
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

ครั้งที่ 3/๒๕63  
วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕63 เวลา 13.3๐ น.  

ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
************************************ 

 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    ประธานการประชุม 
  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
2. นายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
  (กรรมการและเลขานุการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง)   
3. นายสิธิชัย  จินดาหลวง (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง      
4. นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง  (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
5. นายชัยนรงค ์ วงศ์ใหญ่  (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
6. นางอารีย์  แสนสม  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7. นางสาววราศิณี  สุนทร (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายพิเดช  จันทร์ศิริ  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน 
9. นางปริษา  ปานพรหม  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางสาวณิชากัญจน์ กัลยรัตน์ศิริ คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
11. นายปรารภ  ลิไธสง  พาณิชย์จังหวัดล าปาง 
12. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดล าพูน 
13. นางรุ้งตะวัน  หุตามัย  (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
14. นายเจริญฐานรักษ์  รีเรียบ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
15. นางชุลีพร  โยธาวุฒ ิ  (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 
16. นายณัฐชัย  ชีวะศิริ  (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าพูน 
17. นางสุพัตรา  เหลืองอภิชน (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
18. นางยสมพร  วะเท  (แทน) นายกเทศมนตรีต าบลบ่อแฮ้ว จังหวัดล าปาง 
19. นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
20. นายชัยรัตน์  ทองใบ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลร่องเคาะ จังหวัดล าปาง 
21. นายชัยวัฒน์  ประเสริฐ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ จังหวัดล าพูน 
22.  นายสันติ  ไชยวงค์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
23. นางศิริพร  ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
24. นายอินสม  ปัญญาโสภา ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
25. นางสาวทัศนีย์  ยะจา  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ 
26. นางทิพวารี  คีรีวรรณ์  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
27. ร้อยตรี ชัย  วงศ์ตระกูล  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าปาง 
28. นายเอกอาทิตย์  สิทธิชัยวงค์ (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
29. นางอรพินธ์  อิก าเหนิด  (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดล าพูน 
30. นายชูชีพ  พงษ์ไชย  หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/31. นายบ ารุง...   
 
 



 

  -๒- 
   

31.  นายบ ารุง  สังข์ขาว  หัวหน้าส านักงานจังหวดัแม่ฮ่องสอน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นายคมกริช  เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าปาง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นายโกสินทร์  นิยะกิจ  (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดภารกิจ 
 

1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง 
2. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
4. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
5. นายสถาพร  ศรีวันชื่น  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. นางอาภรณ์  แสงโชติ  ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

1. นายณรงค์  ตนานุวัฒน์  หัวหน้าคณะท างานภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ 
2. นายอาทร  พิมชะนก  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายพงศ์พัฒน์  ขัตพันธุ์   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
4. นายสมชาย  เอื้อวงษ์ชัย  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นายภพลทอง  ท้าวยศ  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
6. นางธนาภรณ์  เจริญสุข  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
7. นางสาวปทุม  กาวิละ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายสมคิด  ปัญญาดี  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
9. นายเชาว์  ดีพิน   ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ 
10. นางกษมา  ประสงค์เจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
11. นายพงษ์อรัญ ใสสอาด  ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
12. นายประภัสสร์  วงศ์รักษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 19 เชียงใหม่ 
13. นายไชยธรณ์  ปัญญา  แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
14. นางสาวมนัสวี  ไทยาภิรมย์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
15. นางอารีวรรณ  กลั่นกลิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
16. นางสาวศรัญญา  ชัยแสง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
17. นางสาวปรัชญาพร  เจริญภักดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
18. นางสาวสุภาพรรณ  ไชยวรรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
19. นายวุฒิชัย  ค าดี  ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
20. นางสุรัสวดี  วรวุฒิพุทธพงศ์ ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
21. นางสาวปารวีย์ กุณะแสงค า ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
22. นายวิญญู  ศักดาทร  ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
23. นางสาวจิตรลดา  บุญเฉลย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
24. ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะลอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 
25. นางประภาภรณ์  อนุกูล  ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
26. นายธีระศักดิ์  ค าห้าง  ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 13 สาขาล าปาง 
27. นางสุกัลณี  เสนานุช  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าปาง 
28. นางสาวอ าพัน  ใจอินตา  ส านักงานจังหวัดล าปาง 

/29. นายณรงค์… 
 



 

  -๓- 
   

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ 
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ประธานการประชุม 
   

29. นายณรงค์  ทาอุปรงค์  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูน 
30. นายวีระชัย  ประเสริฐโส  กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
31. นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 
32. นางสาวอัจฉรา  ค ามูล  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
33. นางสาวสุวลี  ทองทัพ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
34. นางสาวสุภามาศ  ใจวงค์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
35. นางสาวพลอยไพลิน  ค้าชัยภูมิ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
36. นางสาวปรารถนา  เขตบรรพต กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
37. นางสาวกนกจันทร์  ชวานนท์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
38. นายภานุวัฒน์  ค านินทะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
39. นางสาวทัศน์ลักษณ์  บุญลิขิต กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
40. นางสาวอมรรัตน์  พลเหิม กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
41. นายนภัสกร  ใจพรม  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
42. นางศันสนีย์  ไชยชนะ  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
43. นางสาววิภารัตน์  ธนิศร  กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

เริ่มประชุมเวลา      13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)          
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นการประชุมเรื่องเร่งด่วนส าคัญ ครั้งที่ 
  2/2563 มีระเบียบวาระการประชุมส าคัญ ดังนี้ 

   1) สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ    
   ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

    1.1 สรุปผลการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ                       
   ตอนบน 1 ต่อ อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ 

    1.2 สรุปโครงการที่น าเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย                     
   ประจ าปี พ.ศ. 2563  

    1.3 ผลการเบิกจ่าย/สถานะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                  
   ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   2) โครงการที่ขอยกเลิก ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                
   พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

   3) การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                   
   พ.ศ.2564 เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                   
   (COVID-19) 

   4) การตอบข้อหารือการมอบอ านาจในการด าเนินการตามระเบียบ                               
   กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

   5) รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพ                   
   การผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 

/6) การตรวจสอบ... 
 
 



 

  -๔- 
   

   6) การตรวจสอบความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   7) แจ้งการแก้ไขค าผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายงานงบประมาณ            

   ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 
   8) ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                

   งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกต
   ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณ                                 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วุฒิสภา 

   9) ร่างเบื้องต้นขั้นตอนการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                     
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาผู้แทนราษฎร 

   10) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนจั งหวัดและกลุ่มจังหวัด                
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

11) การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

12) การขอยืมทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเภท
ครุภัณฑ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

13) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

14) การพิจารณาใช้โครงการส ารอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

15) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส ารอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัด 

    ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ๒๕63 

 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดท ารายงาน    
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/๒๕63 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานการประชุม
จ านวน 28 หน้า โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด                            
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์             
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ๒๕63 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 
 3.1 สรุปผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                      

งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 3.1.1 สรุปผลการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ต่อ อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ 

/นางสาว... 

 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๕- 
   

     คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)              
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบ
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการใช้เงินเหลือจ่าย   

     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ขอความเห็นชอบการขอ
โอนเปลี่ยนแปลง รายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 10 โครงการ วงเงินรวม 148,753,950 บาท 
(หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และ
ครั้งที ่2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 แล้ว 

     ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ                
(อ.ก.บ.ภ.) ได้น าเสนอการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณรายจ่ายของ
กลุ่มจังหวัดต่อ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานอนุกรรมการฯ แล้ว 
ซึ่งได้รับทราบ และให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ
ดังกล่าว ดังนี้ (1) รับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่ไม่กระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการ ฯ จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 88,393,650 บาท 
(แปดสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (2) เห็นชอบให้
เปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ ฯ จ านวน           
2 โครงการ งบประมาณ 25,611,400 บาท (ยี่สิบห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่น               
หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (3) ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ             
ที่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการฯ งบปกติ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ  
๔,๘๕๓,๘00 บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และ                    
(๔) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้  จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ                 
๒9,๘9๕,100 บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบสรุปผลการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
  ต่อ อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ 

 3.1.2 สรุปโครงการที่น าเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

1)  คณะรั ฐมนตรี ได้มี มติ ในคราวประชุม เมื่ อ วั นที่             
๗ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยรับงบประมาณไปใช้จ่ายในการด าเนินการแก้ไขปัญหา                
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 
(COVID-19) /ปัญหาภัยแล้ง/ปัญหาภัยพิบัติอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในช่วงเวลาที่เหลือ 

 
/ของปีงบประมาณ... 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๖- 
   

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามท่ีส านักงบประมาณเสนอโดยก าหนดเป้าหมาย
ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอวงเงินการโอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงิน
คงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพันโดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แจ้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน              
ตามหนังสือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชม)/ว
187 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้พิจารณาโครงการ/กิจกรรมหรือรายการใด                
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โครงการ 
ที่หมดความจ าเป็นหรือได้รับงบประมาณจากแหล่งอ่ืนด าเนินการแล้ว 

3) โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 3 โครงการ 8 กิจกรรม               
และโครงการที่หมดความจ าเป็นหรือได้รับงบประมาณจากแหล่งอ่ืนด าเนินการแล้ว 
จ านวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม ได้น าเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย             
พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงิน 44,804,700 บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสน
สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น งบลงทุน จ านวน 24,717,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้าน
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และงบด าเนินงาน จ านวน 20,087,700 บาท 
(ยี่สิบล้านแปดแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยส านักงบประมาณ ได้น าเข้า
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่             
30 เมษายน 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบสรุปโครงการที่น าเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                       
  พ.ศ. 2563 

 3.1.3 ผลการเบิกจ่าย/สถานะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งสิ้น 6,068,388.31 บาท 
 (หกล้านหกหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบแปดล้านสามสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็น        
5.23% เป็นงบรายจ่ายประจ า จ านวน 3,226,550 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่น
หกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และงบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 2,841,838.31 บาท 
(สองล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)             
ซึ่งอันดับผลการเบิกจ่ายอยู่อันดับที่ 13 ของประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 
2563) 

มติที่ประชุม  รับทราบผลการเบิกจ่าย/สถานะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ           
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

/3.2 โครงการ... 

