สรุปรายการขอเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
กรณีรายงาน อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ (งบประมาณปกติ)
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม่)

งบประมาณ
(บาท)

รวม 8 โครงการ

119,941,600.00

รวม 8 โครงการ

119,941,600.00

สรุปงบปกติ -เพือ่ ทราบ

เหนือบน 1

สรุปรายการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
กรณีรายงาน อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบ (งบประมาณปกติ)
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เอกสารหลักฐาน
เลขที่หนังสือ
ที่ มท 0227.6
(ชม)/521
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการเดิม
ขอโอนเปลี่ยนแปลง 8 โครงการ
1. โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์
(Reinvented Craft) (วงเงินรวม 8,123,200 บาท)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยกระดับเครื่องเขินสู่อตุ สาหกรรมไลฟ์สไตล์
(วงเงิน 4,582,200 บาท)
หน่วยดาเนินการ ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ขั้นตอนที่ 6 ศึกษาดูงานและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศญีป่ ุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้”

งบประมาณ
(บาท)

รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณปกติ-เพื่อทราบ
มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมื่อวันที/่ เดือน/ปี

ขอโอนเปลี่ยนแปลงเป็น 8 โครงการ
8,123,200.00 1. โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์
(Reinvented Craft) (วงเงินรวม 8,123,200 บาท)

8,123,200.00 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยกระดับเครื่องเขินสู่อตุ สาหกรรมไลฟ์สไตล์(วงเงิน
4,582,200 บาท)
หน่วยดาเนินการ ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
เปลี่ยนขั้นตอนการดาเนินงานจากขั้นตอนที่ 6 เป็นขั้นตอนที่ 9 จัดงาน
สร้างการรับรู้และแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนาในเขต
กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
ความจาเป็นที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า
การศึกษาดูงานในต่างประเทศ ควรดาเนินการหลังจากที่ผู้ประกอบการ
สามารถสร้างแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ตอบสนองตลาดภายในประเทศก่อน จากนั้นจึงเป็นกระบวนการศึกษาดู
งานในต่างประเทศเพื่อสร้างแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ตอบสนองตลาดต่างประเทศ หรือนามาประยุกต์ใช้กบั ตลาด
ภายในประเทศได้ตอ่ ไปในอนาคต จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ดาเนินงานจากเดิม เพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ภายในประเทศและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สง่ ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ
และเป้าหมายโครงการ (ตัวชี้วดั )

งบปกติ-เพื่อทราบ

เหนือบน 1/5

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

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

3,541,000.00 กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงอาคารศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินภาคเหนือ
และภูมทิ ัศน์โดยรอบภายในศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมที่ 1 (วงเงิน
3,541,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
รายการและความจาเป็นที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลง ขอปรับปรุงรูปแบบ และ
เพิ่มเติมรายละเอียดทั้ง 12 รายการ จากเดิมที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดให้
ชัดเจน โดยเพิ่มรายละเอียดให้ครอบคลุมลักษณะงานเพื่อให้การปรับปรุง
อาคารศูนย์ฯ เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบทอดภูมปิ ัญญาเครื่องเขิน
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยยังใช้สถานที่และ
งบประมาณเดิม
7,157,500.00 2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงินรวม 8,428,600 บาท)

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (วงเงิน 7,157,500 บาท)

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน
7,157,500 บาท)

หน่วยดาเนินการ สานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

หน่วยดาเนินการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทยที่ 1 เชียงใหม่, สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน, สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน, สานักงานประชาสัมพันธ์
เขต 3 เชียงใหม่

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงอาคารศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขิน
ภาคเหนือและภูมทิ ัศน์โดยรอบภายในศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมที่ 1
(วงเงิน 3,541,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

งบประมาณ
(บาท)

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

7,157,500.00 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ความจาเป็นที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับ
3. โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร(วงเงินรวม
58,399,400 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่

