
 ที่เกีย่วขอ้งกบัปทุมมาและกระเจยีว
   2.3 แปลงเรียนรู้
3. การสัมมนาและฝึกอบรมใหค้วามรู้เพือ่
เสริมสร้างศักยภาพและการตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุม
มาและกระเจยีว

4. การจดัท าคู่มือการผลิตและการตลาดดอกไม้กลุ่มปทุมมา
และกระเจยีว จ านวน 4 เร่ือง
5. การรณรงค์เผยแพร่กจิกรรมส่งเสริมการขาย และส ารวจ
ด้านการตลาดไม้ดอกในต่างประเทศ
   5.1 จดันิทรรศการแสดงสินค้าไม้ดอกในต่างประเทศ
   5.2 การส ารวจความต้องการด้านการตลาดในต่างประเทศ
โดยใช้แบบสอบถาม
   5.3 การขยายตลาดในต่างประเทศ โดยน าเกษตรกรและ /
หรือผู้ประกอบการพบคู่ค้าในต่างประเทศ

4. การถา่ยทอดความรู้ เร่ืองการผลิตปทุมมาและ
กระเจยีวเปน็ไม้กระถาง
5. การจดัท าคู่มือการผลิตและการตลาดไม้ดอก
กลุ่มปทุมมาและกระเจยีว
6. รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพนัธไ์ม้ดอกกลุ่มปทุม
มาและกระเจยีว
7. การด าเนินงานด้านการสนับสนุนและการ
ประสานงานใหโ้ครงการ/กจิกรรมส าเร็จ
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6. การส ารวจพฤติกรรมและรสนิยมผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ
7. การจดันิทรรศการและกจิกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ
8 การศึกษาวจิยัด้านเทคนิคการผลิตและการจดัการหลังการ
เกบ็เกีย่ว จ านวน ๔ เร่ือง
   8.1 การศึกษาด้านเทคนิคการผลิตปทุมมาเปน็ไม้กระถาง 
   8.2 การศึกษาด้านเทคนิคการจดัการหลังการเกบ็เกีย่วและ
บรรจภุณัฑ์ 
   8.3 การศึกษาด้านเทคนิคการปอ้งกนัก าจดัโรคและแมลง
   8.4 การศึกษาด้านเทคนิคการใช้เคร่ืองทุ่นแรงในการเกบ็
เกีย่ว และการท าความสะอาดหวัพนัธุ ์
   

 7.1 สัมมนาเชิงปฎบิติัการ การขบัเคล่ือนกจิกรรม
เสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอก
กลุ่มปทุมมาและกระเจยีว
   7.2 การด าเนินงานด้านการสนับสนุนให้
โครงการ/กจิกรรมส าเร็จ

วตัถปุระสงค์เดิม 
1. รณรงค์และประชาสัมพนัธสิ์นค้าเกษตรคุณภาพของกลุ่ม
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ใหเ้ปน็ที่รู้จกัในกลุ่มผู้บริโภค ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านส่ือส่ิงพมิพแ์ละการจดั
นิทรรศการของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ส่งออก ที่จะส่งผลใหก้าร
ยกระดับอตุสาหกรรมการผลิตไม้ตัดดอกคุณภาพของไทยเปน็ที่
รู้จกัในระดับสากล

วตัถปุระสงค์ใหม่ 
1. รณรงค์และประชาสัมพนัธสิ์นค้าเกษตรคุณภาพ
ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ใหเ้ปน็ที่รู้จกั 
ผ่านส่ือส่ิงพมิพแ์ละการจดันิทรรศการเพือ่ส่งเสริม
ความรู้ เพือ่สนับสนุนกจิกรรมในการส่งเสริมการ
ขายของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ส่งออก ที่จะส่งผลให้
การยกระดับอตุสาหกรรมการผลิตไม้ตัดดอก
คุณภาพของไทยเปน็ที่รู้จกัเพิม่ขึน้

กลุ่มเปา้หมายเดิม 
1. เกษตรกรผู้ปลูกปทุมมาและกระเจยีวในจงัหวดัเชียงใหม่
และล าพนู
2. ผู้ส่งออกปทุมมาและกระเจยีว

กลุ่มเปา้หมายใหม่ 
1.เกษตรกรผู้ปลูกปทุมมาและกระเจยีว / เกษตรกร
 / ผู้สนใจ ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1
2. ผู้ส่งออกปทุมมาและกระเจยีว

ตัวชี้วดัเดิม
1. มีการผลิตปทุมมาและกระเจยีวภายใต้มาตรฐาน GAP ใน
พืน้ที่เปา้หมาย มีรูปแบบ การจ าหน่ายสินค้ากระเจยีวปทุมมา
เพิม่ขึน้ มีเครือขา่ยคู่ค้าไม้ดอกเพิม่ขึน้