 

 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๗- 
   

3.2 โครงการที่ขอยกเลิก/เงินเหลือจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี              
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 3.2.1 โครงการที่ยกเลิก 

1.โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนา         
สู่การแข่งขันด้านการตลาด กิจกรรมสร้างฝูงโคนมสุขภาพดีเพ่ือการผลิตน้ านม
คุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ 567,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
โดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบและการตลาดผลิตภัณฑ์
เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Northern Creative Industrial Ceramic & Craft) 
งบประมาณ 9,353,800 บาท (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล าปาง 

3.โครงการพลิกโฉมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รองรับ
อุตสาหกรรม 4.0 (Northern Lanna Projects to Industry 4.0) งบประมาณ 

11,922,900 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)             
โดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   

 

  3.2.2 เงินเหลือจ่าย 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ           
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม  รับทราบโครงการที่ขอยกเลิก/เงินเหลือจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี              
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

3.3 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ส านักงบประมาณได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน 
๒๕๖๓ เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ส านักงบประมาณเสนอเพ่ือให้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค           
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
และสอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านักงบประมาณ จึงขอให้หน่วยรับงบประมาณ
พิจารณาเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ ดังนี้  

๑. รายจ่ายประจ า ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอ
ข้อผูกพันได้ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ 
การจ้างที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมถึง
การศึกษาดูงานในต่างประเทศที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม) รวมทั้งค่าใช้จ่าย  

/ที่เก่ียวเนื่อง... 
 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๘- 
   

ที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ และการด าเนิน
กิจกรรม (Event) ที่มีการจ้างผู้จัดกิจกรรม (Organizer) หรือด าเนินการเอง               
ให้พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณลง ร้อยละ ๒๕  

๒. รายจ่ายลงทุน ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพัน (รายการปีเดียว) 
ที่เป็นครุภัณฑ์ทดแทนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถชะลอ             
การด าเนินงานได้ ให้พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณลงร้อยละ ๕๐  

๓. รายการและงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้ว    
เห็นว่าสามารถชะลอการด าเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ 

โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวน ๑2 โครงการ งบประมาณ 309,191,500 บาท (สามร้อยเก้าล้านหนึ่งแสน             
เก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบ               
บูรณาการ) แบ่งเป็น  

1) รายจ่ายประจ า จ านวน 76,543,500 บาท (เจ็ดสิบหกล้าน             
ห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น 

 - งบด าเนินงาน จ านวน 71,543,500 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้าน  
ห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ านวน 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถว้น) 

๒) รายจ่ ายลงทุนจ านวน 232,648,000 บาท (สองร้อยสาม                       
สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบบาทถ้วน) (รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
จ านวน 10 รายการ)  

ซึ่งต้องปรับปรุงรายละเอียดตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือรองรับสถานการณ์              
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้ 

๑) รายจ่ ายประจ าทบทวนรายจ่ ายประจ าลงร้ อยละ ๒๕ จาก                   
งบด าเนินงาน 71,543,500 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อย
บาทถ้วน) โดยมีโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 8 โครงการ             
21 กิจกรรม ปรับลดงบประมาณลงจ านวน 17,890,500 บาท (สิบเจ็ดล้าน             
แปดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) คงเหลืองบด าเนินงาน 53,653,000 บาท                
(ห้าสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

๒) รายจ่ายลงทุนไม่มีรายการที่ เป็นครุภัณฑ์ทดแทนหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถชะลอการด าเนินงานได้จึงไม่ต้องปรับลด
งบประมาณลง 

ดังนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จึงได้รับการจัดสรร
งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 11 โครงการ ๓๐ กิจกรรม งบประมาณ 291,301,000 บาท 
(สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 

/มติที่ประชุม... 



 

  -๙- 
   
มติที่ประชุม  รับทราบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ               
  พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  (COVID-19) 

 

3.4 การตอบข้อหารือการมอบอ านาจในการด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กระทรวงมหาดไทย ได้ หารื อแนวทางปฏิบั ติ ตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(คณะกรรมการวินิจฉัย) ในการมอบอ านาจการด าเนินการหรือสั่งซื้อสั่งจ้างให้
หน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นหน่วยด าเนินการ 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/14775 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้วินิจฉัยการด าเนินการกรณีงบประมาณของจังหวัดและ
งบประมาณกลุ่มจังหวัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการมอบอ านาจด าเนินการหรือสั่งซื้อ  
สั่งจ้าง หากประสงค์จะมอบอ านาจด าเนินการหรือสั่งซื้อสั่งจ้างให้กับส่วนราชการ
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค จึงต้องมอบอ านาจนั้นให้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ           
ที่เป็นต้นสังกัดของส่วนราชการส่วนกลางนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 8 ซึ่งหากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐประสงค์จะมอบอ านาจดังกล่าวต่อให้กับผู้ด ารงต าแหน่งในราชการ
ส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค          
ก็สามารถกระท าได้ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ประกอบข้อ 7 วรรคหนึ่ งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ส่วนที่ 3 ผู้มีอ านาจและการมอบอ านาจ 

ข้อ 6 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน                
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก าหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถก าหนด
หน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ต าแหน่งใด มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้
ก็ให้กระท าได้ และเมื่อได้ก าหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ 7 ผู้มีอ านาจด าเนินการตามข้อ 6 หรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง   
ตามระเบียบนี้จะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัด
หน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้ค านึงถึงระดับต าแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ 

เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับ
มอบอ านาจนั้นและจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่ 

(1) การมอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด   
อาจมอบอ านาจนั้นต่อไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

/(ก) กรณ.ี.. 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๐- 
   

(ก) กรณีมอบอ านาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้นทราบด้วย 

(ข) กรณีมอบอ านาจให้แก่บุคคลอ่ืน นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระท า
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจชั้นต้นแล้ว 

(2) การมอบอ านาจและการมอบอ านาจต่อตามระเบียบหรือค าสั่ง      
ของกระทรวงกลาโหมหรือของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด                 
ตามข้อ 6 

ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดเรื่องการมอบอ านาจและการมอบอ านาจ
ต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เพ่ือความคล่องตัวใน                
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอ านาจในการสั่งการและด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดับ ให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนา
หลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง 

ข้อ 8 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม 
หน่วยงานของรัฐใดจะมอบอ านาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แทนก็ให้กระท าได้ โดยให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบการตอบข้อหารือการมอบอ านาจในการด าเนินการตามระเบียบ                         
  กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

3.5 รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง                
ศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่  8 (จังหวัดเชียงใหม่) ได้ตรวจสอบการด าเนินงานและส่งรายงาน            
การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนา
คุณภาพในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้งบบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
95,138,700 บาท (เก้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
สุ่มตรวจสอบจ านวน 5 กิจกรรม เพ่ือให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ด าเนินการตามผลการตรวจสอบ 

ข้อตรวจพบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัด
เชียงใหม่) มีข้อเสนอแนะการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การจัดท าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับการตากกาแฟ    
ต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ในการตากกาแฟ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การจัดท าระบบตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตด้านการเกษตร              
ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง
วิธีการน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 

/3. การจัดท า... 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๑- 
   

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ 
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม ่
ประธานการประชุม 
   

3. การจัดท า Website และ Mobile application 
 3.1 ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการกลั่นกรองและจัดท า

โครงการเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและสามารถน ามาติดตาม
ประเมินผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมได้ เช่น จ านวน ผู้เข้าใช้งาน website 
จ านวนผู้ติดตั้ง Mobile application เป็นต้น  

 3.2 หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ               
การจัดท า Website หรือ Mobile application ต้องมีความพร้อมและแนวทาง            
ในการบริหารจัดการภายหลังจากโครงการสิ้นสุด สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ เช่น มีแนวทางในการดูแลบ ารุงรักษา
ปรับปรุงภายหลังโครงการเสร็จสิ้น มีความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากร เป็นต้น 

4. การส่งเสริมการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ควรจัดท าใน
รูปแบบการส่งเสริมองค์ความรู้ เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลให้แก่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ มากกว่าการสร้างระบบตลาดดิจิทัลขึ้นมาเอง เนื่องจากในปัจจุบัน             
มีผู้ให้บริการที่เป็นสื่อกลางในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ เช่น Lazada Shoppee 
เป็นต้น หรือ การขายสินค้าผ่านทาง Social media ต่างๆ เช่น Facebook Line 
เป็นต้น 

5. ให้ความส าคัญกับการจัดท า  และตรวจสอบการจัดท า
รายละเอียดโครงการ เช่น วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ทั้งก่อน
และหลั งจากที่ ได้ รับอนุมัติ งบประมาณจากส านักงบประมาณ โดยให้มี                      
ความสอดคล้องกับกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นไปอย่างครบถ้วน 
สามารถวัดผลลัพธ์ของการด าเนินงานโครงการได้ 

6. ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง             
โดยเคร่งครัด 

 
ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตามผลการด าเนินงาน ตามข้อชี้แนะของ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพ             
  การผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 

 

 

 

 

/3.6 การตรวจสอบ… 

 

 



 

  -๑๒- 
   

3.6 การตรวจสอบความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว               
เชิงวัฒนธรรม 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่)               
ได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยด าเนิน
โครงการงบประมาณรวม ๒๔,๒๓๗,๖๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่น              
เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ดังนี้  กิจกรรมหลักที่ ๑ 
กิจกรรมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรงบประมาณ ๑๓,๑๘๔,๕๐๐ บาท (สิบสามล้าน              
หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่ พันห้าร้อยบาทถ้วน) และกิจกรรมหลักที่  ๒ กิจกรรม               
การพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ 
งบประมาณ ๑,๐๔๘,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ผู้ ว่ าการตรวจ เ งิ นแผ่ นดิ น  อาศั ยอ านาจตามมาตรา  ๘๙                      
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ  ผลการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 (๑) ให้ทบทวนการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๒๔,๒๓๗,600 บาท (ยี่สิบสี่ล้าน
สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินเป็นไปอย่าง ประหยัด คุ้มค่า เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน               
และการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ และสอดคล้องกับสถานการณ์                
การระบาดของโรค โควิด ๑๙ ในปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน              
ในพ้ืนที่  