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

58,399,400.00 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

หน่วยดาเนินการ สานักงานปศุสตั ว์เขต 5
ความจาเป็นที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับ

งบปกติ-เพื่อทราบ

เหนือบน 2/5

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
4. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน
(วงเงินรวม 79,400,000 บาท)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย บ.ร่อง
กาด – บ.หัวฝาย อ.เมือง จ.ลาพูน ระยะทาง 5 กิโลเมตร (วงเงิน
14,900,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทลาพูน

งบประมาณ
(บาท)

รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

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

งบประมาณ
(บาท)

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

14,900,000.00 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย บ.ร่องกาด –
บ.หัวฝาย อ.เมือง จ.ลาพูน ระยะทาง 5.530 กิโลเมตร (วงเงิน
14,900,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทลาพูน
รายการและความจาเป็นที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มระยะทางจาก 5 กม.
เป็น 5.53 กม. เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ของพื้นที่ดาเนินการก่อสร้าง และประชาชน
ได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยใช้วงเงินงบประมาณเท่าเดิม

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

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

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวง
หมายเลข 11 – บ.สะแล่ง อ.เมือง จ.ลาพูน ระยะทาง 3.985
กิโลเมตร (วงเงิน 14,500,000 บาท)

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สายแยกทางหลวง
หมายเลข 11 – บ.สะแล่ง อ.เมือง จ.ลาพูน ระยะทาง 4.765 กิโลเมตร
(วงเงิน 14,500,000 บาท)

หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทลาพูน

หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทลาพูน

14,500,000.00 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

รายการและความจาเป็นที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มระยะทางจาก 3.985
กม. เป็น 4.765 กม. เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ
ก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ของพื้นที่ดาเนินการก่อสร้าง และ
ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยใช้วงเงินงบประมาณเท่าเดิม
6. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า (วงเงินรวม 12,188,600 บาท)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco
Village) (วงเงิน 4,539,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ (1) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ (2) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (3) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง (4) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน

4,539,800.00 6. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า (วงเงินรวม 12,188,600 บาท)

4,539,800.00 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco
Village) (วงเงิน 4,539,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ (1) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ (2) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน (3) สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลาปาง) (4)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน

งบปกติ-เพื่อทราบ

เหนือบน 3/5

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

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

งบประมาณ
(บาท)

รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

ความจาเป็นที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลง ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินงานจาก
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง เป็นสานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลาปาง) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มภี ารกิจ
ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน
11,336,700.00 7. โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1
(วงเงินรวม 11,336,700 บาท)

กิจกรรมที่ 1 แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน
(วงเงิน 11,336,700 บาท)

กิจกรรมที่ 1 แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน (วงเงิน
11,336,700 บาท)

หน่วยดาเนินการ (1) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ (2) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (3) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง (4) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน

หน่วยดาเนินการ (1) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ (2) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน (3) สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลาปาง) (4)
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน

งบประมาณ
(บาท)

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

11,336,700.00 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

ความจาเป็นที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลง ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินงานจาก
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง เป็นสานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลาปาง) เนื่องจากเป็นการควบคุมและ
ปฏิบัตกิ ารไฟป่าสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน
8.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สู่การเป็นนักการตลาดสากล ( วงเงินรวม10,715,900 บาท)

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

กิจกรรมที่ 1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

กิจกรรมที่ 1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

หน่วยดาเนินการ สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่

งบปกติ-เพื่อทราบ

985,000.00

เหนือบน 4/5

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดค่าใช้สอยเดิม
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ งบประมาณ 154,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ งบประมาณ 96,000 บาท
(กิจกรรมย่อยที่ 1.2 งบประมาณรวม 250,000 บาท)

งบประมาณ
(บาท)