ตัวชี้วดัใหม่ 
1. เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตปทุมมาและ
กระเจยีวภายใต้มาตรฐาน GAP  ในพืน้ที่เปา้หมาย
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไมค่วร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
ผลผลิตเดิม
1. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและมีความเขม้แขง็ในด้านการผลิต
สินค้าไม้ดอกที่ได้มาตรฐาน
2. มีรูปแบบของสินค้าใหม่ เช่น ไม้ตัดดอก หวัพนัธุ ์ไม้ถงุ หรือ
รูปแบบอืน่
3. สินค้าปทุมมาและกระเจยีว เปน็ที่รู้จกัทั้งในและ
ต่างประเทศมากขึน้

ผลผลิตใหม่ 
1. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและมีความเขม้แขง็ใน
ด้านการผลิตสินค้าไม้ดอกที่ได้มาตรฐาน
2. มีรูปแบบของสินค้าใหม่ เช่น ไม้ตัดดอก หวัพนัธุ ์
ไม้ถงุ หรือรูปแบบอืน่ๆ
3. สินค้าปทุมมาและกระเจยีว เปน็ที่รู้จกัเพิม่ขึน้

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง   เนื่องจากเสนอ
ของบประมาณ จ านวน10 ล้านบาท แต่ได้รับ
จดัสรรงบประมาณ จ านวน 2 ล้านบาท ท าใหไ้ม่
สามารถด าเนินการในบางกจิกรรมได้ รวมทั้งไม่
สามารถบรรลุวตัถปุระสงค์ ผลผลิต และตัวชี้วดัของ
โครงการ ที่ก าหนดไวไ้ด้ ดังนั้นจงึขอเปล่ียนแปลง
กจิกรรมโครงการเพือ่ใหก้ารด าเนินงานเหน็ผลที่
เปน็รูปธรรม และเกดิความคุ้มค่าของงบประมาณที่
ได้รับจดัสรร พร้อมทั้งเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงค์ 
กลุ่มเปา้หมาย ผลผลิต และตัวชี้วดัของโครงการ 
เพือ่ใหเ้กดิความสอดคล้องกบังบประมาณและ
กจิกรรมที่เปล่ียนแปลง

งบปกติ-เพือ่พจิารณา เหนือบน 1 หน้า 9/12



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไมค่วร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
4. โครงการนวัตกรรมตอ่ยอดอุตสาหกรรมสร้างมลูค่าเพ่ิม สู่
ตลาดสากล (Northern Inno Showcase) (วงเงนิรวม  
2,764,000 บาท)

2,764,000.00    4. โครงการนวัตกรรมตอ่ยอดอุตสาหกรรมสร้าง
มลูค่าเพ่ิม สู่ตลาดสากล (Northern Inno 
Showcase)  (วงเงนิรวม  2,764,000 บาท)

2,764,000.00    2,764,000.00                    -   มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 6/2561
วนัที่ 11 ตุลาคม 2561

กจิกรรมที่ 1 การพฒันาศักยภาพทางการตลาดและการบริหาร
จดัการศูนยแ์สดง ผลิตภณัฑ์นวตักรรมและเชื่อมโยงตลาด    
(วงเงิน 2,764,000  บาท)

กจิกรรมที่ 1 พฒันาศักยภาพทางการตลาดและ
เชื่อมโยงตลาด   (วงเงิน  2,764,000 บาท)

หน่วยด าเนินการ  ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 1 หน่วยด าเนินการ  ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 1

กจิกรรมยอ่ยเดิม 
1) คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพ เตรียมความพร้อมใหก้บั
ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับคัดเลือกใหม้าจดัแสดงเพือ่ทดสอบตลาด 
จ านวนผลิตภณัฑ์ที่ได้ทดสอบตลาด ไม่น้อยกวา่ 300 
ผลิตภณัฑ์/ปี
2) พฒันาศักยภาพทางการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาด 
ทดสอบตลาด และแสดงสินค้าภายในศูนยฯ์ ไม่น้อยกวา่ 100 
ราย/ปี
3) จดักจิกรรมกระตุ้นตลาดประชาสัมพนัธท์างการตลาด 
(CRM) การเผยแพร่กจิกรรมภายในศูนยฯ์ รวมถงึการจดัธี
มงานแสดงสินค้าใหเ้ชื่อมกบังานเทศกาลหรือฤดูกาล เพือ่ดึงดูด
ใหเ้กดิการซ้ือขายแลกเปล่ียนทั้ง Online และ Offline 
4) จดักจิกรรมเชื่อมโยงธรุกจิ อยา่งน้อย 2 คร้ัง 
5) เกบ็รวบรวม วเิคราะห ์ประเมินผลขอ้มูลยอ้นกลับ 
(Feedback) ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้า อยา่งน้อย   
 300 ขอ้มูล ในกลุ่มสินค้าที่น ามาจดัแสดงภายในศูนยฯ์