(2) มีหนังสือสั่งก าชับให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการอ่ืน ๆ ที่ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ (จังหวัดเชียงใหม่) ไม่ได้ตรวจสอบและกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้ความส าคัญในการจัดท า ตรวจสอบ
กลั่นกรอง รายละเอียดโครงการ โดยมีตัวชี้วัด ผลลัพธ์ ที่มาของโครงการ                 
อย่างชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องสามารถวัดผลส าเร็จของโครงการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด              
โดยเคร่งครัด  

(3) มีหนังสือสั่งการให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ก าหนดแนวทาง/ทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบฮาลาล เพ่ือให้              
การท่องเที่ยวแบบฮาลาล มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน                  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 

/(4) น ารายงาน... 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๓- 
   

นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ 
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประธานการประชุม 
   

 (4) น ารายงานการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพ่ือประกอบการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด โดยให้
ความส าคัญกับ การจัดท าตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และที่มาของโครงการของแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดอย่างชัดเจน ครบถ้วน 
ถูกต้อง สามารถวัดผลส าเร็จของโครงการได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 
ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตามผลการด าเนินงาน ตามข้อชี้แนะของ

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบการตรวจสอบความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว               
  เชิงวัฒนธรรม 

3.7 แจ้งการแก้ไขค าผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายงาน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 

 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับ
การประสานจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่             
ซึ่งเป็นหน่วยด าเนินการหลักโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ว่าเอกสารโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า              
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในขั้นตอนการจัดท าเอกสารของหน่วยรับ
งบประมาณมีค าผิดอันเกิดจากการพิมพ์รายชื่อหน่วยด าเนินการร่วมโครงการ                 
โดยขอแก้ไขรายชื่อหน่วยด าเนินการร่วมโครงการจากส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์              
ที่ ๑๖ (สาขาแม่ฮ่องสอน) เป็นส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง              
ซึ่งได้ประสานงานกับส านักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบแจ้งการแก้ไขค าผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายงานงบประมาณ              
  ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณ 

3.8 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎร                
และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วุฒิสภา 

 3.8.1 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓                     
สภาผู้แทนราษฎร สรุปได้ว่างบกลุ่มจังหวัดมีเจตนารมณ์ในการใช้งบประมาณ 
เพ่ือให้จังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดมีงบประมาณในการจัดท าแผนบูรณาการ               
หรือมีพันธกิจร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการน างบประมาณในส่วนนี้มาแบ่งกัน
ในแต่ละจังหวัดเพ่ือน าไปใช้เป็นงบจังหวัดเท่านั้น โดยไม่ได้มีการบูรณาการใด ๆ 

/ตามเจตนารมณ.์.. 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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ตามเจตนารมณ์เดิมของการจัดสรรงบประมาณท าให้การด าเนินงานของงบกลุ่มจังหวัด 
เป็นเพียงการเพ่ิมงบประมาณรายจังหวัดให้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ จึงตั้งข้อสังเกตว่า
งบประมาณของกลุ่มจังหวัดจะต้องจัดท าเป็นงบบูรณาการระหว่างจังหวัดตาม
เจตนารมณ์  

 3.8.2 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วุฒิสภา              
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีดังนี ้

(1) วิสัยทัศน์ของจังหวัดควรสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้น ๆ 
และจะต้องเป็นเรื่องที่มุ่งหมายให้เกิดขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันวิสัยทัศน์ของ            
แต่ละจังหวัดมีลักษณะเป็นค าขวัญขาดจุดมุ่งหมายที่จะเดินไปในอนาคต และเมื่อมี
วิสัยทัศน์ ที่มุ่งสู่อนาคตแล้วจะต้องก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน    
โดยในเป้าหมายอาจก าหนดระยะเวลา เช่น ภายใน 5 ปีจังหวัดจะประสบความส าเร็จ
อย่างไร และภายใน 10 ปี จังหวัดจะประสบความส าเร็จอย่างไร เป็นต้นเมื่อก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้ว แผนงาน โครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 

(2) การจัดท าแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น เพ่ือให้แผนงานหรือ
โครงการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและลดปัญหา            
ความขัดแย้งกับประชาชนภายหลังที่แผนงานหรือโครงการได้ด าเนินการแล้ว 
ขณะเดียวกันการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายในจังหวัดจะต้องมี
การบูรณาการร่วมกับแผนงานหรือโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เพ่ือให้
แผนงานหรือโครงการส่งเสริม และต่อยอดซึ่งกันและกันประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจะสูงขึ้นด้วย 

(3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับ
งบประมาณลดลงและมีแนวโน้มที่จะลดลงอีกในอนาคต จึงควรมีการศึกษาวิจัยว่า
ในภาวะที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับงบประมาณลดลงดัชนีชี้วัดความสุข                
ของประชาชนในพ้ืนที่ลดลงด้วยหรือไม่  ทั้ งนี้  เ พ่ือให้ทราบว่ าการลดลง                 
ของงบประมาณกระทบกับความสุขของประชาชนหรือไม่ หากกระทบจะมี              
แนวทางแก้ไขอย่างไร และภายใต้งบประมาณที่ลดลงจังหวัดและกลุ่มจังหวัด           
จะขับเคลื่อนแผนงานหรือโครงการอย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้                
มากที่สุด 

(4) การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ควรให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการได้อย่างยืดหยุ่น โดยน าระบบการจัดสรรงบประมาณ
เป็นวงเงินรวม (Block Grant) มาปรับใช้ เพ่ือให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัด มีความคล่องตัวและเกิดผลงานที่เป็น รูปธรรม กลุ่มจังหวัดใด            
มีต้นทุนทางด้านใดก็ให้มุ่งด าเนินการในด้านนั้น เช่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้
ชายแดนควรเน้นเรื่องการเกษตรและการท่องเที่ยว เป็นต้น การด าเนินการให้มี
ความยืดหยุ่นในลักษณะที่เน้นสิ่งที่มีความส าคัญโดยไม่มุ่งเน้นโครงการ แผนงาน
หรือกิจกรรมในรูปแบบเดิม แต่มีกลไกการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ              
ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้กลุ่มจังหวัดด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด 

/(5) ผู้ว่าราชการ… 
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(5) ผู้ว่าราชการจังหวัดควรร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนในการ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยน า
จุดแข็งของจังหวัดนั้น ๆ เช่นผัก ผลไม้ พืชผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ รวมไปถึง              
เครื่องจักสานต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอด ทั้งในเรื่องรสชาติรูปแบบผลิตภัณฑ์             
และการหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายจะท าให้
ประชาชนในจังหวัดมีรายได้เพ่ิมข้ึน ความเป็นอยู่ของประชาชนจะดีข้ึน 

(6) จั งหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ มีต้นทุนด้านทรัพยากร     
ธรรมชาติมากว่าจังหวัดอ่ืน จึงควรก าหนดแผนการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากร            
ธรรมชาติให้มีความสวยงามตลอดเวลา เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง ต้องเพ่ิม
สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ด้วย จะท าให้มีรายได้หมุนเวียนในจังหวัดและประชาชน 
ในพ้ืนที่มีงานท าเพ่ิมขึ้น นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถานอีกหลาย
จุดที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้ 
สามารถกระจายรายได้ลงสู่ระดับท้องถิ่นได้อีกเป็นจ านวนมาก 

(7) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ควรก าหนดแผนการและ
งบประมาณแก้ไขมีปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นจากการเผาป่าและหมอกควันข้าม
แดนอย่างเร่งด่วน เนื่องจากกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่และกระทบ 
กับภาคการท่องเที่ยว สังเกตได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงในช่วงเวลาที่มี
หมอกควัน และนอกจากการหารายได้จากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือควรพัฒนาและสร้างรายได้ด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น 
เมืองไอที  หรือนวัตกรรมในลักษณะซิลิคอนวัลเลย์  (Silicon Valley) ของ
สหรัฐอเมริกา 

3.8.3 ข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงและหน่วยงานของรัฐ 

(1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรมีการบูรณาการร่วมกันในการจัดท า
งบประมาณที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
เพ่ือให้มีงบประมาณครอบคลุมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดได้ 

(2) จังหวัดต่าง ๆ ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการก าหนดยุทธศาสตร์
ที่ชัดเจนในการบริหารงบประมาณ โดยจัดท าหลักเกณฑ์การด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด 

(3) กระทรวงมหาดไทย ควรก าหนดกรอบแนวคิด หลักเกณฑ์               
และวิธีการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการก าหนดหลักเกณฑ์ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นหน่วยรับ
งบประมาณที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน                
ในแต่ละพ้ืนที่โดยให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนที่ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ เช่น               
การคิดสัดส่วนงบประมาณต่อจ านวนประชากร และขนาดพ้ืนที่ของจังหวัด                
กลุ่มจังหวัด ซึ่งงบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรมากกว่านี้ 
รวมถึงโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต้องเป็นการด าเนินงาน
ที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นส าคัญ  

/(4) ภาพรวม… 
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(4) ภาพรวมงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่วนใหญ่
สามารถเบิกจ่ายได้ล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรหาสาเหตุ               
ของปัญหาที่แท้จริง และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณของจังหวัด              
และกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ จึงควรปรับให้ค านึงถึง
สภาพปัญหาของพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษด้วย อาทิพ้ืนที่ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้น เพ่ือดูแลความปลอดภัยของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(5) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรจัดท าโครงการในลักษณะบูรณาการ
การท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาในเชิงพ้ืนที่ร่วมกัน ไม่ควร
ท าในลักษณะน างบประมาณมาแบ่งกัน 

(6) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรจัดท าโครงการให้เป็นอัตลักษณ์ร่วม             
ของกลุ่มจังหวัดหรืออัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลวิสัยทัศน์ของจังหวัด  