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

รายละเอียดค่าใช้สอยใหม๋
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะเดินทางของผู้ประกอบการ จานวน 40 คน (คนละ 1,135
บาท 2 ครั้ง งบประมาณ 90,800 บาท)
- ค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร 8,000 บาท (จานวน 4 คน 2 ครั้ง
งบประมาณ 64,000 บาท)
- ค่าที่พักของผู้ประกอบการ 72,000 บาท ( จานวน 30 คน x 600 บาท
x 2 คืน x 2 ครั้ง)
- ค่าที่พักวิทยากร 23,200 บาท (1,450 บาท x 4 ท่าน x 2 คืน x 2 ครั้ง
)
(กิจกรรมย่อยที่ 1.2 งบประมาณรวม 250,000 บาท)
ความจาเป็นที่ตอ้ งขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากรายละเอียดรายการที่ระบุไว้
ในข้อมูลของสานักงบประมาณไม่ตรงกับข้อมูลรายการคาของบประมาณ
ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขอแก้ไขรายละเอียดค่าใช้จา่ ยใน
โครงการให้ถกู ต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

รวมงบประมาณ

119,941,600.00

งบปกติ-เพื่อทราบ

119,941,600.00

เหนือบน 5/5

สรุปรายการขอเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
กรณีที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาคก่อน (งบประมาณปกติ)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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

สรุปงบปกติ-เพือ่ พิจารณา

เหนือบน 1

สรุปรายการขอเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
กรณีทตี่ อ้ งได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ทีก่ ากับดูแลภาคก่อน (งบประมาณปกติ)
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีของจังหวัด/กลุม่ จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เอกสารหลักฐาน
เลขที่หนังสือ
ที่ มท 0227.6
(ชม)/521
วันที่ 31 ตุลาคม
2561

รายการเดิม
ขอโอนเปลี่ยนแปลง 4 โครงการ
1.โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ วพื้นทีก่ ลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(วงเงินรวม 96,544,300 บาท)

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ
(บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

งบประมาณปกติ-เพื่อพิจารณา
ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

ขอโอนเปลี่ยนแปลง 4 โครงการ
15,000,000.00 1.โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ ว
พื้นทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(วงเงินรวม 96,544,300 บาท)

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้า
ไซ-ลี้ จ.ลาพูน (วงเงิน 15,000,000 บาท)

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับความปลอดภัยบริเวณทาง
แยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนท่า
จักร-อุโมงค์ (วงเงิน 15,000,000 บาท)
กิจกรรม ก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข
106 กับถนนอ้อมเมือง บริเวณแยกเหมืองง่า
จานวน 1 แห่ง

หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงลาพูน

หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงลาพูน

เหตุผลที่ยกเลิกไม่ทาโครงการ โครงการมีความซ้าซ้อนกับ
งบประมาณของกรมทางหลวง

ความจาเป็นที่ต้องทาโครงการใหม่ เนื่องจากเป็น
การก่อสร้างทางเชื่อมทางแยกของทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 106 กับถนนเลี่ยงเมืองลาพูน
สาย 91 – 93 (เป็นถนนที่กอ่ สร้างโดยกรมโยธาธิ
การและผังเมือง) ซึ่งถนนดังกล่าวปัจจุบนั ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ ทาให้เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบตั ิเหตุ

งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

15,000,000.00

15,000,000.00

- มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
เห็นควรสนับสนุน กิจกรรมที่ยกเลิกได้รับ
จัดสรรงบประมาณแล้วจากกรมทางหลวง
สาหรับกิจกรรมใหม่ที่ทดแทน มีความ
จาเป็นเร่งด่วนเนื่องจากช่วยลดอุบตั ิเหตุ
บนถนน เป็นความต้องการของประชาชน
รวมทั้งเขือ่ มโยงการคมนาคมขนส่ง
ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เหนือบน 1 หน้า 1/12

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ
(บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

