สรุปรายการขอเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
กรณีที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาคก่อน (งบประมาณปกติ)
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุม่ จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม่)

งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 โครงการ

41,729,570.00

รวม 5 โครงการ

41,727,100.00

หมายเหตุ : งบประมาณรายการเดิม 41,729,570 บาท มาจากงบประมาณรายการเปลีย่ นแปลง 3 โครงการ จานวน 41,188,900 บาท รวมกับส่วนเกินงบประมาณในรายการขอเปลีย่ นแปลง
เพือ่ ทราบ (งบประมาณปกติ) จานวน 540,670 บาท

สรุปงบปกติ-เพือ่ พิจารณา

ภาคเหนือตอนบน 1

สรุปรายการขอเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
กรณีทตี่ ้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ทีก่ ากับดูแลภาคก่อน (งบประมาณปกติ)
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีของกลุม่ จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
ขอโอนเปลีย่ นแปลง 3 โครงการ

เลขทีห่ นังสือ
1. โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร
ที่ มท 0227.6
(วงเงินรวม 58,384,200 บาท)
(ชม)/679
วันที่ 20 พ.ย. 61 กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิม่ มูลค่า
น้า้ นมโคคุณภาพสูงล้านนาสูค่ วามยัง่ ยืน (วงเงิน
45,304,900 บาท)

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

ควรสนับสนุน
(บาท)

ขอโอนเปลีย่ นแปลง 5 โครงการ
22,256,800.00 1. โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจ
เกษตร (วงเงินรวม 58,384,200 บาท)
กิจกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
เพิม่ มูลค่าน้า้ นมโคคุณภาพสูงล้านนาสูค่ วาม
ยัง่ ยืน (วงเงิน 45,304,900 บาท)

กิจกรรมย่อย เร่งรัดผลิตพืชอาหารสัตว์และรูปแบบ
อาหารแบบครบส่วน TMR เพือ่ เพิม่ ผลผลิตปริมาณและ
คุณภาพนมคุณภาพสูงล้านนา (วงเงิน 22,256,800 บาท)

กิจกรรมย่อย เร่งรัดผลิตพืชอาหารสัตว์และ
รูปแบบอาหารแบบครบส่วน TMR เพือ่ เพิม่
ผลผลิตปริมาณและคุณภาพนมคุณภาพสูง
ล้านนา (วงเงิน 22,256,800 บาท)

หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานปศุสตั ว์จงั หวัดเชียงใหม่

หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานปศุสตั ว์จงั หวัด
เชี
ยงใหม่ ่ 1 เครื่องอัดหญ้าฟ้อนแห้ง สหกรณ์
รายการที

รายการที่ 1 เครื่องอัดหญ้าฟ้อนแห้ง สหกรณ์โคนมแม่
วาง จ้ากัด
229 ม.3 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1
เครื่อง
(วงเงิน 462,000 บาท)
รายการที่ 2 เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน แบบ 4 จาน
กว้าง 1.8 เมตร สหกรณ์โคนมแม่วาง จ้ากัด 22 ม.3 ต.
บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 เครื่อง (วงเงิน
292,600 บาท)

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณปกติ-เพื่อพิจารณา
ไม่ควร
ความเห็น
สนับสนุน
ฝ่ายเลขานุการ
(บาท)
อ.ก.บ.ภ.

22,256,800.00

22,256,800.00

มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
เห็นควรสนับสนุน เนือ่ งจากเป็น
การเปลีย่ นแปลงสถานทีด่ ้าเนินการ
จากสหกรณ์โคนมแม่วางซึ่งได้รับ
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
แล้วจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้
เปลีย่ นไปด้าเนินการทีส่ หกรณ์โค
นมสันก้าแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) ซึ่งมี
ความพร้อมในการด้าเนินการแทน

โคนมสันก้าแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จ้ากัด 32/3
ม. 7 ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ จ้านวน
1 เครื่อง (วงเงิน 462,000 บาท)
รายการที่ 2 เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน แบบ
4 จาน กว้าง 1.8 เมตร สหกรณ์โคนมสันก้าแพง
(ป่าตึงห้วยหม้อ) จ้ากัด 32/3 ม.7 ต.ออนใต้
อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 เครื่อง
(วงเงิน 292,600 บาท)
งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

เหนือบน 1 หน้า 1/8

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
รายการที่ 3 เครื่องหัน่ หญ้าสด (Forage Cutter)
สหกรณ์โคนมแม่วาง จ้ากัด 229 ม.3 ต.บ้านกาด อ.แม่
วาง จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 เครื่อง (วงเงิน 269,500 บาท)
รายการที่ 4 เครื่องเกลีย่ หญ้ารวมกอง สหกรณ์โคนมแม่
วาง จ้ากัด
229 ม.3 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1
เครื่อง
(วงเงิน 192,500 บาท)
รายการที่ 5 เครื่องหัน่ จ่ายหญ้า สหกรณ์โคนมแม่วาง
จ้ากัด 229 ม.3
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 เครื่อง
(วงเงิน 754,600 บาท)

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

รายการที่ 3 เครื่องหัน่ หญ้าสด (Forage
Cutter) สหกรณ์โคนมสันก้าแพง (ป่าตึงห้วย
หม้อ) จ้ากัด 32/3 ม. 7 ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง
จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 เครื่อง (วงเงิน 269,500
บาท)
รายการที่ 4 เครื่องเกลีย่ หญ้ารวมกอง สหกรณ์
โคนมสันก้าแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จ้ากัด 32/3
ม. 7 ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ จ้านวน
1 เครื่อง (วงเงิน 192,500 บาท)
รายการที่ 5 เครื่องหัน่ จ่ายหญ้า สหกรณ์โคนม
สันก้าแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จ้ากัด 32/3 ม. 7
ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1
เครื่อง (วงเงิน 754,600 บาท)

รายการที่ 6 เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ ส้าหรับผลิต
อาหาร ทีเอ็มอาร์ แบบแกนตัง้ 2 เกลียวผสม ชนิดลาก
จูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 13 ลบ.ม.
สหกรณ์โคนมแม่วาง จ้ากัด 229 ม.3 ต.บ้านกาด อ.แม่
วาง จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 เครื่อง (วงเงิน 1,309,000
บาท)

รายการที่ 6 เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ ส้าหรับ
ผลิตอาหาร ทีเอ็มอาร์ แบบแกนตัง้ 2 เกลียว
ผสม ชนิดลากจูงด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 13 ลบ.ม. สหกรณ์โคนมสันก้าแพง
(ป่าตึงห้วยหม้อ) จ้ากัด 32/3 ม. 7 ต.ออนใต้ อ.
สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 เครื่อง (วงเงิน
1,309,000 บาท)

รายการที่ 7 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลือ่ น 4 ขนาด
95 แรงม้าพร้อมบุง้ กี๋ สหกรณ์โคนมแม่วาง จ้ากัด 229
ม.3 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 เครื่อง
(วงเงิน 1,193,500 บาท)

รายการที่ 7 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลือ่ น
4 ขนาด 95 แรงม้าพร้อมบุง้ กี๋ สหกรณ์โคนม
สันก้าแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ) จ้ากัด 32/3 ม. 7
ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1
เครื่อง
(วงเงิน 1,193,500 บาท)

งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

เหนือบน 1 หน้า 2/8

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

ความจ้าเป็นทีต่ อ้ งขอเปลีย่ นแปลง
เปลีย่ นแปลงสถานทีด่ ้าเนินการ เนือ่ งจากการ
จัดท้าค้าของบประมาณ ด้าเนินการในปี 2560
ในขณะนัน้ สหกรณ์โคนมแม่วาง จ้ากัด ยังไม่มี
ชุดเครื่องจักรส้าหรับผลิตอาหารแบบครบส่วน
TMR แต่ในปีงบประมาณ 2561 สหกรณ์โคนม
แม่วาง จ้ากัด ได้รับงบสนับสนุนจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ในการจัดซื้อชุดเครื่องจักร
ดังกล่าวแล้ว จึงไม่ขอรับครุภณ
ั ฑ์นอี้ กี ประกอบ
กับหากยังคงพิจารณาสนับสนุน จะท้าให้เกิด
ความซ้้าซ้อนไม่เกิดความคุ้มค่าของการใช้จา่ ย
งบประมาณของรัฐ ทัง้ นีม้ สี หกรณ์ทมี่ คี วาม
พร้อมและยืนยันต้องการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
สหกรณ์โคนมสันก้าแพง (ป่าตึงห้วยหม้อ)
จ้ากัด โดยได้มหี นังสือยืนยันความพร้อมเข้าร่วม
โครงการตามหนังสือ สหกรณ์โคนมสันก้าแพง
(ป่าตึงห้วยหม้อ) ที่ สค.137/2561 ลงวันที่ 25
ส.ค.61
เลขทีห่ นังสือ
ที่ มท 0227.6
(ชม)/83
วันที่ 5 ก.พ. 62

2. โครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ
(Northern Thailand Food Valley Pilot Plant)
(วงเงินรวม 2,420,300 บาท)

2,420,300.00 2. โครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหาร
ภาคเหนือ (Northern Thailand Food
Valley Pilot Plant) (วงเงินรวม 2,420,300
บาท)

กิจกรรมหลัก(เดิม) โรงงานต้นแบบอุทยานอาหาร
ภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot
Plant) (วงเงิน 98,500,000 บาท)

กิจกรรมหลัก(ใหม่) การวิเคราะห์ความต้องการ
ในอนาคตของผูม้ สี ว่ นได้เสียในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและศึกษา
อนาคตโดยการมองไกล (Foresight)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ (วงเงิน
2,420,300 บาท)
งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

2,420,300.00

2,420,300.00

มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เห็นควรสนับสนุน การ
เปลีย่ นแปลงกิจกรรม วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์และผลผลิต เพือ่ ให้
สอดคล้องกับงบประมาณทีไ่ ด้รับ
จัดสรร จากเดิมทีข่ ออนุมตั ิ 98.5
ล้านบาท เหลือ 2.42 ล้านบาท

เหนือบน 1 หน้า 3/8

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ (เดิม)
1. เพือ่ โรงงานต้นแบบอาหารส้าหรับวิจยั พัฒนา รวมถึง
ให้บริการแก่ภาคเอกชนตัง้ แต่การผลิต วิเคราะห์ทดสอบ
และรับรองมาตรฐาน
2. เพือ่ จัดท้ารูปแบบการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบ
ให้สามารถด้าเนินงานได้อย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ (ใหม่)
1. เพือ่ ศึกษาข้อมูลความต้องการในการใช้
บริการด้านโรงงานรับจ้างผลิต (OEM Factory)
ด้านเกษตรแปรรูป และอาหารในพืน้ ที่
ภาคเหนือ
2. เพือ่ สนับสนุนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิม่ ในการผลิต
อาหารต้นแบบ
3. เพือ่ สร้างโอกาสการผลิต ผลิตภัณฑ์ทมี่ มี ลู สูง
เพือ่ ขยายผลในเชิงพาณิชย์ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ในพืน้ ที่
ตัวชีว้ ดั (ใหม่)
1. มีรายงานข้อมูลการศึกษาสถานการณ์การ
ผลิตและการตลาด ด้านเกษตรแปรรูปและ
อาหารในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ทีส่ ามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม อย่างน้อย 1 รายงาน
2. มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบทีไ่ ด้รับการ
พัฒนา ไม่นอ้ ยกว่า 25 ผลิตภัณฑ์

ตัวชีว้ ดั (เดิม)
1. ได้อาคารโรงงานต้นแบบอาหารส้าหรับวิจยั พัฒนา
รวมถึงผลิตวิเคราะห์ทดสอบ และรับรองมาตรฐานที่
พร้อมให้บริการแก่ภาคเอกชน
2. ได้รูปแบบการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบให้
สามารถด้าเนินงานได้อย่างยัง่ ยืน

งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

งบประมาณ (บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.
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รายการเดิม
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (เดิม)
1. เกิดการสร้างมูลค่าเพิม่ (Value added) ให้กบั
ผลิตภัณฑ์อาหาร
2. ช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผปู้ ระกอบการในการเข้าถึง
เครื่องมือในกระบวนการแปรรูปอาหารทีท่ นั สมัย

กิจกรรมที่ 1 การออกแบบและก่อสร้างอาคารโรงงาน
ต้นแบบให้ได้มาตรฐานส้าหรับอุตสาหกรรมอาหาร

กิจกรรมที่ 2 การสัง่ ซื้อเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต
และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบส้าหรับอุตสาหกรรม
อาหาร

กิจกรรมที่ 3 การจัดท้ารูปแบบการบริหารจัดการให้
โรงงานต้นแบบสามารถด้าเนินการอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

ผลผลิต (ใหม่)
1. มีรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model)
ส้าหรับการผลิตและการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ของ
ภาคเหนือตอนบน 1
ผลลัพธ์ (ใหม่)
1. ผูป้ ระกอบการในภาคเหนือตอนบน 1 มี
โอกาสขยายธุรกิจโดยยกระดับจากขนาดย่อม
เป็นขนาดกลาง ท้าให้เกิดการเพิม่ การลงทุน
และการจ้างงานในพืน้ ทีส่ งู ขึน้
กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการใน
อนาคตของผูม้ สี ว่ นได้เสียในอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและศึกษา
อนาคตโดยการมองไกล (Foresight)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อม
เปิดรับสมัคร (50 กิจการ) และคัดเลือก (25
กิจการ) ผูป้ ระกอบการ SMEs ด้านอาหารและ
เกษตรแปรรูปในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน 1
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปางและ
แม่ฮอ่ งสอน ทีม่ คี วามสนใจในการสร้างหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ 3 การให้ค้าปรึกษาแนะน้าเชิงลึก
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ จัดท้าผลิตภัณฑ์
ต้นแบบหรือบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่นอ้ ยกว่า 25
ผลิตภัณฑ์ (1 ผลิตภัณฑ์ ต่อ 1 กิจการ)

งบปกติ-เพือ่ พิจารณา
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รายการเดิม
กิจกรรมที่ 4 การประชาสัมพันธ์เพือ่ ดึงดูดและสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนในกลุม่ อุตสาหกรรมอาหารเข้ามาใช้
บริการของโรงงานต้นแบบ
กิจกรรมที่ 5 การเปิดโอกาสให้เอกชนแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และส้ารวจความพึงพอใจของเอกชนต่อการให้บริการ

เลขทีห่ นังสือ
ที่ มท 0227.6
(ชม)/83
วันที่ 5 ก.พ. 62

3. โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ วพืน้ ที่
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(วงเงินรวม 96,544,300 บาท)

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

กิจกรรมที่ 4 การเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการ
ได้รับโอกาสในการผลิตนวัตกรรมต้นแบบเพือ่
ทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด ณ โรงงาน
รับจ้างผลิต (OEM) จ้านวนไม่นอ้ ยกว่า 25
กิจการ
กิจกรรมที่ 5 การศึกษาความเป็นไปได้ทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจ้านวนไม่
น้อยกว่า 25 กิจการ
กิจกรรมที่ 6 การติดตามการด้าเนินโครงการ
ความจ้าเป็นทีต่ อ้ งขอเปลีย่ นแปลง
ปรับแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับ เนือ่ งจากในชัน้ ค้าขอ
งบประมาณ ได้ขอรับการสนับสนุนทัง้ โครงการ
วงเงิน 98,500,000 บาท แต่เมือ่ มีการจัดสรร
งบประมาณ ได้รับการสนับสนุน จ้านวน
2,420,300 บาท ท้าให้ตอ้ งเปลีย่ นแปลง
กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั ผลลัพธ์และ
ผลผลิตของโครงการ
16,511,800.00 3. โครงการอานวยความปลอดภัยทางหลวง
(ติดตัง้ และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทาง
หลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุน
ตาล ระหว่าง กม. 462+614 – กม. 500+307
เป็นช่วงๆ (วงเงิน 15,000,000 บาท)
(โครงการใหม่)

กิจกรรม1 ปรับปรุงทางหลวง เพือ่ สนับสนุนการ
ท่องเทีย่ ว ทางหลวงหมายเลข 1192 สายอินทนนท์ –
แม่แจ่ม (วงเงิน 15,000,000 บาท)

กิจกรรม งานติดตัง้ และซ่อมแซมแสงสว่าง ทาง
หลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาล
ระหว่าง กม. 462+614 – กม. 500+307 เป็น
ช่วงๆ

หน่วยด้าเนินการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1

หน่วยด้าเนินการ แขวงทางหลวงล้าปางที่ 1
งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

15,000,000.00

15,000,000.00

มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เห็นควรสนับสนุน การยกเลิก
กิจกรรมทัง้ สองกิจกรรม เนือ่ งจาก
กิจกรรมที่ 1. พืน้ ทีด่ ้าเนินงานอยูใ่ น
เขตป่า ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานเจ้าของพืน้ ทีก่ อ่ น และ
เหนือบน 1 หน้า 6/8
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รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

เหตุผลทีย่ กเลิกไม่ท้าโครงการ เนือ่ งจาก ตรวจสอบ
ความพร้อมของพืน้ ทีโ่ ครงการ พบว่าพืน้ ทีด่ ้าเนินการ ซึ่ง
เป็นเขตทางหลวงมีพนื้ ทีอ่ ยูใ่ นเขตป่า ท้าให้การด้าเนิน
กิจกรรม จะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบหลักเกณฑ์ตามมติ
คณะกรรมสิง่ แวดล้อมแห่งชาติในคราวประชุม ครั้งที่
6/2553 เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2553 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ในการด้าเนินการเป็นเวลานาน อาจจะไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ทนั ภายในปีงบประมาณ 2562