 (7) ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแสดง
หรือจ าหน่ายสินค้าบางรายการสามารถด าเนินการเองได้ หรือให้ภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานท้องถิ่น ด าเนินการแทนได้แทนการจ้างด าเนินการ เพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่าย  

(8) การจ้างเหมาจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ควรพิจารณาใช้แอปพลิเคชั่น
ออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

(9) โครงการก่อสร้างถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พบว่าถนนไม่มีความแข็งแรง             
ไม่มีมาตรฐานคุณภาพงานที่ชัดเจน และมีราคาสูงกว่าถนนปกติ การด าเนินงาน           
จึงต้องพิจารณาถึงราคากลาง มาตรฐาน และความแข็งแรงของถนน รวมทั้งก าหนด
มาตรการป้องกันการผูกขาดของบริษัทเอกชนด้วย 

(10) มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการค่อนข้างมากและ          
มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จึงควรพิจารณาความพร้อมก่อนเสนอโครงการและควรก าหนด
หลักเกณฑ์ไม่ให้สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในโครงการอ่ืนหรือพ้ืนที่
อ่ืนได้โดยง่าย 

มติที่ประชุม  รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                    
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎรและ                     
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ                    
  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วุฒิสภา 

 

 

/3.9 ร่างเบื้องต้น… 

 



 

  -๑๗- 
   

3.9 ร่างเบื้องต้นขั้นตอนการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาผู้แทนราษฎร 

 สืบเนื่องมาจากส านักงบประมาณได้แจ้งการเตรียมชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีข้ึนในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 
ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563  

มติที่ประชุม  รับทราบร่างเบื้องต้นขั้นตอนการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                                   
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาผู้แทนราษฎร 

3.10 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ. ) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.น.จ. ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มี
หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1.ลักษณะโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 - Do 
1) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) 

นโยบายรัฐบาลทิศทางการพัฒนาภาครวมทั้ งศักยภาพโอกาสปัญหาและ               
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี (area)  

2) แผนงานโครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลาง
ทางปลายทาง  

3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้าน
เทคนิคงบประมาณระยะเวลา  

4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจสังคมความ
มั่นคงทรัพยากรธรรมชาติฯ  

5) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนระบุความพร้อมของพ้ืนที่
สามารถด าเนินโครงการได้ทันที  

6) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณา             
ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้  

7) โครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ์จะต้องแสดง
หน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป  

8) กบจ./กบก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการมากกว่า 1 ปีได้  

9) โครงการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ต้องได้รับการอนุมัติ/
อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อน 

  - Don’t  
1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชน

โดยตรงส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุ
ประกอบการฝึกอบรม) 

/2) โครงการ... 
  

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๘- 
   

2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้งานตาม
ภารกิจปกติของส่วนราชการ)  

3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง
อาคารสถานของส่วนราชการ  

4) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา
ฝึกอบรมดูงานเว้นแต่ (1) ฝึกอบรมด้านอาชีพและด้านความมั่นคง (2) กลุ่มเป้าหมาย
ต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งจะต้องแสดงเป้าหมายขอบเขตการด าเนินงาน             
ให้ชัดเจน  

5) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อยควรมีการจัดกลุ่มเป็น
โครงการเดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรมที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน  

6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศเว้นแต่เป็นกิจกรรม   
ที่มีข้อผูกพันกับกลุ่มประชาคมอาเซียน +3 และต้องรายงานผลการด าเนินงานว่า
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะ
เกิดขึ้นจังหวัดโดยจัดส่งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ 
ก.บ.ภ. ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง  

7) โครงการต้องไม่เป็นภารกิจของ อปท. เว้นแต่มีเหตุผล
ความจ าเป็นและเกินศักยภาพของอปท. รวมทั้งให้มีหนังสือยืนยันจากอปท. ทั้งนี้
เฉพาะอปท. ที่ยังไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง 

2. งบประมาณของกลุ่มจังหวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 8.4 พันล้านบาท  

    2.1 ส่วนที่  1 เป็นงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนา           
กลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพตามความต้องการรายพ้ืนที่หรือแก้ไขปัญหา           
ที่เปน็ประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด  

    2.2 ส่วนที่  2 เป็นงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนา              
กลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลเชิงพ้ืนที่ระดับกลุ่มจังหวัด 

ทั้งนี้ได้มีกรอบระยะเวลาการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยให้ส่ งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 ในวันที่                  
30 กันยายน 2563  

มติที่ประชุม  รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 4.1 การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/049986 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2561 ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 

/จัดจ้าง... 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๑๙- 
   

 จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัดหา
โดยใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งาน
ได้ให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และความพร้อมในการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ก่อนทุกครั้ง ยกเว้นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่ง
โดยสภาพตกเป็นที่ราชพัสดุ และไม่อยู่ในการควบคุมตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
จะต้องหารือเรื่องที่ราชพัสดุไปยังกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
ควบคุมที่ราชพัสดุเพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับปีงบประมาณปีถัดๆไป หากกลุ่มจังหวัดมี    
ความประสงค์ที่จะโอนพัสดุคุณภาพดี ให้กลุ่มจังหวัดขอยกเว้นหรือผ่อนผันต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัย เป็นรายกรณีๆไป 

หน่วยงานที่ด าเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะขอรับโอนทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นจากโครงการ Green City 
ซึ่งได้จัดหาจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรายการงานปรับปรุงภูมิทัศน์
เมืองบริเวณถนนอินทยงยศ ตั้งแต่ประตูช้างสีถึงแยกประตูลี้ จ านวน 5 รายการ 
และงานปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง บริเวณถนนรอบเมืองในและถนนรอบเมืองนอก 
จ านวน 4 รายการ จ านวนเงิน 17,577,980 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพนัเก้ารอ้ยแปดสิบบาทถ้วน)  

เพ่ือให้การบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                   
มีหน่วยงานใช้ประโยชน์และดูแลทรัพย์สินดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบในการโอน
ทรัพย์สิน จ านวนเงิน 17,577,980 บาท ให้กับเทศบาลเมืองล าพูน และให้               
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 4.2 การขอยืมทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเภท
ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การยืม  

ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืม
เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน 
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอก
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

/ข้อ 209... 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 



 

  -๒๐- 
   

ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ใน
สภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป 
ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือ
ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้ 
เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 

(3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของ
รัฐนั้นก าหนด 

ข้อ 211 เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่
ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/028463 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 
2561 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ   
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนพัสดุและการยืมพัสดุ  

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรณีการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ใน
ราชการนั้น กระทรวงมหาดไทยประสงค์จะให้กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ซึ่งมิใช่
ส่วนราชการยืมพัสดุสภาพดีไปใช้ในโครงการที่รัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืน และเน้นการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เครื่องมือเครื่อ งจักรและ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสนับสนุนอาชีพให้กับบุคคลเหล่านั้น โดยการให้ยืม
ครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งหากการ
ให้ยืมดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของทางราชการก็สามารถกระท าได้ วิธีการ
ด าเนินการในการน าครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐไปให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์
ยืมไปใช้ โดยเป็นการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปนั้น หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมและผู้ยืม
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 208 ข้อ 209 และ ข้อ 211 

หน่วยงานที่ด าเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะขอยืมทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่จัดหาจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จ านวน 38 รายการ 
จ านวนเงิน 30,407,598 บาท (สามสิบล้านสี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 

เพ่ือให้การบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ                 
มีหน่วยงานใช้ประโยชน์และดูแลทรัพย์สินดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบในการให้
หน่วยงานของรัฐยืมทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์ ดังนี้ 

 
/1. ครุภัณฑ์… 

 



 

  -๒๑- 
   

1. ครุภัณฑ์จ านวน 6 รายการ เป็นเงินจ านวน 274,500 บาท 
(สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้กับส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูน                
โดยให้กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือชุมชนแม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล าพูน เป็นผู้ยืมใช้
ประโยชน์ 

2. ครุภัณฑ์จ านวน 14 รายการ เป็นเงินจ านวน 7,983,098 บาท 
(เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ให้กับส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดล าพูน โดยให้สหกรณ์การเกษตรแม่ทา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน             
และสหกรณ์โคนมล าพูน จ ากัด ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน เป็นผู้ยืมใช้ประโยชน์  

3. ครุภัณฑ์จ านวน 18 รายการ เป็นเงินจ านวน 22,150,000 บาท 
(ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยให้สหกรณ์โคนมแม่ออน สหกรณ์โคนมสันก าแพง และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ เป็นผู้ยืมใช้ประโยชน์ 

ซึ่งกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1              
จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอยืมทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเภทครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 

 4.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ    
ประจ าปขีองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย              
(ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒) 

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวั ดและ            
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาเฉพาะกรณีเป็น
โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด               
หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งกระทบต่อ
กลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ด าเนินตามระเบียบการบริหาร
งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดด าเนินโครงการ ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานและการเบิกจ่าย             
ที่รัฐบาลก าหนดมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
อย่างเคร่งครัด หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุ่มจั งหวัดจะต้อง
ด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผล                      
ความจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

๒. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ด าเนินการได้เฉพาะ
กรณีดังต่อไปนี้ 

/๒.๑ การขอ… 
 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
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  -๒๒- 
   

  ๒.๑ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ด าเนินโครงการส ารอง             
ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y๒) ก่อน ทั้งนี้ สามารถด าเนินกิจกรรมบางส่วน
ของโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y๒) เท่าที่มีงบประมาณอยู่ได้
ส่วนกิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถน าไปด าเนินการในปีถัดไปโดยให้ประสาน
หารือกับส านักงบประมาณก่อนด าเนินการ    

  ๒.๒ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้       

  ๒.๒.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ      

  ๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลท าให้
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม   

  ๒.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการที่ไม่
กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ  

  ๒.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง 

  ๒.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จ านวน 
คุณลักษณะเฉพาะ (specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (capacity)                
หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติ 

  ๒.๒.๖ กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบ
ด าเนินงาน เช่น สถานที่จัด จ านวนผู้ เข้าร่วม จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน และระยะเวลา ที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์
น้อยลง 