ประกอบกับถนนสายดังกล่าว เป็นการเชื่อมโยงการ
คมนาคมขนส่ง และ Logistics ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 โดยเชื่อมโยงทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 11 (เชียงใหม่ – ลาพูน – ลาปาง) และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง
ระหว่างจังหวัดลาพูนกับอาเภอสารภี และอาเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นความ
ต้องการของผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในพืน้ ที่ที่
สัญจรไปมาระหว่างจังหวัด
ทั้งนี้โครงการนี้เป็นโครงการใหม่ ซึ่งไม่มีโครงการ
สารอง (y2) เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าว
2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร
(วงเงินรวม 6,334,800 บาท)

2,000,000.00 2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบ
ธุรกิจเกษตร (วงเงินรวม 6,334,800 บาท)

กิจกรรมหลั ก พัฒนาเกษตรกรทันสมัยรุ่นใหม่ (Young Smart
Farmer) (วงเงิน 2,000,000 บาท)

กิจกรรมหลัก เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน 2,000,000
บาท)

หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

2,000,000.00

2,000,000.00

- มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
เห็นควรสนับสนุน การเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั และผลผลิต เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากเดิมที่ขอ
อนุมัติ 4 ล้านบาท เหลือ 2 ล้านบาท

เหนือบน 1 หน้า 2/12

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
กิจกรรมย่อยเดิม
1. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเกษตรทันสมัยแก่ผู้เชี่ยวชาญ
(Smart Officer)
2. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีเกษตรทันสมัย แก่เกษตรกร
(Young Smart Farmer)
3. ดาเนินการนาระบบเข้าใช้งาน (Change Management)
โดยการสอนงาน (On-the-Job Training) เริ่มดาเนินการทั้ง
ระบบ

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ
(บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

กิจกรรมย่อยใหม่
1. การอบรมถ่ายทอดความรู้การออกแบบจัดการ
ฟาร์มและการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)
2. การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการ
ผลิต การตลาด และการจัดการ สินค้าสาหรับ
เกษตรกรรุ่นใหม่
3. การส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ YSF
ต้นแบบ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของ YSF
ต้นแบบ
4.การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
สาหรับผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่
5. การจัดงานประชาสัมพันธ์ แสดงสินค้า ของ
ผู้ประกอบการการเกษตรรุ่นใหม่
6. การติดตามประเมินผล

งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

เหนือบน 1 หน้า 3/12

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
วัตถุประสงค์เดิม
1. เพือ่ เสริมสร้างบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตรโดยเฉพาะคนรุ่น
ใหม่ รวมถึงสร้างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เกิดขึน้ ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายเกษตร (Smart Farmer Club)
และสนับสนุนเกษตรที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ เกษตรอินทรียใ์ ห้มี
คุณภาพ มาตรฐานทั้งการผลิตและส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตรอินทรียใ์ ห้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน และมีศักยภาพในการ
แข่งขันในการขายในภูมิภาค ระดับประเทศ และพัฒนามุ่งสู่
อาเซียน
ตัวชี้วดั เดิม
-ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการปลูกพืชผักอินทรีย์ ใน
ภาคเหนือด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จานวน 200 ราย
2. ใช้ระบบคานวณกลุ่มเมฆพัฒนาการเกษตรในการจัดการ
ความรู้ การบริหารต้นทุน การผลิต และการจัดการคุณภาพ
ผลผลิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ
(บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

วัตถุประสงค์ใหม่
1. เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
รุ่นใหม่ด้านการออกแบบจัดการฟาร์มและ
การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming)
2. เพือ่ เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ด้านการผลิต การตลาด และการ
จัดการสินค้าสาหรับเกษตรกรทันสมัยรุ่นใหม่ (Start
up)
3. เพือ่ สนับสนุนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่
4. เพิม่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลผลิต /
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของเกษตรกรรุ่นใหม่ให้
เป็นที่รู้จกั ของผู้บริโภค และเพิม่ ช่องทางการตลาด
ใหม่ๆ
ตัวชี้วดั ใหม่
-ตัวชี้วดั เชิงปริมาณ
1. เกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่การ
เป็นเกษตรกรทันสมัยรุ่นใหม่ (Young Smart
Farmer) และ เป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ
ไม่น้อยกว่า 160 ราย (ร้อยละ 80)

งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

เหนือบน 1 หน้า 4/12

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. เกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคเหนือได้รับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีการจัดการความรู้ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรทันสมัย (Young
Smart Farmer)

ตัวชี้วดั เชิงคุณภาพ
1. เกษตรกรรุ่นใหม่ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านการ
ออกแบบ การจัดการฟาร์มและการเกษตรสมัยใหม่
ทางด้านการออกแบบ การจัดการฟาร์มและ
การเกษตรสมัยใหม่
2. เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ (ด้านการผลิต
การตลาด และการจัดการสินค้าเกษตร)

ผลผลิตเดิม
1. มีจานวนเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ที่เกีย่ วข้องเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย 400 คน
2. มีการให้บริการในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่
เกษตรกรรุ่นใหม่ อย่างน้อย 20 ครั้ง

ผลผลิตใหม่
1. มีเกษตรกรที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านการออกแบบจัดการฟาร์มและเกษตรสมัยใหม่
จานวน 200 ราย (4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
2. มีเกษตรกรที่ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ด้านการผลิต การตลาด และการจัดการสินค้า
ทางการเกษตร (ผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ )
จานวน 50 ราย
3. มีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาจน
เกิดผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์สินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
ได้มาตรฐาน ในปี 2562 อย่างน้อย 20 ชนิด
4. มีแหล่งเรียนรู้ Young Smart Farmer ต้นแบบ
จานวน 4 จุด
5. งานประชาสัมพันธ์ แสดงสินค้าฯ 1 ครั้ง / 3 วัน
มียอดจาหน่ายสินค้าในงาน จัดแสดงสินค้าอย่าง
น้อย 500,000 บาท และมีผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย
1,000 คน

งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

งบประมาณ
(บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.
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เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ
(บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเสนอ
ของบประมาณ จานวน 4 ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จานวน 2 ล้านบาท ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการในบางกิจกรรมได้ รวมทั้งไม่สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ ผลผลิต และตัวชี้วดั ของ
โครงการ ที่กาหนดไว้ได้ ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมโครงการเพือ่ ให้การดาเนินงานเห็นผลที่
เป็นรูปธรรม และเกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ผลผลิต และตัวชี้วดั ของโครงการ เพือ่ ให้เกิดความ
สอดคล้องกับงบประมาณและกิจกรรมที่
เปลี่ยนแปลง
3. โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร
(วงเงินรวม 58,399,400 บาท)

2,000,000.00 3. โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจ
เกษตร (วงเงินรวม 58,399,400 บาท)

กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและ
การตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียวสู่ตลาดโลก (วงเงิน
2,000,000 บาท)

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

หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดาเนินการ สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยร่วมดาเนินการเดิม 18 หน่วยงาน

หน่วยร่วมดาเนินการใหม่ 21 หน่วยงาน

งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

2,000,000.00

2,000,000.00

มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
เห็นควรสนับสนุน การเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั และผลผลิต เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากเดิมที่ขอ
อนุมัติ 10 ล้านบาท เหลือ 2 ล้านบาท

เหนือบน 1 หน้า 6/12

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

กิจกรรมย่อยเดิม
1. ศึกษาภาพรวมการผลิต จัดทาฐานข้อมูล
2. เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าฯ การเตรียมการและการ
วิเคราะห์ทางกายภาพ และเคมีของดินและการวิเคราะห์น้าใน
แปลงปลูกของเกษตรกร
3. การสัมมนาและฝึกอบรมให้ความรู้เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
และการตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียว
3.1 ฝึกอบรมด้านการป้องกันกาจัดโรคแมลงในแปลง
3.2 ฝึกอบรมการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วหัวพันธุ์ และไม้ตัด
ดอก
3.3 ฝึกอบรมด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการเก็บเกีย่ ว
และทาความสะอาดหัวพันธุ์
3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด

กิจกรรมย่อยใหม่
1. สารวจข้อมูลการผลิตดอกปทุมาและกระเจียว
2. เสริมสร้างมาตรฐานสินค้าในกลุ่มไม้ดอกปทุมา
และกระเจียว
2.1 ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการจัดการสวนปทุมา
และกระเจียวให้มีคุณภาพ
2.2 ถ่ายทอดความรู้ เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร
ที่เกีย่ วข้องกับปทุมมาและกระเจียว
2.3 แปลงเรียนรู้
3. การสัมมนาและฝึกอบรมให้ความรู้เพือ่
เสริมสร้างศักยภาพและการตลาดไม้ดอกกลุ่มปทุม
มาและกระเจียว

4. การจัดทาคู่มือการผลิตและการตลาดดอกไม้กลุ่มปทุมมา
และกระเจียว จานวน 4 เรื่อง
5. การรณรงค์เผยแพร่กจิ กรรมส่งเสริมการขาย และสารวจ
ด้านการตลาดไม้ดอกในต่างประเทศ
5.1 จัดนิทรรศการแสดงสินค้าไม้ดอกในต่างประเทศ
5.2 การสารวจความต้องการด้านการตลาดในต่างประเทศ
โดยใช้แบบสอบถาม
5.3 การขยายตลาดในต่างประเทศ โดยนาเกษตรกรและ /
หรือผู้ประกอบการพบคู่ค้าในต่างประเทศ

4. การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตปทุมมาและ
กระเจียวเป็นไม้กระถาง
5. การจัดทาคู่มือการผลิตและการตลาดไม้ดอก
กลุ่มปทุมมาและกระเจียว
6. รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม้ดอกกลุ่มปทุม
มาและกระเจียว
7. การดาเนินงานด้านการสนับสนุนและการ
ประสานงานให้โครงการ/กิจกรรมสาเร็จ

งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

งบประมาณ
(บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.
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เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

6. การสารวจพฤติกรรมและรสนิยมผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ
7. การจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศ
8 การศึกษาวิจยั ด้านเทคนิคการผลิตและการจัดการหลังการ
เก็บเกีย่ ว จานวน ๔ เรื่อง
8.1 การศึกษาด้านเทคนิคการผลิตปทุมมาเป็นไม้กระถาง
8.2 การศึกษาด้านเทคนิคการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วและ
บรรจุภณ
ั ฑ์
8.3 การศึกษาด้านเทคนิคการป้องกันกาจัดโรคและแมลง
8.4 การศึกษาด้านเทคนิคการใช้เครื่องทุ่นแรงในการเก็บ
เกีย่ ว และการทาความสะอาดหัวพันธุ์

7.1 สัมมนาเชิงปฎิบตั ิการ การขับเคลื่อนกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอก
กลุ่มปทุมมาและกระเจียว
7.2 การดาเนินงานด้านการสนับสนุนให้
โครงการ/กิจกรรมสาเร็จ

วัตถุประสงค์เดิม
1. รณรงค์และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จกั ในกลุ่มผู้บริโภค ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และการจัด
นิทรรศการของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ส่งออก ที่จะส่งผลให้การ
ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไม้ตัดดอกคุณภาพของไทยเป็นที่
รู้จกั ในระดับสากล

วัตถุประสงค์ใหม่
1. รณรงค์และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จกั
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และการจัดนิทรรศการเพือ่ ส่งเสริม
ความรู้ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมในการส่งเสริมการ
ขายของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ส่งออก ที่จะส่งผลให้
การยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไม้ตัดดอก
คุณภาพของไทยเป็นที่รู้จกั เพิม่ ขึน้