ความจ้าเป็นทีต่ อ้ งท้าโครงการใหม่
เนือ่ งจากทางหลวงหมายเลข 11 เป็นทางสาย
หลักทีส่ ้าคัญทางเศรษฐกิจ และเป็นเส้นทางที่
เชือ่ มโยงกับกลุม่ จังหวัดภาคเหนือบน 1 และ
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือบน 2 ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเทีย่ วในภาคเหนือ ปัจจุบนั
อุปกรณ์อ้านวยความปลอดภัย เช่น ไฟฟ้าแสง
สว่างมีไม่เพียงพอ และช้ารุดเสียหาย ท้าให้
ความปลอดภัยลดลง จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิง่
ทีต่ อ้ งติดตัง้ และซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่าง เพือ่
ป้องกันความสูญเสีย ทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ที่
อาจจะเกิดขึน้ และอ้านวยความปลอดภัยในการ
ใช้เส้นทางดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรม 2 เส้นทางท่องเทีย่ วโครงการหลวงพัฒนาต้น
น้า้ ตามรอยพระบาท (วงเงิน 200,000 บาท)

4. โครงการตลาดประชารัฐ กระตุน้ เศรษฐกิจ
4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน
1,500,000 บาท) (โครงการใหม่)

หน่วยด้าเนินการ ส้านักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)

กิจกรรม 1. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนา
ศักยภาพตลาดประชารัฐ คนไทยยิม้ ได้ 4
จังหวัด (491,800 บาท)
2. ส่งเสริมช่องทางการตลาด
(1,008,200 บาท)

งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

งบประมาณ (บาท)

1,500,000.00

ควรสนับสนุน
(บาท)

1,500,000.00

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.
กิจกรรมที่ 2-3 ได้รับงบประมาณ
จากแหล่งอืน่ แล้ว โดยน้า
งบประมาณมาด้าเนินการใน
โครงการได้แก่
1. โครงการอ้านวยความปลอดภัย
ทางหลวง (ติดตัง้ และซ่อมแซม
ไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข
11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนตาล
ระหว่าง กม. 462+614 – กม.
500+307 เป็นช่วงๆ (วงเงิน
15,000,000 บาท) (โครงการใหม่)
เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยและลดการ
เกิดอุบตั เิ หตุ
2. โครงการตลาดประชารัฐ กระตุน้
เศรษฐกิจ 4 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (วงเงิน 1,500,000 บาท)
(โครงการใหม่) เพือ่ ให้ผผู้ ลิตและ
เกษตรกรได้เรียนรู้การตลาดและ
เพิม่ ช่องทางการขายให้กบั สินค้า
ชุมชน
3. โครงการการสร้างเสริมพัฒนา
สวนสตรอเบอร์รี่ปลอดภัย เพือ่
สร้างมูลค่าเพิม่ จากการท่องเทีย่ ว
(วงเงิน550,000 บาท)
เพือ่ สนับสนุนการผลิตสตอรเบอร์รี่
และส่งเสริมการท่องเทีย่ วของกลุม่
จังหวัด
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รายการเดิม
เหตุผลทีย่ กเลิกไม่ท้าโครงการ เนือ่ งจาก มีความซ้้าซ้อน
กับโครงการปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ป่าแป๋

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่
ความจ้าเป็นทีต่ อ้ งท้าโครงการใหม่
เพือ่ ให้ผผู้ ลิต ชุมชน ผูป้ ระกอบอาชีพเรียนรู้
ทิศทางและการตลาด การจ้าหน่ายสินค้า และ
เพิม่ ช่องทางการตลาดให้กบั สินค้าชุมชน ใน 4
จังหวัด ของกลุม่ ภาคเหนือตอนบน 1

กิจกรรม 3 เส้นทางท่องเทีย่ วโครงการหลวงพัฒนาต้น
น้า้ ตามรอยพระบาท เฉพาะพืน้ ทีด่ ้าเนินการในอุทยาน
แห่งชาติแม่โถ (วงเงิน 1,311,800 บาท)

5. โครงการการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอ
เบอร์รปี่ ลอดภัย เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ จากการ
ท่องเทีย่ ว(วงเงิน113,350,000 บาท)

หน่วยด้าเนินการ ส้านักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
เหตุผลทีย่ กเลิกไม่ท้าโครงการ เนือ่ งจากได้รับ
งบประมาณจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์
พืช ให้ด้าเนินกิจกรรมเดียวกัน

กิจกรรม พัฒนาการผลิตท่อนพันธุส์ ตรอเบอร์รี่
ปลอดภัยพร้อมปลูก
หน่วยด้าเนินการ ส้านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่

550,000.00

550,000.00

ความจ้าเป็นทีต่ อ้ งท้าโครงการใหม่
โครงการนีเ้ ป็นการด้าเนินงานต่อเนือ่ งจาก
โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจ
เกษตร ภายใต้โครงการกลุม่ จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยผลการด้าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 อยูร่ ะหว่างก่อสร้างโรงเรือน
ควบคุมอุณหภูมิ จ้านวน 40 โรง ก้าหนดแล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 เมือ่ โรงเรือน
แล้วเสร็จจ้าเป็นจะต้องใช้ทอ่ นพันธุไ์ หลสตรอว์
เบอร์รี่ทปี่ ลอดโรคป้อนเข้าสูก่ ระบวนการผลิต
และต้องด้าเนินการจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ
งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

เหนือบน 1 หน้า 8/8

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

ควรสนับสนุน
(บาท)

41,727,100.00

41,727,100.00

ไม่ควร
สนับสนุน
(บาท)

ความเห็น
ฝ่ายเลขานุการ
อ.ก.บ.ภ.

ทัง้ นี้ ได้ขอรับงบประมาณส่วนหนึง่ จาก
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 จ้านวน 6,000,000 บาท แต่ยงั ขาดใน
ส่วนของปัจจัยการผลิต ซึ่งหากด้าเนินการแล้ว
จะสามารถผลิตต้นไหลสตอรเบอร์รี่ และผลิต
ปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรซึ่งด้าเนินการใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่และล้าพูน
รวมงบประมาณ

41,188,900.00

งบปกติ-เพือ่ พิจารณา

-

เหนือบน 1 หน้า 9/8

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

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม่)

งบประมาณ
(บาท)

รวม 14 โครงการ

112,690,500.00

รวม 14 โครงการ

112,149,830.00

สรุปงบปกติ-เพือ่ ทราบ

ภาคเหนือตอนบน 1

สรุปรายการขอเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
กรณีรายงาน อ.ก.บ.ภ. เพือ่ ทราบ (งบประมาณปกติ)
แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีของกลุม่ จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
ขอโอนเปลี่ยนแปลง 14 โครงการ

เลขที่หนังสือ
ที่ มท 0227.6
(ชม)/679
วันที่ 20 พ.ย. 61

1.โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร
(วงเงินรวม 58,384,200 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่
มูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร (วงเงิน 4,144,000 บาท)

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณปกติ-เพือ่ ทราบ
มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
งบประมาณ (บาท)
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

ขอโอนเปลี่ยนแปลง 14 โครงการ
5,030,400.00 1.โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร
(วงเงินรวม 58,384,200 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิม่ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร (วงเงิน 4,144,000 บาท)

หน่วยดาเนินการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

หน่วยดาเนินการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดทาแผนการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์ และ
คัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย (วงเงิน 300,200 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดทาแผนการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์ และ
คัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย (วงเงิน 300,200 บาท)

- ค่าประสานงานและดาเนินการเบ็ดเตล็ด (วงเงิน 2,600 บาท)

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา (วงเงิน 2,600 บาท)

- ค่าประสานงานผู้ผ่านคัดเลือก (วงเงิน 2,500 บาท)
- ค่าดาเนินการเบ็ดเตล็ด (วงเงิน 3,100 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 2 การให้คาปรึกษาแนะนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ (วงเงิน 3,263,800 บาท)
- ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาเพือ่ จัดทาแผนการให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึก
(วงเงิน 26,300 บาท)
- ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาเพือ่ ให้คาแนะนาเชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพือ่ จัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและบรรจุภณ
ั ฑ์ (วงเงิน 2,500,000 บาท)
- ค่าของที่ระลึก (วงเงิน 9,900 บาท)