 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ ๒.๒.๑ 
- ๒.๒.๖ ต้องไม่มีผลท าให้ต้องเพ่ิมวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร 
  ๒.๓ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถน าไปขยายผลโครงการ
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มาก             
ยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๒ ให้เป็นอ านาจของ ก.บ.จ. หรือ 
ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส     
ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ      

๓. ส าหรับกรณีการด าเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ                 
ให้น าเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค   

๔. ในกรณีที่ด าเนินโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
(Y๒) ตามข้อ ๒.๑ ทั้งหมดแล้ว จึงจะสามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ไปด าเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ โดยให้เสนอขอความ
เห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค  

/๕. การขอ... 
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๕. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๓ และ ๔ ให้ผู้ว่าราชการ      
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 
แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งค าขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับ
ดูแลภาค อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเน้นให้ด าเนินโครงการ
ส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y๒) ก่อน จึงก าหนดกรอบระยะเวลา              
ในการส่งค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตามข้อ ๓ และ ๔ ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแล
ภาค ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอค าขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่าย
เลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 

๖. การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง   

๗. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ก.บ.ภ. มีมติ            
เห็นชอบ 

ส่วนราชการได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ภายใต้
โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ                 
1.ในกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระ                 
ส าคัญของโครงการ 2 โครงการ 3 กิจกรรม 2.ในกรณีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณที่กระทบต่อเป้าหมายและสาระส าคัญของโครงการ จ านวน 1 โครงการ    
2 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และสาระส าคัญของโครงการ 

 1.1 โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ
ตอนบน 1 โดยส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

  1.1.1 กิจกรรมที่ ๒ การเฝ้าระวังลาดตระเวนป้องกัน
ไฟป่าในพ้ืนที่เสี่ยง ขอยกเลิกกิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ จัดราษฎรอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าท าแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่าในหมู่บ้านพ้ืนที่เสี่ยงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ จ านวน ๒๕ ชุมชน งบประมาณ 1,025,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่น             
ห้าพันบาทถ้วน) 

 
 

 
/1.1.2 กิจกรรม... 

 
 
 

นายสมคิด  ปัญญาดี  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
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  1.1.2 กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท า
แผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดการเกิดหมอกควันไฟป่ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ จากชุมชนในพ้ืนที่สู่การปฏิบัติ (จ านวน 4 ครั้ง) ขอต่อยอด
กิจกรรมจากเดิมด าเนินกิจกรรมจ านวน ๔ พ้ืนที่ขอเพ่ิมพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมอีก             
๒ พ้ืนที่รวมเป็น 6 พ้ืนที่ งบประมาณ177,600 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
หกร้อยบาทถ้วน) 

  1.1.3 กิจกรรมสนับสนุนหมู่บ้านน าร่องในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือลดการเกิดหมอกควันไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑                 
จากชุมชนในพ้ืนที่สู่การปฏิบัติ จ านวน 4 ชุมชน ต่อยอดกิจกรรมจากเดิมด าเนิน
กิจกรรมจ านวน ๔ พ้ืนที่ขอเพ่ิมพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมอีก ๒ พ้ืนที่รวมเป็น 6 พ้ืนที่ 
งบประมาณ 1,341,600 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
จากการที่กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ฯได้หารือกับส านักงาน 

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาคเหนือ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
สามารถด าเนินการได้ เป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผน เป็นการด าเนินกิจกรรมที่ต่อยอด
เพ่ิมเติมและเพ่ิมพ้ืนที่ด าเนินการ ทั้งนี้ไม่เป็นการเพ่ิมวงเงินงบประมาณแต่อย่างใด 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอยกเลิกและการขอขยายผลพ้ืนที่ด าเนินการ 
ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน 1 โดย
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  

 1.2 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna 
Expo 2020 กิจกรรมการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP งบประมาณ 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  

  รายละเอียดรายการเดิม 
  1. ค่าจ้างเหมาตกแต่งบูธ 250 บูธๆ ละ 10,000 บาท 

งบประมาณ 2,500,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
  2. ค่าจ้างเหมาตกแต่งพาวิลเลี่ยนและจัดแสดงการสาธิต

ผลิตภัณฑ์จ านวน 4 จังหวัด 1 งาน งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) 

  รายละเอียดรายการใหม ่
  1. ค่าจ้างเหมาจัดท าบูธมาตรฐาน 180 บูธ ๆ ละ 

5,000 บาท งบประมาณ 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)   
  2. ค่าจ้างเหมาจัดท าบูธอาหารชวนชิม 70 บูธ ๆ ละ 

6,500 บาท งบประมาณ 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  3. ค่าจ้างเหมาจัดท าพาวิลเลี่ยนการจัดแสดงสาธิต

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 7 พาวิลเลี่ยน 
งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 

  4. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจ านวน           
10 วัน งบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 

/5. ค่าจัดหา… 
 
 

นายวีระชัย  ประเสริฐโส  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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  5. ค่าจัดหาสนับสนุนสาธารณูปโภคสิ่งอ านวยความสะดวก
และการตกแต่งสถานที่จัดงาน งบประมาณ 345,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)       

มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ ภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรม
และจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2020 กิจกรรมการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
OTOP งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

2. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบต่อเป้าหมาย
และสาระส าคัญของโครงการ 

    2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 งบประมาณ 24,237,600 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
บาทถ้วน) โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

     2.1.1 ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
     - วัตถุประสงค์เดิม 

 ๑ .  เ พ่ือเชื่ อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ ยว              
โดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  

 ๒. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจ           
และให้เกิดรายได้กับชุมชน  

 ๓. เพ่ือส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยวของ           
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพ่ือให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ มากขึ้นเพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ  

 ๔.  เ พ่ือส่ง เสริมภาพลักษณ์ตลาดท่องเที่ยวและ          
การบริการให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นประชาสัมพันธ์จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

     - วัตถุประสงค์ใหม่ 
 ๑ .  เ พ่ือเชื่ อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ ยว             

โดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
๒. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นเศรษฐกิจ            

และให้เกิดรายได้กับชุมชน  
๓.  เ พ่ือส่ ง เสริมและประชาสัม พันธ์ภาพลักษณ์               

ด้านการท่องเที่ยวและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) 
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑  

๔. เ พ่ือพัฒนาและเ พ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากร                
ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้มีความรู้ความเข้าใจใน 
New Normal Tourism, และ SHA มาตรฐานการท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย
และการท าการตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง 

 /๕. เพ่ือกระตุ้น… 
 

นางปริษา  ปานพรหม  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
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๕. เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

- ตัวชี้วัดเดิม 
  จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมมากข้ึน 
- ตัวชี้วัดใหม่ 
๑. บุคลากรด้านการท่อง เที่ ยวของกลุ่ มจั งหวัด

ภาคเหนือตอนบนได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับตัวและ     
รู้เท่าทันการท่องเที่ยวแบบ New Normal, SHA และ Online Marketing จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๔00 ราย  

๒.  มี การ ใช้ สื่ อสมั ย ใหม่ ในการประชาสั ม พันธ์                 
New Normal Tourism, SHA และการตลาดออนไลน์ส าหรับการท่องเที่ยว             
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวนไม่น้อยกว่า              
๕00,000 ครั้ง  

3. มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญจ านวนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง / กิจกรรม  

4. มีแบรนด์สินค้าหัตถกรรมล้านนาของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน) เชียงใหม่ล าพูนล าปางแม่ฮ่องสอนจ านวนไม่น้อย 1 แบรนด์ 

- กลุ่มเป้าหมายเดิม 
  นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
- กลุ่มเป้าหมายใหม ่
  ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
(1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมธุรกิจ

การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 10,589,400 บาท              
(สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดกิจกรรมเดิม 
 1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว และบริการ การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 
(การจัดท าคู่มือ จ านวน 400 เล่ม) งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาท
ถ้วน)  

 2) กิจกรรม เสน่ห์ท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี สุขี
ล้านนา 4 จังหวัด (จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย ชุมชนของกลุ่มจังหวัดฯ 
เป็นการกระตุ้นและเพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเกิดการสร้างรายได้ สร้างรายได้
ให้กับชุมชน ท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัด) งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้าน
บาทถ้วน) 

 
 

/3) กิจกรรม… 
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    3) กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจอาหารล้านนาฮาลาล
ในพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนบน 1 (พัฒนาอบรมพ่อครัวจ านวน 100 คน จาก             
4 จังหวัด น าผู้ผ่านการอบรมอาหารฮาลาล ออกบูธ ประชาสัมพันธ์อาหารฮาลาล 
อาหารเพ่ือสุขภาพในงาน Lanna Expo ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เป็น
จุดเด่นของภาคเหนือ) งบประมาณ 1,041,400 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันสี่
ร้อยบาทถ้วน) 
    4) การจัดงาน Smart Halal Tourism Fair 
2020 งบประมาณ 4,948,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Halal (จัดอบรมผู้ประกอบการฮาลาล, OTOP, 
SMEs, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการหัตถกรรม,  ผู้ประกอบการ
แปรรูปสินค้า เกษตรและ สตาร์ทอัพจ านวน 100 คนและจัดนิทรรศการ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวฮาลาล และจัดจ าหน่ายสินค้าฮาลาลเพ่ือการท่องเที่ยว จ านวนไม่
น้อยกว่า 150 คูหา ในงาน LannaExpo 2020 หรืองาน Lanna Festival 
Thailand ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่)  

  รายละเอียดกิจกรรมใหม ่
  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมธุรกิจ

การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 10,589,400 บาท (สิบ
ล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