กลุ่มเป้าหมายเดิม
1. เกษตรกรผู้ปลูกปทุมมาและกระเจียวในจังหวัดเชียงใหม่
และลาพูน
2. ผู้ส่งออกปทุมมาและกระเจียว

กลุ่มเป้าหมายใหม่
1.เกษตรกรผู้ปลูกปทุมมาและกระเจียว / เกษตรกร
/ ผู้สนใจ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2. ผู้ส่งออกปทุมมาและกระเจียว

ตัวชี้วดั เดิม
1. มีการผลิตปทุมมาและกระเจียวภายใต้มาตรฐาน GAP ใน
พืน้ ที่เป้าหมาย มีรูปแบบ การจาหน่ายสินค้ากระเจียวปทุมมา
เพิม่ ขึน้ มีเครือข่ายคู่ค้าไม้ดอกเพิม่ ขึน้

ตัวชี้วดั ใหม่
1. เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตปทุมมาและ
กระเจียวภายใต้มาตรฐาน GAP ในพืน้ ที่เป้าหมาย
งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

งบประมาณ
(บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.
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เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
ผลผลิตเดิม
1. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและมีความเข้มแข็งในด้านการผลิต
สินค้าไม้ดอกที่ได้มาตรฐาน
2. มีรูปแบบของสินค้าใหม่ เช่น ไม้ตัดดอก หัวพันธุ์ ไม้ถงุ หรือ
รูปแบบอืน่
3. สินค้าปทุมมาและกระเจียว เป็นที่รู้จกั ทั้งในและ
ต่างประเทศมากขึน้

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ
(บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

ผลผลิตใหม่
1. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและมีความเข้มแข็งใน
ด้านการผลิตสินค้าไม้ดอกที่ได้มาตรฐาน
2. มีรูปแบบของสินค้าใหม่ เช่น ไม้ตัดดอก หัวพันธุ์
ไม้ถงุ หรือรูปแบบอืน่ ๆ
3. สินค้าปทุมมาและกระเจียว เป็นที่รู้จกั เพิม่ ขึน้

ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเสนอ
ของบประมาณ จานวน10 ล้านบาท แต่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จานวน 2 ล้านบาท ทาให้ไม่
สามารถดาเนินการในบางกิจกรรมได้ รวมทั้งไม่
สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ ผลผลิต และตัวชี้วดั ของ
โครงการ ที่กาหนดไว้ได้ ดังนั้นจึงขอเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมโครงการเพือ่ ให้การดาเนินงานเห็นผลที่
เป็นรูปธรรม และเกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วดั ของโครงการ
เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องกับงบประมาณและ
กิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง
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เหนือบน 1 หน้า 9/12

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
4. โครงการนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม สู่
ตลาดสากล (Northern Inno Showcase) (วงเงินรวม
2,764,000 บาท)

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

2,764,000.00 4. โครงการนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมสร้าง
มูลค่าเพิ่ม สู่ตลาดสากล (Northern Inno
Showcase) (วงเงินรวม 2,764,000 บาท)

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและการบริหาร
จัดการศูนย์แสดง ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเชื่อมโยงตลาด
(วงเงิน 2,764,000 บาท)

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางการตลาดและ
เชื่อมโยงตลาด (วงเงิน 2,764,000 บาท)

หน่วยดาเนินการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

หน่วยดาเนินการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

กิจกรรมย่อยเดิม
1) คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพ เตรียมความพร้อมให้กบั
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกให้มาจัดแสดงเพือ่ ทดสอบตลาด
จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดสอบตลาด ไม่น้อยกว่า 300
ผลิตภัณฑ์/ปี
2) พัฒนาศักยภาพทางการตลาด สร้างโอกาสทางการตลาด
ทดสอบตลาด และแสดงสินค้าภายในศูนย์ฯ ไม่น้อยกว่า 100
ราย/ปี
3) จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
(CRM) การเผยแพร่กจิ กรรมภายในศูนย์ฯ รวมถึงการจัดธี
มงานแสดงสินค้าให้เชื่อมกับงานเทศกาลหรือฤดูกาล เพือ่ ดึงดูด
ให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้ง Online และ Offline
4) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ อย่างน้อย 2 ครั้ง
5) เก็บรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้า อย่างน้อย
300 ข้อมูล ในกลุ่มสินค้าที่นามาจัดแสดงภายในศูนย์ฯ