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา (วงเงิน 5,600 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 3 การส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด (วงเงิน
500,000 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตาม สรุปผลการดาเนินงานและจัดทา
รายงานการดาเนินงาน (วงเงิน 80,000 บาท)
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (วงเงิน 400 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 3 การส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด (วงเงิน 500,000
บาท) ไม่มีรายการขอเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตาม สรุปผลการดาเนินงานและจัดทารายงาน
การดาเนินงาน (วงเงิน 80,000 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา (วงเงิน 400 บาท)
ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามอัตราที่กาหนดในระเบียบฯ โดย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการและเปูาหมายโครงการ

5,015,200 มติ ก.บ.ก.
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561

กิจกรรมย่อยที่ 2 การให้คาปรึกษาแนะนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ใหม่ (วงเงิน 3,263,800 บาท)
- ค่าจ้างเหมาจัดทาแผนการให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึก B16(วงเงิน
26,300 บาท)
- ค่าจ้างเหมาให้คาแนะนาเชิงลึกและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ จัดทาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบและบรรจุภณ
ั ฑ์ (วงเงิน 2,500,000 บาท)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา (วงเงิน 9,900 บาท)

งบปกติ-เพือ่ ทราบ

เหนือบน 1/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิม่ มูลค่าน้านมโค
คุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน (วงเงิน 45,304,900 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานปศุสัตว์เขต 5
กิจกรรมย่อยที่ 1 ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีสาหรับฟาร์ม
โคนม ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสถานที่
จาหน่าย ตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา
(วงเงิน 573,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิม่ มูลค่าน้านมโค
คุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน (วงเงิน 45,296,900 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานปศุสัตว์เขต 5
กิจกรรมย่อยที่ 1 ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม
ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสถานที่จาหน่าย ตาม
เกณฑ์มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา (วงเงิน 565,000 บาท)

- จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินเพือ่ รับรองผู้
ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา และจัด
ประชุมราชการ เกี่ยวกับการบริหารและติดตามการดาเนินงานใน
ภาพรวมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการยกระดับฯ นมคุณภาพสูงล้านนา
จานวน 5 ครั้ง ๆ ละ 40 คน รวม 200 คน (วงเงิน 44,000 บาท)

- จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินเพือ่ รับรองผู้ผ่าน
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา และจัดประชุม
ราชการ เกี่ยวกับการบริหารและติดตามการดาเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการยกระดับฯ นมคุณภาพสูงล้านนา จานวน 5
ครั้ง ๆ ละ 40 คน รวม 200 คน (วงเงิน 36,000 บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 160 บาท
(วงเงิน 32,000 บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท
(วงเงิน 24,000 บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท
(วงเงิน 12,000 บาท)

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 30 บาท
(วงเงิน 12,000 บาท)

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามอัตราที่กาหนดในระเบียบฯ จึงขอ
ปรับลดงบประมาณลง จานวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
โครงการและเปูาหมายโครงการ
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเลี้ยงเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิต
และเพิม่ มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูดาเชียงใหม่ เพือ่ ผลิต
เนื้อหมูคุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (วงเงิน 4,219,000
บาท)

กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเลี้ยงเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
เพิม่ มูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหมูดาเชียงใหม่ เพือ่ ผลิตเนื้อหมู
คุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (วงเงิน 4,211,800 บาท)

หน่วยดาเนินการ สานักงานปศุสัตว์เขต 5
กิจกรรมย่อยที่ 1 ตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP และ GFM
สาหรับฟาร์มสุกร ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงภายใน 4 จังหวัดในพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนบน เปูาหมาย 40 ราย (วงเงิน 313,400 บาท)

หน่วยดาเนินการ สานักงานปศุสัตว์เขต 5
กิจกรรมย่อยที่ 1 ตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP และ GFM สาหรับ
ฟาร์มสุกร ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงภายใน 4 จังหวัดในพืน้ ที่ภาคเหนือ
ตอนบน เปูาหมาย 40 ราย (วงเงิน 306,200 บาท)

งบปกติ-เพือ่ ทราบ

เหนือบน 2/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

- จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยและคณะกรรมการให้การรับรอง
มาตรฐาน GAP สาหรับฟาร์มสุกร และมาตรฐาน GFM และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประชุมราชการเกี่ยวกับแผนงานและ
บริหารโครงการ จานวน 6 ครั้ง (วงเงิน 50,400 บาท)

- จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินเพือ่ รับรองผู้ผ่าน
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา และจัดประชุม
ราชการ เกี่ยวกับการบริหารและติดตามการดาเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการยกระดับฯ นมคุณภาพสูงล้านนา จานวน 5
ครั้ง ๆ ละ 40 คน รวม 200 คน (วงเงิน 43,200 บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 160 บาท
(วงเงิน 28,800 บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 120 บาท (วงเงิน
21,600 บาท)
ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามอัตราที่กาหนดในระเบียบฯ จึงขอ
ปรับลดงบประมาณลง จานวน 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการและเปูาหมายโครงการ

เลขที่หนังสือ
2.โครงการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ที่ มท 0227.6
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า (วงเงินรวม 12,188,600 บาท)
(ชม)/679
กิจกรรมหลัก อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู เมืองเก่ากลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน
วันที่ 20 พ.ย. 61 7,648,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุมคณะกรรมการเมืองเก่าค่าใช้สอย
(วงเงิน 140,000 บาท)
- ค่าอาหาร จานวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน
12,5๐๐ บาท x 4 จังหวัด ๆ ละ 2 ครั้ง (วงเงิน 100,000 บาท)

140,000.00 2.โครงการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า (วงเงินรวม 12,136,600 บาท)
กิจกรรมหลัก อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู เมืองเก่ากลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน
7,596,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

88,000 มติ ก.บ.ก.
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561

กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุมคณะกรรมการเมืองเก่าค่าใช้สอย (วงเงิน
88,000 บาท)
- ค่าอาหาร จานวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,0๐๐
บาท x 4 จังหวัด ๆ ละ 2 ครั้ง (วงเงิน 48,000 บาท)
ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามอัตราที่กาหนดในระเบียบฯ จึงขอ
ปรับลดงบประมาณลง จานวน 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เลขที่หนังสือ
ที่ มท 0227.6
(ชม)/679
วันที่ 20 พ.ย. 61

3.โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ วพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงินรวม 81,544,300 บาท)
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพือ่ การท่องเที่ยว
(วงเงิน 47,000,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

8,000,000.00 3.โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ วพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (วงเงินรวม 81,544,300 บาท)
กิจกรรมหลัก การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพือ่ การท่องเที่ยว (วงเงิน
47,000,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

งบปกติ-เพือ่ ทราบ

8,000,000 มติ ก.บ.ก.
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561

เหนือบน 3/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงถนนเพือ่ การท่องเที่ยวเลียบสนามบินปาย
(สายทาง มส.ถ 1-0004 บ้านห้วยปู – บ้านแม่ของ) ตาบลแม่นาเติง
อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่อนสอน (วงเงิน 8,000,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงถนนเพือ่ การท่องเที่ยวเลียบสนามบินปาย (สาย
ทาง มส.ถ 1-0004 บ้านห้วยปู – บ้านแม่ของ) ตาบลแม่นาเติง อาเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่อนสอน (วงเงิน 8,000,000 บาท)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ(เดิม) สานักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานร่วมดาเนินการ (ใหม่) สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอเปลี่ยนเจ้าภาพดาเนินงานจาก สานักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เป็น สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับบทบาท/ภารกิจในการดาเนินกิจกรรม

เลขที่หนังสือ
4.โครงการจัดงานแสดงสินค้าทีม่ ศี ักยภาพเพือ่ ส่งเสริมการค้าการ
ที่ มท 0227.6
ลงทุน ของกลุม่ จังหวัด (Lanna Expo) (วงเงินรวม 26,419,000
(ชม)/679
บาท)
วันที่ 20 พ.ย. 61 กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP (วงเงิน
5,219,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1

17,219,000.00 4.โครงการจัดงานแสดงสินค้าทีม่ ศี ักยภาพเพือ่ ส่งเสริมการค้าการลงทุน
ของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) (วงเงินรวม 24,719,000 บาท)
5,219,000.00 กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP (วงเงิน
3,519,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1

งบปกติ-เพือ่ ทราบ

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

17,219,000 มติ ก.บ.ก.
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561
3,519,000

เหนือบน 4/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

- ค่าจ้างเหมาแต่งบูธ 250 บูธ (วงเงิน 2,500,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งพาวิลเลี่ยนและจัดแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ จานวน
4 จังหวัด (วงเงิน 500,000 บาท)
- ค่าประชาสัมพันธ์และการแถลงข่าว (วงเงิน 1,700,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาแต่งบูธ 250 บูธ (วงเงิน 2,500,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งพาวิลเลี่ยนและจัดแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ จานวน 4
จังหวัด (วงเงิน 500,000 บาท)
ยกเลิก