  (1) กิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยน
การส่งเสริม พัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อาทิ 
เช่น ผู้ประกอบการด้านอาหาร ด้านที่พัก Longstay น าเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว 
Homestay ผู้ประกอบการเดินทาง ขนส่ง (ยานพาหนะ รถเช่า) บริการนวดแผน
ไทย สปา Wellness ร้านค้าของที่ระลึก ถนนคนเดิน  Adventure/Zipline/ ของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน  400 ราย ให้มีความรู้ความ เข้าใจใน 
New Normal Tourism, และ SHA มาตรฐานการ ท่องเที่ ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย และการท าการตลาดออนไลน์ขั้น พ้ืนฐาน พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับตัว ให้เข้าใจและรู้เท่าทัน การท่องเที่ยวแบบ New Normal ผ่านการกิจกรรม
พัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน  

  (2) กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
การตลาด ออนไลน์ แบบมืออาชีพ จ านวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน 

2) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพอ่ืส
ร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) งบประมาณ 
13,648,200 บาท (สิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

รายละเอียดกิจกรรมเดิม 
1) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์                   

(จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ทั้ง 4 จังหวัด เพ่ือให้สร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี) 

    -“รถม้าคาร์นิวัล นครล าปาง”        
 - “หัตถศิลป์บนผืนผ้า งามล้ าค่าผ้าทอล าพูน”        
  - “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ดอยสเตอร์” 

       / - “ดนตรี… 
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 - “ดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International 
Music Festival)”        

 -“การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่า”   
2) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เสน่ห์ 

ท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี สุขีล้านนา (คัดเลือกหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัต วิถีที่โดด
เด่นของ 4 จังหวัด มาจัดงานแถลงข่าว “เสน่ห์ท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี สุขสุขี
ล้านนา” ผลิตสื่อในรูปแบบ รายการโทรทัศน์ รูปแบบการน าที่ยวศิลปินดารา              
โดยผ่าน รายการทีวี สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือประชาสัมพันธ์วิถี ชีวิตชุมชนใน
พ้ืนที่ 4 จังหวัด  

3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 1 (ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว รวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนในพ้ืนที่ 4 จังหวัด น าศิลปิน ดารา
มาร่ วมกิจกรรม พร้อมด า เนินการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ออกอากาศ               
ผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ส่วนกลาง และ สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ที่ เกี่ยวข้อง) 

4) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
เทศกาลท่องเที่ยวล้านนาและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์  Lanna Festival 
Thailand (เป็นการประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัด กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 (รถม้าคาร์นิวัล นครล าปาง/ 
หัตถศิลป์บนผืนผ้า งามล้ าผ้าทอล าพูน/มหัศจรรย์ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์              
ดอยสเตอร์ /ดนตรีล้ านนาสู่ สากล  (Lanna International Music Festival)               
และการส่งเสริม การท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าโดยการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
แถลงข่าว และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รายการ โทรทัศน์ จัดรูปแบบรายการ พิธีกร 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ออกอากาศ ผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวีส่วนกลาง 
จ านวน  2 ตอน และ สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ) 

5) กิจกรรมคาราวานสุดยอดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ล้านนา Lanna Creative (จัด Road Show เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวส าคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมล้านนา Lanna Creative เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการขยายฐานบริการขาย 
จากการจัดกิจกรรม และยังเชื่อมโยงถึงในเรื่องของความเชื่อและความเป็นศิริ
มงคลเมื่อได้ครอบครอง (Story Telling) เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และสามารถ
จัดโปรแกรมเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพ้ืนที่ และจังหวัด
ใกล้เคียง)  

6) กิจกรรมออกแบบ ประชาสัมพันธ์ แบรนด์สินค้า
กลุ่มหัตถกรรม (สร้างแบรนด์ (Brand) ชุมชน (ภาษา – การแต่งกาย - สถานที่)              
ที่มุ่งเน้นให้มีวิถีชีวิตของคนในชุมชน และสินค้าไปในทิศทางเดียวกันควบคู่กันไป 
ให้เป็นสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว ที่มีเสน่ห์ น าเสนอสินค้าไปพร้อมกัน และเปิดตัว 
“หมู่บ้านวิถีชีวิต ถิ่นหัตกรรมล้านนา”) 

/รายละเอียด… 
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นางศิริพร  ตันติพงษ ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

รายละเอียดกิจกรรมใหม ่
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) 
1) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิต และกลุ่มชาติพันธ์ล้านนา 
1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ การท า

การตลาดออนไลน์ 
1.2 จัดท า เส้นทางการท่องเที่ยว เชิ งสร้ างสรรค์ 

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาในพื้นท่ี 4 จังหวัด 
1.3 จัดท าสื่อและด า เนินการประชาสัมพันธ์ เ พ่ือ

น าเสนอการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ 
 ล้านนา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและกระตุ้นการท่องเที่ยว 

1.4 กิจกรรม “ดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International 
Music Festival)” 

2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ 

2.1 จัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการ
รับรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  (New Normal) สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
นักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

2.2 จัดท าสื่อและเผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมมากข้ึน 

3) กิจกรรมสร้ างแบรนด์และส่ งเสริมการตลาด
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว 

3.1 สร้างแบรนด์หัตถกรรมล้านนาเพ่ือการท่องเที่ยว 
และจัดท าคู่มือแบรนด์ (Brand book) วางแผนการใช้แบรนด์เพ่ือการสื่อสาร
การตลาดประชาสัมพันธ์ 

3.2 จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวหัตถกรรมล้านนา 
3.3 จัดท าสื่อและด าเนินการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวหัตถกรรมล้านนา 
2.1.3 ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินการ 
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ขอเปลี่ยนหน่วยด าเนินการ จาก 

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
เพ่ือให้ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน  

 
โครงการนี้มีงบประมาณมากพอสมควร เนื้อหาในแต่

วัตถุประสงค์ ควรท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

/มติที่ประชุม... 
 
 



 

  -๓๐- 
   
มติที่ประชุม  เห็นชอบการขอแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพ                  

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม งบประมาณ 24,237,600 บาท (ยี่สิบสี่ล้าน                 
สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.4 การพิจารณาใช้โครงการส ารอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดังนี้ 

   โครงการส ารอง Y2 

1.โครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย งบประมาณ 6,600,000 บาท (หกล้านหกแสน
บาทถ้วน) โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ล าปาง 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ที่มีศักยภาพของ                 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 1,548,160 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน              
สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 5 และขอ
เปลี่ยนหน่วยด าเนินการจากส านักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็น ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ 

3.โครงการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ Wellness งบประมาณ 
2,756,200 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยให้              
หน่วยด าเนินการหลักเป็นส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  และให้                
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยด าเนินการร่วม 

   โครงการใหม่ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิดและระยะเวลาด าเนินการที่จ ากัด 
หน่วยงานตามโครงการส ารอง y2 ไม่มีความพร้อมในด าเนินการ จึงเสนอโครงการใหม่
ที่มีความพร้อมในการด าเนินการ และมีความเชื่อมโยงจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด 
   

1.โครงการปรับปรุงเส้นทางเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชม.
4067 แยกทางหลวงหมายเลข 1349 – บ้ านป่าแป๋  อ .สะเมิ ง , แม่แตง                 
จ.เชียงใหม่ ประมาณ 10,750,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)     
โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 

 
ถ้าหน่วยงานด าเนินการมีความพร้อม ก็เห็นชอบให้ด าเนินการ

ทั้งหมด 
 
 
 
 

 
 

/มติที่ประชุม... 
 
   

นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน์   
ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง  
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 





 

  -๓๒- 
   

ภาพถ่ายการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  

ครั้งที่ 3/๒๕63  
วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕63  เวลา 13.3๐ น.  

ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
*************************************** 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  -๓๓- 
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งบรายจ่าย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 2,000,000            
แผนงาน : 
ผลผลิต :
โครงการ : ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย 
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยดินถล่มและน ้าป่าไหลหลาก

1. งบด้าเนินงาน 2,000,000            
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 2,000,000            
1.1.1 ค่าตอบแทน -                       
  (1)  เงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ
  (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ
  (3) ค่าเช่าบ้าน
  (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
  (5) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญบ่้าน
  (6) เงินพเิศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
  (8) ค่าตอบแทนพเิศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใชส้อย 2,000,000            
  (1)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 
  (2)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 2,000,000   พัฒนา ปรับปรุงระบบ software เคร่ืองวัดปริมาณน้ าฝนฯ (สถานีตรวจวัดอากาศอตัโนมติั)

  จ านวน 287 จดุ ประกอบด้วย

    1. การประยกุต์ใช้ข้อมูลเรดาหน์้ าฝน เพื่อประกอบการติดตามสถานการณ์ฝนสะสม
   และประเมินสุขภาพของกระบอกวัดปริมาณน้ าฝน
    2. การประยกุต์ใช้ข้อมูลปริมาณน้ าฝนล่วงหนา้ เพื่อประกอบการติดตามสถานการณ์ฝนสะสม 
   ปัจจบุัน และอนาคต
   3. การประยกุต์ใช้ขอ้มลูสภาพอากาศจากหน่วยงานอืน่ เพือ่ประเมนิสุขภาพของสถานี

   ตรวจวัดสภาพอากาศ

   4. การแสดงข้อมูลแบบ animation บนพื้นฐานของเวลา เพื่อใหท้ราบถึงทศิทาง
    และการเปล่ียนแปลงระดับของสถานการณ์ทางธรรมชาติ
   5. การจัดการข้อมูลสภาพอากาศที่ไม่มีความต่อเนือ่ง
   6. การน าเสนอสถานการณ์ทางธรรมชาติในรูปของ heat map

แบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรม)