กิจกรรมย่อยใหม่
1) คัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพ และเตรียมความ
พร้อมให้กบั ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกให้มาจัดแสดง
เพือ่ ทดสอบตลาด จานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดสอบ
ตลาด ไม่น้อยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์
2) จัดกิจกรรมทดสอบตลาด เพือ่ สร้างโอกาสทาง
การตลาดและขยายช่องทางการตลาดในงานแสดง
สินค้าภายในพืน้ ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม ไม่
น้อยกว่า 100 ราย
3) จัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดและประชาสัมพันธ์
เพือ่ สร้างโอกาสทางการตลาดโดยผ่านช่องทาง
การตลาด Online
4) จัดกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ อย่างน้อย 2 ครั้ง
5) เก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมวิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูลผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการ
ทดสอบตลาดและแสดงสินค้า ไม่น้อยกว่า 300
ข้อมูล
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งบประมาณ
(บาท)
2,764,000.00

ควรสนับสนุน
(บาท)
2,764,000.00

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.
- มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการ
ปรับชื่อกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย
รวมทั้งวัตถุประสงค์ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับ
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เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
วัตถุประสงค์เดิม
1) เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการรายเดิมและราย
ใหม่ให้มีการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ใน
การดาเนินธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์เกษตรแปร
รูปและอาหารแปรรูป
2) เพือ่ ลดความเสี่ยงในการผลิตสินค้าและลดภาระค่าใช้จา่ ย
ในการทดสอบตลาดให้กบั ผู้ประกอบการก่อนการผลิต
สินค้าออกจาหน่ายจริงในเชิงพาณิชย์
3) เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงธุรกิจและรวบรวมข้อมูล
ความต้องการของผู้บริโภคสาหรับการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในพืน้ ที่ภาคเหนืออย่างครบวงจร
4) เพือ่ เป็นการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพทางการตลาด
ให้กบั ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร
แปรรูป

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ
(บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

วัตถุประสงค์ใหม่
1) เพือ่ เป็นการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพทาง
การตลาดให้กบั ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปและอาหารแปรรูป

ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากโครงการเดิมที่เสนอขอรับงบประมาณ
วงเงิน 14.547 ลบ. เป็นการจัดทาโครงการใน
ลักษณะ Value Chainประกอบด้วย 4 กิจกรรม
หลัก ดังนี้
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รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ
(บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

(1) ปรับปรุงอาคารศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
และเชื่อมโยงตลาด ภายในศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 (2) พัฒนาแปรรูปสินค้า
เกษตรสู่อนาคต เชื่อมโยงความต้องการสู่อาหาร
Super Food (3) พัฒนาศักยภาพทางการตลาด
และการบริหารจัดการศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมและเชื่อมโยงตลาด (4) บริหารโครงการ
แต่ภายหลังสานักงบประมาณพิจารณาปรับลด
งบประมาณเหลือเพียงกิจกรรมหลักที่ 3 (2.764
ลบ) เท่านั้น ซึ่งเป็นกิจกรรมปลายทางที่ระบุ
สถานที่ดาเนินการไว้อย่างชัดเจน คือ “ศูนย์แสดง
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเชื่อมโยงตลาด” และไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารฯ
ดังนั้น เพือ่ ให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรมหลักและกิจกรรม
ย่อย รวมทั้งวัตถุประสงค์

รวมงบประมาณ

21,764,000.00

21,764,000.00
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21,764,000.00

-
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