- ค่าจัดกิจกรรมการแสดงเพือ่ ส่งเสริมการจาหน่ายระหว่างการจัดงาน
(วงเงิน 519,000 บาท)

- ค่าจัดกิจกรรมการแสดงเพือ่ ส่งเสริมการจาหน่ายระหว่างการจัดงาน
(วงเงิน 519,000 บาท)
ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และการแถลงข่าว งบประมาณ
1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เป็นกิจกรรมที่กาหนดไว้แล้ว
ในการดาเนินโครงการหลัก โดยสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ผู้รบั ผิดชอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการในลักษณะเดียวกัน จะเกิดความ
ซ้าซ้อนของกิจกรรม โดยขอปรับยอดส่วนนี้ ไปรวมในส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของโครงการแทน (กิจกรรมหลักที่ 2)

กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการงาน Expo (วงเงิน
12,000,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1
- ค่าจ้างเหมาการประชาสัมพันธ์งานในภาพรวม การตกแต่งสถานที่
พิธเิ ปิดงาน กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมบนเวทีกลาง (วงเงิน 12,000,000
บาท)

กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการงาน Expo (วงเงิน
12,000,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1
- ค่าจ้างเหมาการประชาสัมพันธ์งานในภาพรวม การตกแต่งสถานที่ พิธิ
เปิดงาน กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมบนเวทีกลาง (วงเงิน 9,000,000 บาท)

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

- ค่าเช่า (วงเงิน 3,000,000 บาท)
กิจรรมย่อยที่ 2 ค่าประชาสัมพันธ์และการแถลงข่าว (วงเงิน 1,700,000
บาท) จากกิจกรรมที่ยกเลิกในกิจกรรมหลักที่ 1
ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
แยกค่าเช่าพืน้ ที่ดาเนินงานออกจากรายการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้
ถูกต้องและเป็นไปตามหมวดรายจ่าย และเพิม่ ค่าประชาสัมพันธ์และการ
แถลงข่าว (วงเงิน 1,700,000 บาท) ในกิจกรรมหลักที่ 1
เลขที่หนังสือ
ที่ มท 0227.6
(ชม)/679
วันที่ 20 พ.ย. 61

5.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สู่การเป็นนักการตลาดสากล (วงเงินรวม 10,715,900 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน 985,000 บาท)
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดพิธเี ปิด-ปิดกิจกรรมฝึกอบรมฯ ครั้ง
ละ 30,000 บาท x 2 ครั้ง (วงเงิน 60,000 บาท)

8,638,500.00 5.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การ
เป็นนักการตลาดสากล (วงเงินรวม 10,460,680 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน 925,000 บาท)
- ขอยกเลิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดพิธเี ปิด-ปิดกิจกรรมฝึกอบรมฯ
ครั้งละ 30,000 บาท x 2 ครั้ง (วงเงิน 60,000 บาท)
งบปกติ-เพือ่ ทราบ

8,383,280 มติ ก.บ.ก.
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561

เหนือบน 5/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่ธรุ กิจการค้า
(วงเงิน 2,445,000 บาท)
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (วงเงิน 45,000 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศ (วงเงิน
4,963,000 บาท)
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (วงเงิน 15,220 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการและติดตามผลการดาเนินงาน
(วงเงิน 245,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรติดต่อประสานงานโครงการ จานวน 1 คน คน
ละ 15,000 บาท 9 เดือน (วงเงิน 135,000 บาท)

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่ธรุ กิจการค้า (วงเงิน
2,400,000 บาท)
- ขอยกเลิกค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (วงเงิน 45,000 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศ (วงเงิน 4,948280
บาท)
- ขอยกเลิกค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (วงเงิน 15,220 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการและติดตามผลการดาเนินงาน (วงเงิน
110,000 บาท)
- ขอยกเลิกค่าจ้างเหมาบุคลากรติดต่อประสานงานโครงการ จานวน 1 คน
คนละ 15,000 บาท 9 เดือน (วงเงิน 135,000 บาท)
ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอปรับลดค่าใช้จ่ายบางรายการ เนื่องจากมีลักษณะซ้าซ้อนกับกิจกรรมใน
โครงการและเพือ่ ให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณให้มากที่สุด
รวมงบประมาณที่ขอยกเลิก 255,220 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสอง
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่
ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการและเปูาหมายโครงการ

เลขที่หนังสือ
ที่ มท 0227.6
(ชม)/679
วันที่ 20 พ.ย. 61

6.โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์
(Reinvented Craft) (วงเงินรวม 8,136,050 บาท)
กิจกรรมหลัก ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์
(วงเงิน 4,582,200 บาท)
หน่วยดาเนินการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจกรรมย่อยที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้าน หัตถกรรมเครื่องเขิน (วงเงิน 344,500 บาท)
- ค่าที่ปรึกษา - ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน (ชม.ละ 1,200 บาทX 6 ชม. X 3
วัน) = 21,600 บาท จานวน 5 ครั้ง - ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน (ชม.ละ 600
บาทX 6 ชม. X 2 คน X 3 วัน) = 21,600 บาท จานวน 5 ครั้ง
(วงเงิน 216,000 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 2 สารวจและวิเคราะห์สภาวะตลาดเครื่องเขิน/แหล่ง
วัตถุดิบ/อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (วงเงิน 368,800 บาท)

1,543,200.00 6.โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์
(Reinvented Craft) (วงเงินรวม 8,123,200 บาท)
กิจกรรมหลัก ยกระดับหัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์
(วงเงิน 4,563,950 บาท)
หน่วยดาเนินการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจกรรมย่อยที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้าน หัตถกรรมเครื่องเขิน (วงเงิน 344,500 บาท)

1,524,950 มติ ก.บ.ก.
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561

- ค่ารวบรวมองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
หัตถกรรมเครื่องเขิน (วงเงิน 216,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 2 สารวจและวิเคราะห์สภาวะตลาดเครื่องเขิน/แหล่ง
วัตถุดิบ/อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (วงเงิน 368,800 บาท)

งบปกติ-เพือ่ ทราบ
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เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
- ค่าที่ปรึกษา - ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน (ชม.ละ 1,200 บาทX 6 ชม. X 4
วัน) = 28,800 บาท จานวน 4 ครั้ง - ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน (ชม.ละ 600
บาทX 6 ชม. X 2 คน X 4 วัน) = 28,800 บาท จานวน 4 ครั้ง
(วงเงิน 230,400 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 3 สัมมนาชี้แจงโครงการและรับสมคัรผู้เข้าร่วม
โครงการ (วงเงิน 78,450 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (650 บาท X 105
คน X 1 วัน) จานวน 1 ครั้ง (วงเงิน 68,250 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตหัตถกรรมเครื่อง
เขิน (ต้นน้า) (วงเงิน 288,500 บาท)
- ค่าที่ปรึกษา - ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน (ชม.ละ 1,200 บาทX 6 ชม. X 2
วัน) = 14,400 บาท จานวน 5 ครั้ง (วงเงิน 72,000 บาท)

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

- ค่าสารวจและวิเคราะห์สภาวะตลาดเครื่องเขิน/แหล่งวัตถุดิบ/
อุตสาหกรรมไลฟ์ไตล์ (วงเงิน 230,400 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 3 สัมมนาชี้แจงโครงการและรับสมคัรผู้เข้าร่วมโครงการ
(วงเงิน 73,200 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน รวมทั้งค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (105 คน x 600
บาท) (วงเงิน 63,000 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตหัตถกรรมเครื่องเขิน
(ต้นน้า) (วงเงิน 281,000 บาท)
- ค่าวิทยากร (ชั่วโมงละ 1,200 x 6 ชั่วโมง x 2 วัน x 1 คน จ านวน 5
ครั้ง) (วงเงิน 63,000 บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (650 บาท X 15
คน X 2 วัน) = 19,500 บาท จานวน 5 ครั้ง (วงเงิน 97,500 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับหัตถกรรม
เครื่องเขิน จานวน ๑๐๐ ราย และคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพให้เหลือ ๑๕
ราย (วงเงิน 219,200 บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน รวมทั้งค่าอาหารว่างและเครื่องดมื่ (15 คน x 600
บาท x 2 วัน จานวน 5 ครั้ง) (วงเงิน 90,000 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับหัตถกรรมเครื่องเขิน
จานวน 100 ราย และคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพให้เหลือ 15 ราย (วงเงิน
217,200 บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (650 บาท X 20
คน X 2 วัน) (วงเงิน 26,000 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 6 คัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงานเครื่องเขินโลก หรือ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปลายน้า) (วงเงิน 184,000 บาท)
- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ (ชั่วโมงละ 1,200 x
6 ชั่วโมง x 3 คน) (วงเงิน 26,100 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม (650 บาท X 20
คน) (วงเงิน 13,000 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 7 ปิดโครงการ (วงเงิน 59,750 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม (650 บาท X 50
คน X 1 วัน) (วงเงิน 32,500 บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน รวมทั้งค่าอาหารว่างและเครื่องดมื่ (20 คน x 600
บาท x 2 วัน จานวน 1 ครั้ง) (วงเงิน 24,000 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 6 คัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมงานเครื่องเขินโลก หรืองาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปลายน้า) (วงเงิน 183,000 บาท)
- ค่าวิทยากร ตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ (ชั่วโมงละ 1,200 x 6 ชั่วโมง
x 3 คน) (วงเงิน 26,100 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม (600 บาท X 20 คน)
(วงเงิน 12,000 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 7 ปิดโครงการ (วงเงิน 57,250 บาท)
- ค่าอาหารกลางวัน+ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม (600 บาท X 50 คน X 1
วัน) (วงเงิน 30,000 บาท)
ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามอัตราที่กาหนดในระเบียบฯ จึงขอ
ปรับลดงบประมาณลง จานวน 18,250 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการและเปูาหมายโครงการ
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เอกสารหลักฐาน
เลขที่หนังสือ
ที่ มท 0227.6
(ชม)/679
วันที่ 20 พ.ย. 61