กจิกรรมยอ่ยใหม่
1) คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพ และเตรียมความ
พร้อมใหก้บัผลิตภณัฑ์ที่ได้รับคัดเลือกใหม้าจดัแสดง
เพือ่ทดสอบตลาด จ านวนผลิตภณัฑ์ที่ได้ทดสอบ
ตลาด ไม่น้อยกวา่ 300 ผลิตภณัฑ์
2) จดักจิกรรมทดสอบตลาด เพือ่สร้างโอกาสทาง
การตลาดและขยายช่องทางการตลาดในงานแสดง
สินค้าภายในพืน้ที่กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
อยา่งน้อย 1 คร้ัง โดยมีผู้ประกอบการเขา้ร่วม ไม่
น้อยกวา่ 100 ราย
3) จดักจิกรรมกระตุ้นตลาดและประชาสัมพนัธ ์
เพือ่สร้างโอกาสทางการตลาดโดยผ่านช่องทาง
การตลาด Online
4) จดักจิกรรมเชื่อมโยงธรุกจิ อยา่งน้อย 2 คร้ัง 
5) เกบ็รวบรวมขอ้มูล พร้อมวเิคราะหแ์ละ
ประเมินผลขอ้มูลผู้ประกอบการที่เขา้ร่วมการ
ทดสอบตลาดและแสดงสินค้า ไม่น้อยกวา่ 300 
ขอ้มูล

เหน็ควรสนับสนุน   เนื่องจากเปน็การ
ปรับชื่อกจิกรรมหลักและกจิกรรมยอ่ย 
รวมทั้งวตัถปุระสงค์ เพือ่ใหส้อดคล้องกบั
งบประมาณที่ได้รับ
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไมค่วร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
วตัถปุระสงค์เดิม
1) เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายเดิมและราย
ใหม่ใหม้ีการน าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมมาใช้ใน
การด าเนินธรุกจิและสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัผลิตภณัฑ์เกษตรแปร
รูปและอาหารแปรรูป
 2) เพือ่ลดความเส่ียงในการผลิตสินค้าและลดภาระค่าใช้จา่ย
ในการทดสอบตลาดใหก้บัผู้ประกอบการกอ่นการผลิต
สินค้าออกจ าหน่ายจริงในเชิงพาณิชย์
 3) เพือ่เปน็ศูนยก์ลางในการเชื่อมโยงธรุกจิและรวบรวมขอ้มูล
ความต้องการของผู้บริโภคส าหรับการปรับปรุงและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ในพืน้ที่ภาคเหนืออยา่งครบวงจร 
 4) เพือ่เปน็การสร้างโอกาสและพฒันาศักยภาพทางการตลาด
ใหก้บัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
แปรรูป

วตัถปุระสงค์ใหม่
1) เพือ่เปน็การสร้างโอกาสและพฒันาศักยภาพทาง
การตลาดใหก้บัผู้ประกอบการในอตุสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
เนื่องจากโครงการเดิมที่เสนอขอรับงบประมาณ 
วงเงิน 14.547 ลบ. เปน็การจดัท าโครงการใน
ลักษณะ Value Chainประกอบด้วย 4 กจิกรรม
หลัก ดังนี้
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง

 งบประมาณ 
(บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไมค่วร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
(1) ปรับปรุงอาคารศูนยแ์สดงผลิตภณัฑ์นวตักรรม
และเชื่อมโยงตลาด ภายในศูนยส่์งเสริม
อตุสาหกรรมภาคที่ 1 (2) พฒันาแปรรูปสินค้า
เกษตรสู่อนาคต เชื่อมโยงความต้องการสู่อาหาร 
Super Food (3) พฒันาศักยภาพทางการตลาด
และการบริหารจดัการศูนยแ์สดงผลิตภณัฑ์
นวตักรรมและเชื่อมโยงตลาด (4) บริหารโครงการ 
แต่ภายหลังส านักงบประมาณพจิารณาปรับลด
งบประมาณเหลือเพยีงกจิกรรมหลักที่ 3 (2.764 
ลบ) เท่านั้น ซ่ึงเปน็กจิกรรมปลายทางที่ระบุ
สถานที่ด าเนินการไวอ้ยา่งชัดเจน คือ “ศูนยแ์สดง
ผลิตภณัฑ์นวตักรรมและเชื่อมโยงตลาด” และไม่ได้
รับจดัสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารฯ 
ดังนั้น เพือ่ใหก้ารด าเนินโครงการเปน็ไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ และสอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับ
 จงึขอเปล่ียนแปลงชื่อกจิกรรมหลักและกจิกรรม
ยอ่ย รวมทั้งวตัถปุระสงค์ 

รวมงบประมาณ    21,764,000.00    21,764,000.00    21,764,000.00                 -   

งบปกติ-เพือ่พจิารณา เหนือบน 1 หน้า 12/12