รายการเดิม
7.โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วย
นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) (วงเงิน 5,100,200
บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

5,100,200.00 7.โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วย
นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) (วงเงิน4,900,200 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดกิจกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมการเจรจา
จับคู่ธรุ กิจ (Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ (20
ราย/ผลิตภัณฑ์) (วงเงิน 2,865,800 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดกิจกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมการเจรจาจับคู่
ธุรกิจ (Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ (20 ราย/
ผลิตภัณฑ์) (วงเงิน 2,665,800 บาท)

- ค่าเช่าสถานที่ (วงเงิน 1,400,000 บาท)

- ค่าเช่าสถานที่ (วงเงิน 1,200,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 2 การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารใน
ภาคเหนือด้วย แนวคิดนวัตกรรม (วงเงิน 34,200 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 2 การติดตามและสรุปผลการดาเนินงานของโครงการ เพือ่
เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือด้วย แนวคิด
นวัตกรรม (วงเงิน 34,200 บาท)

- ค่าตอบแทนวิทยากร (วงเงิน 42,400 บาท)

- ค่าวัสดุสานักงาน 7,400 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บาท
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,000 บาท
(วงเงิน 42,400 บาท)

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

4,900,200 มติ ก.บ.ก.
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561

ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามอัตราที่กาหนดในระเบียบฯ จึงขอ
ปรับลดงบประมาณลง จานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการและเปูาหมายโครงการ
เลขที่หนังสือ
8.โครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern
ที่ มท 0227.6
Thailand Food Valley Pilot Plant) (วงเงิน 2,420,300 บาท)
(ชม)/679
วันที่ 20 พ.ย. 61 หน่วยดาเนินการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการในอนาคตของผู้มีส่วนได้
เสียในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ ที่ภาคเหนือและศึกษา
อนาคตโดยการมองไกล (Foresight) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ ที่ภาคเหนือ (วงเงิน 1,353,100
บาท)

1,778,100.00 8.โครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern
Thailand Food Valley Pilot Plant) (วงเงิน 2,420,300 บาท)

1,778,100 มติ ก.บ.ก.
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561

หน่วยดาเนินการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการในอนาคตของผู้มีส่วนได้เสีย
ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ ที่ภาคเหนือและศึกษาอนาคตโดย
การมองไกล (Foresight) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารในพืน้ ที่ภาคเหนือ (วงเงิน 744,800 บาท)

งบปกติ-เพือ่ ทราบ
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เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนารับฟังความต้องการในอนาคตของผู้มี
ส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ ที่ภาคเหนือและ
ศึกษาอนาคตโดยการมองไกล (Foresight) เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ ที่ภาคเหนือ
1.1 จัดสัมมนาระดมสมอง 4 ครั้ง 90,000 บาท
1.2 จัดประชุมกลุ่มย่อย 8 ครั้ง 140,000 บาท
(วงเงิน 230,000 บาท)

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

- ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดสัมมนารับฟังความต้องการในอนาคตของผู้
มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ ที่ภาคเหนือและศึกษา
อนาคตโดยการมองไกล (Foresight) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ ที่ภาคเหนือ
1.1 จัดสัมมนาระดมสมอง 4 ครั้ง 90,000 บาท
1.2 จัดประชุมกลุ่มย่อย 8 ครั้ง 140,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนา/ฝึกอบรม 28,800 บาท
1.4 ค่าเบีย้ เลี้ยง ที่พกั และพาหนะ 186,000 บาท
(วงเงิน 444,800 บาท)

- ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม (วงเงิน 28,800 บาท)
- ค่าเบีย้ เลี้ยง ที่พกั และพาหนะ
1.1 ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 150,000 บาท
1.2 ค่าเช่าที่พกั ระหว่างเดินทางในประเทศ 36,000 บาท
(วงเงิน 186,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (วงเงิน 88,300 บาท)
- ค่าจ้างเหมาผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (วงเงิน 820,000 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 2 การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รบั โอกาสในการ
ผลิตนวัตกรรมต้นแบบเพือ่ ทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด ณ
โรงงานรับจ้างผลิต (OEM) จานวนไม่น้อยกว่า 25 กิจการ (วงเงิน
250,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (25 ผลิตภัณฑ์ x 10,000
บาท)
(วงเงิน 250,000 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 3 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจานวน ไม่น้อยกว่า 25 กิจการ (วงเงิน 175,000
-บาท)
ค่าจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (25 ผลิตภัณฑ์ x 7,000 บาท)
(วงเงิน 175,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (วงเงิน 300,000 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 2 การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รบั โอกาสในการผลิต
นวัตกรรมต้นแบบเพือ่ ทดสอบความเป็นไปได้ทางการตลาด ณ โรงงาน
รับจ้างผลิต (OEM) จานวนไม่น้อยกว่า 25 กิจการ (วงเงิน 525,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (25 ผลิตภัณฑ์ x 21,000 บาท)
(วงเงิน 525,000 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 3 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมจานวน ไม่น้อยกว่า 25 กิจการ (วงเงิน 450,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาในการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ เพือ่ ทดสอบตลาด
จานวนไม่น้อยกว่า 25 กิจการ (25 ผลิตภัณฑ์ x 18,000 บาท) (วงเงิน
450,000 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตามการดาเนินโครงการ (วงเงิน 58,300 บาท)
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดาเนินโครงการ
1.1 ค่าวัสดุสานักงาน 15,000 บาท
1.2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,300 บาท
1.3 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 25,000 บาท
(วงเงิน 58,300 บาท)
งบปกติ-เพือ่ ทราบ

เหนือบน 9/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามอัตราที่กาหนดในระเบียบฯ โดย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ของโครงการและเปูาหมายโครงการ
เลขที่หนังสือ
ที่ มท 0227.6
(ชม)/679
วันที่ 20 พ.ย. 61

9.โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน
(วงเงิน 11,336,700 บาท)
กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน 1,698,300 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การดาเนินการเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ หามาตรการ
ปูองกันมลพิษหมอกควันไฟปุา (วงเงิน 363,300 บาท)
- การจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในการจัดทาแผนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เพือ่ ลดการเกิดหมอกควันไฟปุากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 จากชุมชนในพืน้ ที่สู่การปฏิบตั ิ (จานวน 1 ครั้ง) (วงเงิน
75,300 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 2 การเฝูาระวัง ลาดตระเวนปูองกันไฟปุา ในพืน้ ที่
เสี่ยง (วงเงิน 1,250,000 บาท)
(1) การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองระดับ
อาเภอในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา จานวน 5
อาเภอ (วงเงิน 500,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ (เดิม) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(2) จัดราษฎรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา ทาแนวกันไฟ 2 ชั้น เพือ่
ปูองกันไฟปุาในหมู่บา้ นพืน้ ที่เสี่ยงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
จานวน 1๐ หมู่บา้ น (วงเงิน 375,000 บาท)

หน่วยดาเนินการ (เดิม)สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1,325,300.00 9.โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน (วงเงิน
11,336,700 บาท)
กิจกรรมหลัก การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (วงเงิน 1,698,300 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การดาเนินการเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ หามาตรการปูองกัน
มลพิษหมอกควันไฟปุา (วงเงิน 363,300 บาท)

1,325,300 มติ ก.บ.ก.
ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561

- การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ ถอดบทเรียนการดาเนินงานปูองกันและ
แก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน ประจาปี พ.ศ.2562 (จานวน 1 ครั้ง)
(วงเงิน 75,300 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 2 การเฝูาระวัง ลาดตระเวนปูองกันไฟปุา ในพืน้ ที่เสี่ยง
(วงเงิน 1,250,000 บาท)
(1) การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองระดับอาเภอ
ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา จานวน 7 อาเภอ
(วงเงิน 500,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ (ใหม่) ที่ทาการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่ทา
การปกครองอาเภอทุกอาเภอ (7 อาเภอ)
(2) ขอยกเลิกกิจกรรมจัดราษฎรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา ทาแนวกันไฟ 2
ชั้น เพือ่ ปูองกันไฟปุาในหมู่บา้ นพืน้ ที่เสี่ยงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
๑ จานวน 1๐ หมู่บา้ น และเปลี่ยนแปลงโดยผนวกรวมกับกิจกรรมที่ 2.3
จัดราษฎรอาสาสมัครปูองกันไฟปุาลาดตระเวน ปูองกันไฟปุาในหมู่บา้ น
พืน้ ที่เสี่ยงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จานวน 1๐ หมู่บา้ น (วงเงิน
375,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ (ใหม่) สานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

งบปกติ-เพือ่ ทราบ

เหนือบน 10/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

(3) จัดราษฎรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา ลาดตระเวน ปูองกันไฟปุาใน
หมู่บา้ นพืน้ ที่เสี่ยงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จานวน 1๐
หมู่บา้ น (วงเงิน 375,000 บาท)

(3) จัดราษฎรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา ลาดตระเวน ปูองกันไฟปุาใน
หมู่บา้ นพืน้ ที่เสี่ยงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จานวน 1๐ หมู่บา้ น
(วงเงิน 375,000 บาท)

หน่วยดาเนินการ (เดิม) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยดาเนินการ (ใหม่) ที่ทาการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่ทา
การปกครองอาเภอทุกอาเภอ

เลขที่หนังสือที่ มท 10. โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ วพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัด
0227.6 (ชม)/83 ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงินรวม 96,544,300 บาท)
วันที่ 5 ก.พ. 62

ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามอัตราที่กาหนดในระเบียบฯ และ
ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยร่วมดาเนินงาน โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบ
รายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการและ
เปูาหมายโครงการ
1,900,000.00 10. โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเทีย่ วพืน้ ทีก่ ลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงินรวม 96,544,300 บาท)

กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน 13,461,200 บาท)

กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (วงเงิน 13,461,200 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมเทศกาลดนตรีนานาชาติ (PAI MUSIC
FESTIVAL) (วงเงิน 1,900,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ (เดิม) สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมเทศกาลดนตรีนานาชาติ (PAI MUSIC
FESTIVAL) (วงเงิน 1,900,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ (ใหม่) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
แม่
ฮ่องสอน
ความจ
าเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

1,900,000 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินการ จาก สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพือ่ ให้ตรงกับภารกิจ
ของหน่วยงาน
เลขที่หนังสือที่ มท 11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง เพือ่ ส่งเสริมการค้า
0227.6 (ชม)/83 ชายแดน (วงเงินรวม 79,400,000 บาท)
วันที่ 5 ก.พ. 62

50,000,000.00 11. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง เพือ่ ส่งเสริมการค้าชายแดน
(วงเงินรวม 79,400,000 บาท)

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มส. 3004 แยกทาง
หลวงหมายเลข 105 – บ้านแม่สามแลบ ตาบลสบเมย อาเภอสบเมย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วง กม. 62 + 873 ถึง กม. 69 + 873
ระยะทางรวม 7 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย
(วงเงิน 50,000,000 บาท)

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มส. 3004 แยกทางหลวง
หมายเลข 105 – บ้านแม่สามแลบ ตาบลสบเมย อาเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ช่วง กม. 62 + 873 ถึง กม. 69 + 873 ระยะทางรวม 7
กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย (วงเงิน 50,000,000 บาท)

หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน

หน่วยดาเนินการ แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
ขอเพิม่ สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

งบปกติ-เพือ่ ทราบ

50,000,000 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เหนือบน 11/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอเพิม่ หน่วยดาเนินการ จากเดิมแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอนเพียง
หน่วยเดียว ขอเพิม่ หน่วยงาน สานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว ผ่านพืน้ ที่ปาุ สงวนแห่งชาติ
เลขที่หนังสือที่ มท 12. โครงการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
0227.6 (ชม)/83 ทรัพยากรธรรมชาติ (วงเงินรวม 12,136,600 บาท)
วันที่ 5 ก.พ. 62
กิจกรรมหลัก อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู เมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
1 (วงเงิน 7,596,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่ พืน้ ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน
1,899,200 บาท)
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ทางราชการ (จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกจัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และดูแล
บารุงรักษาพืน้ ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว
จังหวัดละ 400,000 บาท

1,600,000.00 12. โครงการอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ (วงเงินรวม 12,136,600 บาท)

1,600,000 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมหลัก อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู เมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(วงเงิน 7,596,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่ พืน้ ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน 1,899,200
บาท)
ค่าใช้สอย
- จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (จัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และ
ดูแลบารุงรักษาพืน้ ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า) เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว
จังหวัดละ 400,000 บาท
ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบดาเนินงาน จากค่าตอบแทน เป็น ค่าใช้สอย
จาก”ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานในทางราชการจัดหากล้าไม้ฯ” เป็น “ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก จัดหากล้าไม้ฯ ” เนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณ

กิจกรรมหลัก อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู เมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
1 (วงเงิน 7,596,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่ พืน้ ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน
1,899,200 บาท)
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ทางราชการ (จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกจัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และดูแล
บารุงรักษาพืน้ ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว
จังหวัดละ 400,000 บาท

กิจกรรมหลัก อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู เมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(วงเงิน 7,596,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่ พืน้ ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน 1,899,200
บาท)
ค่าใช้สอย
- จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (จัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และ
ดูแลบารุงรักษาพืน้ ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า) เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว
จังหวัดละ 400,000 บาท
งบปกติ-เพือ่ ทราบ

เหนือบน 12/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบดาเนินงาน จากค่าตอบแทน เป็น ค่าใช้สอย
จาก”ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานในทางราชการจัดหากล้าไม้ฯ” เป็น “ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก จัดหากล้าไม้ฯ ” เนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณ
กิจกรรม อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู เมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(วงเงิน 7,596,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลาปาง
กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่ พืน้ ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน
1,899,200 บาท)
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ทางราชการ (จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกจัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และดูแล
บารุงรักษาพืน้ ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว
จังหวัดละ 400,000 บาท

กิจกรรม อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู เมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน
7,596,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ลาปาง
กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่ พืน้ ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน 1,899,200
บาท)
ค่าใช้สอย
- จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (จัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และ
ดูแลบารุงรักษาพืน้ ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า) เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว
จังหวัดละ 400,000 บาท

กิจกรรม อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู เมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(วงเงิน 7,596,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลาพูน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่ พืน้ ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน
1,899,200 บาท)
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานให้ทางราชการ (จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกจัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และดูแล
บารุงรักษาพืน้ ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว
จังหวัดละ 400,000 บาท

กิจกรรม อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู เมืองเก่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน
7,596,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ลาพูน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่ พืน้ ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน 1,899,200
บาท)
ค่าใช้สอย
- จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (จัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และ
ดูแลบารุงรักษาพืน้ ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า) เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว
จังหวัดละ 400,000 บาท

ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบดาเนินงาน จากค่าตอบแทน เป็น ค่าใช้สอย
จาก”ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานในทางราชการจัดหากล้าไม้ฯ” เป็น “ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก จัดหากล้าไม้ฯ ” เนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณ

งบปกติ-เพือ่ ทราบ

เหนือบน 13/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอเปลี่ยนแปลงรายการงบดาเนินงาน จากค่าตอบแทน เป็น ค่าใช้สอย
จาก”ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานในทางราชการจัดหากล้าไม้ฯ” เป็น “ค่าจ้าง
เหมาบริการบุคคลภายนอก จัดหากล้าไม้ฯ ” เนื่องจากมีความ
คลาดเคลื่อนของหมวดรายการงบประมาณ
เลขที่หนังสือที่ มท 13. โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1
0227.6 (ชม)/83 (วงเงินรวม 11,336,700 บาท)
วันที่ 5 ก.พ. 62

7,750,000.00 13. โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1
(วงเงินรวม 11,336,700 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 1 การเฝูาระวัง ลาดตะเวนปูองกันไฟปุาในพืน้ ที่เสี่ยง
(วงเงิน 4,275,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ฝุาย
ปกครองระดับอาเภอ ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟปุา (วงเงิน 2,400,000 บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
หน่วยดาเนินการ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 1 การเฝูาระวัง ลาดตะเวนปูองกันไฟปุาในพืน้ ที่เสี่ยง
(วงเงิน 4,275,000 บาท)
หน่วยดาเนินการ ที่ทาการปกครองอาเภอ

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดราษฎรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา ลาดตะเวน
ปูองกันไฟปุาในหมู่บา้ นพืน้ ที่เสี่ยง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จานวน 25 หมู่บา้ น (วงเงิน 937,500 บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
หน่วยดาเนินการ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดราษฎรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา ลาดตะเวนปูองกัน
ไฟปุาในหมู่บา้ นพืน้ ที่เสี่ยง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จานวน 25
หมู่บา้ น (วงเงิน 937,500 บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอ 22 อาเภอ

7,750,000 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมย่อยที่ 1 การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง
ระดับอาเภอ ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา (วงเงิน
2,400,000 บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอ 25 อาเภอ

ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
1.ขอแก้ไขรายละเอียดรายการค่าใช้สอย จาก ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
2.เปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินการ จาก สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ เป็น ที่ทาการปกครองอาเภอ 22 อาเภอ
ทั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเปูาหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ
งบปกติ-เพือ่ ทราบ

เหนือบน 14/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการเฝูาระวัง ลาดตะเวนปูองกันไฟปุาใน
พืน้ ที่เสี่ยง (วงเงิน 1,350,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการเฝูาระวัง ลาดตะเวนปูองกันไฟปุาในพืน้ ที่
เสี่ยง (วงเงิน 1,350,000 บาท)

หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลาพูน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ฝุาย
ปกครองระดับอาเภอ ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟปุา (วงเงิน 600,000 บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
หน่วยดาเนินการ : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลาพูน

หน่วยดาเนินการ ที่ทาการปกครองอาเภอ 8 อาเภอ

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี
มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมย่อยที่ 1 การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง
ระดับอาเภอ ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา (วงเงิน
600,000 บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอ 8 อาเภอ
ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
1.ขอแก้ไขรายละเอียดรายการค่าใช้สอย จาก ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม เป็น ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2.เปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินการ จาก สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน เป็น ที่ทาการปกครองอาเภอ 8 อาเภอ
ทั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเปูาหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมการเฝูาระวัง ลาดตะเวนปูองกันไฟปุาในพืน้ ที่
เสี่ยง (วงเงิน 2,125,000 บาท)

กิจกรรมหลัก กิจกรรมการเฝูาระวัง ลาดตะเวนปูองกันไฟปุาในพืน้ ที่เสี่ยง
(วงเงิน 2,125,000 บาท)

หน่วยดาเนินการ สานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 13 (ลาปาง)
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ฝุาย
ปกครองระดับอาเภอ ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟปุา จานวน 10 อาเภอ (วงเงิน 1,000,000 บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
หน่วยดาเนินการ : สานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 13 (ลาปาง)

หน่วยดาเนินการ ที่ทาการปกครองอาเภอ
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง
ระดับอาเภอ ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา จานวน
13 อาเภอ (วงเงิน 1,000,000 บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอ 13 อาเภอ

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดราษฎรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา ทาแนวกันไฟปุา
2 ชั้น เพือ่ ปูองกันไฟปุาในหมู่บา้ นพืน้ ที่เสี่ยง ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จานวน 15 หมู่บา้ น (วงเงิน 562,500 บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
หน่วยดาเนินการ : สานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 13 (ลาปาง)

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดราษฎรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา ทาแนวกันไฟปุา 2
ชั้น เพือ่ ปูองกันไฟปุาในหมู่บา้ นพืน้ ที่เสี่ยง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
1 จานวน 15 หมู่บา้ น (วงเงิน 562,500 บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอ 3 อาเภอ
งบปกติ-เพือ่ ทราบ

มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เหนือบน 15/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม
กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดราษฎรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา ลาดตะเวน
ปูองกันไฟปุาในหมู่บา้ นพืน้ ที่เสี่ยง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จานวน 25 หมู่บา้ น (วงเงิน 562,500 บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
หน่วยดาเนินการ : สานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 13 (ลาปาง)

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดราษฎรอาสาสมัครปูองกันไฟปุา ลาดตะเวนปูองกัน
ไฟปุาในหมู่บา้ นพืน้ ที่เสี่ยง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จานวน 25
หมู่บา้ น (วงเงิน 562,500 บาท)
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอ 3 อาเภอ
ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
1.ขอแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม จานวนพืน้ ที่ดาเนินกิจกรรมเฝูาระวัง
ลาดตระเวนปูองกันไฟปุาฯ จาก จานวน 10 อาเภอ เพิม่ เป็น 13 อาเภอ
โดยไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณ และเพิม่ กลุ่มเปูาหมายให้เกิดความ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2.เปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินการ จาก สานักบริหารพืน้ ที่อนุรกั ษ์ที่ 13
(ลาปาง) เป็น ที่ทาการปกครองอาเภอ 13 อาเภอ และเปลี่ยนหน่วย
ดาเนินงาน ในกิจกรรมย่อยที่ 2.2
3.แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนมากขึ้น
ทั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเปูาหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ

เลขที่หนังสือที่ มท 14. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วย
0227.6 (ชม)/83 นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) (วงเงินรวม 4,900,200
วันที่ 5 ก.พ. 62
บาท)

2,665,800.00 14. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วย
นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) (วงเงินรวม 4,900,200 บาท)

กิจกรรม การจัดกิจกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมการเจรจาจับคู่ธรุ กิจ
(Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ (วงเงิน
2,665,800 บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
1.ค่าเช่าสถานที่ (120 ตรม. X 2,500 บาท X 4 วัน)
2.ออกแบบ/วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ 1 ครั้ง
3.ค่าจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (10 ราย จานวน 10 ชิ้น/ราย) (4,250
บาท /ชิ้น X 10 ราย X 10 ชิ้น/ราย)
4.ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
5.ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ (10 คน) (10 คน X 8 มื้อ X 500 บาท)

กิจกรรม การจัดกิจกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมการเจรจาจับคู่ธรุ กิจ
(Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ (วงเงิน 2,665,800
บาท)
หน่วยดาเนินการ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
1.ค่าเช่าสถานที่ (120 ตรม. X 2,500 บาท X 4 วัน)
2.ออกแบบ/วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ 1 ครั้ง
3.ค่าจัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (20 ราย จานวน 10 ชิ้น/ราย) 2,125 บาท
/ชิ้นX 20รายX10ชิ้น/ราย)
4.ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
5.ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ (20 คน) (20 คน X 4 มื้อ X 500 บาท)

6.ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (10 คน) (10 คนX 50 บาท/ชุด X 8 มื้อ)

6.ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม (20 คน) (20 คนX 50 บาท/ชุด X 4 มื้อ)

7.ประสานงานเชิญสื่อมวลชน 1 ครั้ง

7.ประสานงานเชิญสื่อมวลชน 1 ครั้ง
งบปกติ-เพือ่ ทราบ

2,665,800 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เหนือบน 16/19

เอกสารหลักฐาน

รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)

รายการทีข่ อเปลีย่ นแปลง

8.จัดทา Press Release แจกสื่อมวลชน (10 สื่อx 80บาท)
9.จัดทาเนื้อหาบทวีดีทัศน์ (10 ราย/ผลิตภัณฑ์) (10 ราย X 15,000
บาท)

8.จัดทา Press Release แจกสื่อมวลชน (10 สื่อx 80บาท)
9.จัดทาเนื้อหาบทวีดีทัศน์ (20 ราย/ผลิตภัณฑ์) (20 ราย X 7,500 บาท)

10.งานถ่ายวีดีทัศน์ (5,000 บาท X 4 วัน)
11.จัดหาและรวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานการเจรจาจับคู่
ธุรกิจ (10 ราย/ผลิตภัณฑ์) (10 ราย X 10,000 บาท)

10.งานถ่ายวีดีทัศน์ (5,000 บาท X 4 วัน)
11.จัดหาและรวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานการเจรจาจับคู่ธรุ กิจ
(20 ราย/ผลิตภัณฑ์) (20 ราย X 5,000 บาท)

12.ค่าบรรยายเสียง (10 ราย/ผลิตภัณฑ์) (10 ราย X 7,500 บาท)

12.ค่าบรรยายเสียง (20 ราย/ผลิตภัณฑ์) (20 ราย X 3,750 บาท)

13.งานออกแบบจัดทากราฟฟิก ตัดต่อและบันทึกเสียง (4 วัน X
35,000 บาท)

13.งานออกแบบจัดทากราฟฟิก ตัดต่อและบันทึกเสียง (4 วัน X 35,000
บาท)
ความจาเป็นที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
ขอแก้ไขรายละเอียดรายการให้ถูกต้องตามจานวน และสอดคล้องกับวงเงิน
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

รวมงบประมาณ

112,690,500.00

งบประมาณ (บาท)

มติ ก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่ วันที่/เดือน/ปี

112,149,830.00

งบปกติ-เพือ่ ทราบ

เหนือบน 17/19