งบประมาณ
ค้าชี แจง
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งบรายจ่าย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
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งบประมาณ
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  (4) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ
  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
  (8) ค่ารับรองและพธิีการ
  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม 
1.1.3 ค่าวัสดุ
  (1)  วัสดุส านักงาน 
  (2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 
  (3)  วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 
  (4)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  (5)  วัสดุคอมพวิเตอร์
  (6) วัสดุก่อสร้าง
  (7) วัสดุงานบ้านงานครัว
  (8) วัสดุเวชภณัฑ์
  (9) วัสดุสนามและการฝึก
  (10) วัสดุการศึกษา
  (11) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา
  (12) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
  (13) วัสดุอาหาร   
  (14) วัสดุการเกษตร  
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าไฟฟา้  
2.2 ค่าน้ าประปา 
2.3 ค่าบริการโทรศัพท์ 
2.4 ค่าบริการไปรษณีย์  
2.5 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
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งบประมาณ
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2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
  (1) ราคาต่อหน่วยต่้ากว่า 1 ล้านบาท
  (2) ราคาต่อหน่วยตั งแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป
    (1.1) ครุภณัฑ์ส านักงาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.2) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
            (ระบุรายการ) 
    (1.3) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
            (ระบุรายการ) 
    (1.4) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว
            (ระบุรายการ) 
    (1.5) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบุรายการ) 
    (1.6) ครุภณัฑ์ก่อสร้าง
            (ระบุรายการ) 
    (1.7) ครุภณัฑ์การเกษตร
            (ระบุรายการ) 
    (1.8) ครุภณัฑ์การศึกษา
            (ระบุรายการ) 
    (1.9) ครุภณัฑ์การแพทย์
            (ระบุรายการ) 
    (1.10) ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
            (ระบุรายการ) 
    (1.11) ครุภณัฑ์โรงงาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.12) ครุภณัฑ์ส ารวจ
            (ระบุรายการ) 
    (1.13) ครุภณัฑ์กีฬา
            (ระบุรายการ) 
    (1.14) ครุภณัฑ์ดนตรี
            (ระบุรายการ) 
    (1.15) ครุภณัฑ์อาวุธ
            (ระบุรายการ) 
    (1.16) ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
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            (ระบุรายการ) 
    (1.17) ครุภณัฑ์เคร่ืองจักรกล
            (ระบุรายการ) 
    (1.18) ครุภณัฑ์สนาม
            (ระบุรายการ) 
    (1.19) ครุภณัฑ์กลาโหม
            (ระบุรายการ) 
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  (1) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
  (2) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
    (1.1) ค่าที่ดิน
            (ระบุรายการ) 
    (1.2) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกัอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.3) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พกัอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.5) ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.6) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.7) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.8) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.9) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.10) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.11) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.12) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค้าชี แจง

            (ระบุรายการ) 
    (1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า
            (ระบุรายการ) 
    (1.15) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
            (ระบุรายการ) 
    (1.16) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.18) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.19) ค่าส ารวจออกแบบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.20) ค่าควบคุมงาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.21) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
            (ระบุรายการ) 
3. งบเงินอุดหนุน  
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
 1) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….  
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..  
4. งบรายจ่ายอ่ืน  
4.1 ........................................................................  

** ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
หมายเหตุ
 1. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใชท้ะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส้านักงบประมาณเท่านั น  
    กรุณาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ้าเป็น
  2. กรณปีระสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส้านักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
  3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั น 
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                                                     หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

กลุ่มจงัหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 1,076,000       
แผนงาน : 
ผลผลติ :
โครงการ : ปรับตวัและรับมอืกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและสาธารณภยั กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพืน้ทีเ่ส่ียงอทุกภยั ดินถล่ม ในพืน้ที ่4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรมหลกั :  เสริมสร้างศักยภาพชมุชนดา้นการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั เครือข่ายจิตอาสา  และประชาชนทัว่ไปในพืน้ทีใ่กล้เคียง 
     4 จังหวัด ๆ ละ 2 คร้ัง = 8 คร้ัง ๆ ละ 200 คน รวม 1,600 คน
1. งบด าเนินงาน 1,076,000       
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 1,076,000       
1.1.1 ค่าตอบแทน 171,400          
  (1)  เงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 8,200               5 คน ๆ ละ 200 บาท 4 วัน 
  (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานใหร้าชการ 5 คน ๆ ละ 420 บาท 2 วัน 
  (3) ค่าเช่าบ้าน  
  (4) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
  (5) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญบ่้าน  
  (6) เงินพิเศษจ่ายแกลู่กจ้างในต่างประเทศ  
  (7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 9,600 1 คน 2 ชมๆละ 600 บาท 8 คร้ัง

153,600 8 คน 4 ชมๆละ 600 บาท 8 คร้ัง
  (8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใชส้อย 864,600          
  (1)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าทีพ่ักและค่าพาหนะ  
       - ค่าเบีย้เล้ียงเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน 5,040                - จ.แมฮ่่องสอน (3 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท)

 - จ.ล าพูน (3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)
 - จ.เชียงใหม ่(3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)

       - ค่าเบีย้เล้ียงเจ้าหน้าทีโ่ครงการปฏบิัติงาน 32,640              - 12 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท
 - 12 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 160 บาท

       - ค่าทีพ่ักเจ้าหน้าทีป่ระสานงาน 7,200                - จ.แมฮ่่องสอน (3 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรม)
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                                                     หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

 - จ.ล าพูน (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
 - จ.เชียงใหม ่(3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)

       - ค่าทีพ่ักวิทยากร/เจ้าหน้าทีโ่ครงการปฏบิัติงาน 50,400              12 คน ๆ ละ 7 คืน ๆ ละ 600 บาท 
       - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ 240,000            1,600 คน ๆ ละ 200 บาท
  (2)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (3)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (4) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
  (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน  
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ
 -ค่าจ้างจัดท าอาหารส าหรับผู้ร่วมโครงการ 144,000           1,600 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 
 -ค่าจ้างจัดท าอาหารส าหรับวิทยากร/เจ้าหน้าทีโ่ครงการ 11,520             12 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 8 คร้ัง
 -ค่าจ้างจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ร่วมโครงการ 112,000           1,600 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ
 -ค่าจ้างจัดท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับวิทยากร/เจ้าหน้าทีโ่ครงการ 6,720               12 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 8 คร้ัง 
 -ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 80,000             1,600 คน ๆ ละ 50 บาท
 -ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,580               เหมาจ่าย
 -ค่าจ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 48,000             1,600 ชุด ๆ ละ 30 บาท
 -ค่าจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 16,000             8 ผืน ๆ ละ 2000 บาท
 -ค่าจัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรม 80,000             1,600 ใบ ๆ ละ 50 บาท
 -ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ ามนัเชื้อเพลิง 29,500             จ.แมฮ่่องสอน (4 วัน ๆ ละ 3,000 บาท) , จ.เชียงใหม ่(3 วัน ๆ ละ 2,500 บาท)

จ.ล าพูน (3 วัน ๆ ละ 2,000 บาท) และ จ.ล าปาง (2 วัน ๆ ละ 2,000 บาท)
  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
  (8) ค่ารับรองและพิธีการ
  (9) เงินสมทบทุนประกนัสังคม  
1.1.3 ค่าวัสดุ 40,000
  (1)  วัสดุส านักงาน 25,000
  (2)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 15,000  เหมาจ่าย  



3
                                                     หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

  (3)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
  (4)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
  (5)  วัสดุคอมพิวเตอร์  
  (6) วัสดุกอ่สร้าง
  (7) วัสดุงานบ้านงานครัว
  (8) วัสดุเวชภณัฑ์
  (9) วัสดุสนามและการฝึก
  (10) วัสดุการศึกษา
  (11) วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา  
  (12) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
  (13) วัสดุอาหาร  
  (14) วัสดุการเกษตร  
  (15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าไฟฟ้า  
2.2 ค่าน้ าประปา 
2.3 ค่าบริการโทรศัพท์ 
2.4 ค่าบริการไปรษณีย์  
2.5 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทนุ
2.1 ค่าครุภณัฑ์
  (1) ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า 1 ลา้นบาท
  (2) ราคาตอ่หน่วยตั้งแต ่1 ลา้นบาทขึ้นไป
    (1.1) ครุภณัฑ์ส านักงาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.2) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
            (ระบุรายการ) 
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                                                     หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

    (1.3) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
            (ระบุรายการ) 
    (1.4) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว
            (ระบุรายการ) 
    (1.5) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบุรายการ) 
    (1.6) ครุภณัฑ์กอ่สร้าง
            (ระบุรายการ) 
    (1.7) ครุภณัฑ์การเกษตร
            (ระบุรายการ) 
    (1.8) ครุภณัฑ์การศึกษา
            (ระบุรายการ) 
    (1.9) ครุภณัฑ์การแพทย์
            (ระบุรายการ) 
    (1.10) ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
            (ระบุรายการ) 
    (1.11) ครุภณัฑ์โรงงาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.12) ครุภณัฑ์ส ารวจ
            (ระบุรายการ) 
    (1.13) ครุภณัฑ์กฬีา
            (ระบุรายการ) 
    (1.14) ครุภณัฑ์ดนตรี
            (ระบุรายการ) 
    (1.15) ครุภณัฑ์อาวุธ
            (ระบุรายการ) 
    (1.16) ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
            (ระบุรายการ) 



5
                                                     หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

    (1.17) ครุภณัฑ์เคร่ืองจักรกล
            (ระบุรายการ) 
    (1.18) ครุภณัฑ์สนาม
            (ระบุรายการ) 
    (1.19) ครุภณัฑ์กลาโหม
            (ระบุรายการ) 
2.2 ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
  (1) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท
  (2) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
    (1.1) ค่าทีดิ่น
            (ระบุรายการ) 
    (1.2) ค่ากอ่สร้างอาคารทีพ่ักอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.3) ค่าปรับปรุงอาคารกอ่สร้างทีพ่ักอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.4) ค่ากอ่สร้างอาคารทีท่ าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.5) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.6) ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.7) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.8) ค่ากอ่สร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.9) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.10) ค่ากอ่สร้างสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
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                                                     หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

            (ระบุรายการ) 
    (1.11) ค่าปรับปรุงสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.12) ค่ากอ่สร้างระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (1.14) ค่ากอ่สร้างแหล่งน้ า
            (ระบุรายการ) 
    (1.15) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
            (ระบุรายการ) 
    (1.16) ค่ากอ่สร้างทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.18) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.19) ค่าส ารวจออกแบบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.20) ค่าควบคุมงาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.21) ค่าจ้างบริษัททีป่รึกษา
            (ระบุรายการ) 
3. งบเงินอุดหนุน  
3.1 เงินอดุหนุนทัว่ไป
 1) เงินอดุหนุนทัว่ไป :……..........................…….  
3.2 เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
 1) เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ :…..................………..  
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                                                     หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

4. งบรายจา่ยอ่ืน  
4.1 ........................................................................  

** ขออนุมติัถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
หมายเหตุ
 1. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูใหจ้งัหวัดและกลุ่มจงัหวัดใชท้ะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเทา่น้ัน  
    กรุณาอยา่เพ่ิมประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเปน็
  2. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ใหป้ระสานงานกับเจา้หน้าส านักงบประมาณทีร่ับผิดชอบจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดก่อน
  3. ตามแบบฟอร์มฯ ใหเ้ลอืกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจา่ย และรายการทีม่งีบประมาณเทา่น้ัน 
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                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 1,637,000            
แผนงาน : 
ผลผลิต :
โครงการ : ปรบัตวัและรบัมอืกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศและสาธารณภยั กลุ่มเป้าหมาย : จนท.อปท. ,อปพร., อสปภ. มูลนิธ,ิ สมาคม และจนท.ของรัฐ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพเครอืขา่ยป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ในพื้นที่ 4 จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1
                  (จัดท้าแผนที่เสี่ยงภยัอุทกภยั น ้าป่าไหลหลาก และดนิโคลนถล่ม)  4 จังหวดั ๆ ละ 2 รุ่น ๆ ละ 200 คน รวม 1,600 คน
1. งบด้าเนินงาน 1,637,000            
1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 1,637,000            
1.1.1 ค่าตอบแทน 249,900               
  (1)  เงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 5,100                     5 คน ๆ ละ 200 บาท 3 วัน และ 5 คน ๆ ละ 420 บาท  1 วัน
  (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติงานให้ราชการ  
  (3) ค่าเช่าบ้าน  
  (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
  (5) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (7) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 244,800 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 8 คร้ัง , 12 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 8 คร้ัง
  (8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใชส้อย 1,199,100            
  (1)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ  
       - ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ประสานงาน 5,040                     - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 3 วนั ๆ ละ 240 บาท)

 - จ.ล าพูน (3 คน ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 240 บาท)
 - จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 240 บาท)

       - ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่โครงการปฏบิัติงาน 32,640                   - 12 คน ๆ ละ 6 วนั ๆ ละ 240 บาท
 - 12 คน ๆ ละ 8 วนั ๆ ละ 160 บาท

แบบฟอรม์รายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรม)

งบประมาณ
ค้าชี แจง
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                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค้าชี แจง

       - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ประสานงาน 9,000                     - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 600 บาท)
 - จ.ล าพูน (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
 - จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)

       - ค่าที่พักวทิยากร/เจ้าหน้าที่โครงการปฏบิัติงาน 50,400                   12 คน ๆ ละ 7 คืน ๆ ละ 600 บาท 
       - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ 400,000                 1,600 คน ๆ ละ 250 บาท
  (2)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
  (3)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 
  (4) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ
 -ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 96,000                  1,600 คน ๆ ละ 60 บาท 
 -ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,280                    เหมาจ่าย
 -ค่าจ้างจัดท ากระเป๋าบรรจุเอกสารฝึกอบรม 128,000                1,600 ใบๆ ละ 80 บาท
 -ค่าจ้างจัดท าอาหารส าหรับผู้ร่วมโครงการ 192,000                1,600 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 
 -ค่าจ้างจัดท าอาหารส าหรับวทิยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ 11,520                  12 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 8 คร้ัง
 -ค่าจ้างจัดท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับผู้ร่วมโครงการ 112,000                1,600 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ
 -ค่าจ้างจัดท าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมส าหรับวทิยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ 6,720                    12 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 8 คร้ัง 
 -ค่าจ้างจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 56,000                  1,600 ชุด ๆ ละ 35 บาท
 -ค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล 16,000                  8 ผืน ๆ ละ 2,000 บาท
 -ค่าจ้างเหมาจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  5,000                     (เหมาจ่าย)
 -ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 29,500                  จ.แม่ฮ่องสอน (4 วนั ๆ ละ 3,000 บาท) , จ.เชียงใหม่ (3 วนั ๆ ละ 2,500 บาท)

จ.ล าพูน (3 วนั ๆ ละ 2,000 บาท) และ จ.ล าปาง (2 วนั ๆ ละ 2,000 บาท)
  (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
 -ค่าเช่าห้องประชุมและเคร่ืองเสียง 32,000                   4,000 บาท 8 รุ่น
 -ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่และพิธเีปิดปิดโครงการ 16,000                  8 รุ่น ๆ ละ 2,000 บาท
  (8) ค่ารับรองและพิธกีาร  



3
                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค้าชี แจง

  (9) เงินสมทบทุนประกันสังคม  
1.1.3 ค่าวัสดุ 188,000
  (1)  วสัดุส านักงาน 80,000 1,600 คน ๆ ละ 50 บาท  
  (2)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,000  (เหมาจ่าย)
  (3)  วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 
  (4)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
  (5)  วสัดุคอมพิวเตอร์   
  (6) วสัดุก่อสร้าง
  (7) วสัดุงานบ้านงานครัว
  (8) วสัดุเวชภณัฑ์
  (9) วสัดุสนามและการฝึก 96,000                  1,600 คน ๆ ละ 60 บาท
  (10) วสัดุการศึกษา   
  (11) วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา
  (12) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย
  (13) วสัดุอาหาร   
  (14) วสัดุการเกษตร  
  (15) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าไฟฟ้า  
2.2 ค่าน้ าประปา 
2.3 ค่าบริการโทรศัพท์ 
2.4 ค่าบริการไปรษณีย์  
2.5 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครภุณัฑ์
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                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค้าชี แจง

  (1) ราคาตอ่หน่วยต่า้กว่า 1 ล้านบาท
  (2) ราคาตอ่หน่วยตั งแต ่1 ล้านบาทขึ นไป
    (1.1) ครุภณัฑ์ส านักงาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.2) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
            (ระบุรายการ) 
    (1.3) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
            (ระบุรายการ) 
    (1.4) ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว
            (ระบุรายการ) 
    (1.5) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบุรายการ) 
    (1.6) ครุภณัฑ์ก่อสร้าง
            (ระบุรายการ) 
    (1.7) ครุภณัฑ์การเกษตร
            (ระบุรายการ) 
    (1.8) ครุภณัฑ์การศึกษา
            (ระบุรายการ) 
    (1.9) ครุภณัฑ์การแพทย์
            (ระบุรายการ) 
    (1.10) ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
            (ระบุรายการ) 
    (1.11) ครุภณัฑ์โรงงาน
            (ระบุรายการ) 
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                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค้าชี แจง

    (1.12) ครุภณัฑ์ส ารวจ
            (ระบุรายการ) 
    (1.13) ครุภณัฑ์กีฬา
            (ระบุรายการ) 
    (1.14) ครุภณัฑ์ดนตรี
            (ระบุรายการ) 
    (1.15) ครุภณัฑ์อาวธุ
            (ระบุรายการ) 
    (1.16) ครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์
            (ระบุรายการ) 
    (1.17) ครุภณัฑ์เคร่ืองจักรกล
            (ระบุรายการ) 
    (1.18) ครุภณัฑ์สนาม
            (ระบุรายการ) 
    (1.19) ครุภณัฑ์กลาโหม
            (ระบุรายการ) 
2.2 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง
  (1) ราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ 10 ล้านบาท
  (2) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึน้ไป
    (1.1) ค่าที่ดิน
            (ระบุรายการ) 
    (1.2) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.3) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พักอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
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                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค้าชี แจง

            (ระบุรายการ) 
    (1.4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.5) ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.6) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.7) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.8) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.9) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.10) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.11) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.12) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า
            (ระบุรายการ) 
    (1.15) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
            (ระบุรายการ) 
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                                                    หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค้าชี แจง

    (1.16) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.18) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.19) ค่าส ารวจออกแบบ
            (ระบุรายการ) 
    (1.20) ค่าควบคุมงาน
            (ระบุรายการ) 
    (1.21) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
            (ระบุรายการ) 
3. งบเงนิอุดหนุน  
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
 1) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….  
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..  
4. งบรายจ่ายอ่ืน  
4.1 ........................................................................  

** ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
หมายเหตุ
 1. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใชท้ะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส้านักงบประมาณเท่านั น  
    กรณุาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่้าเป็น
  2. กรณปีระสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส้านักงบประมาณที่รบัผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
  3. ตามแบบฟอรม์ฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการที่มงีบประมาณเท่านั น 
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                                                                                                              หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)
กลุ่มจงัหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 1,092,000             
แผนงาน : 
ผลผลติ :
โครงการ : ปรับตัวและรับมอืกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและสาธารณภัย กลุ่มเปา้หมาย : ประชาชนในพื้นที่เส่ียงภยั 4 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1
กิจกรรมหลกั : ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชมุชน  จังหวัดล าปาง,ล าพนู,แมฮ่่องสอน 2 คร้ัง และจังหวัดเชียงใหม ่4 คร้ัง = 10 คร้ัง ๆ ละ 200 คน รวม 2,000 คน
                 (ซ้อมแผนอพยพอุทกภัย และดินถลม่) 
                 
๑. งบด าเนินงาน 1,092,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 1,092,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 48,200
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 5,000 5 คน ๆ ละ 200 บาท 5 วัน 
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ
  (๓) ค่าเช่าบา้น  
  (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                     
  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพเิศษจ่ายแกลู่กจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 43,200  วิทยากรภาคทฤษฎ ี(2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600.- 10 คร้ัง)

วิทยากรภาคปฏบิติั (4 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600.- 10 คร้ัง)

  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนกังานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 1,016,000  
  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 198,000
       - ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหนา้ที่ประสานงาน 4,320                       - จ.แมฮ่่องสอน (3 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท)

 - จ.ล าพนู (3 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท)
 - จ.เชียงใหม ่(3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)

       - ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหนา้ที่โครงการปฏบิติังาน 56,640 เบี้ยเล้ียง จนท.โครงการ/วิทยากร ออกปฏบิติังาน 12 คน ๆ ละ 13 วัน ๆ ละ 240 บาท
เบี้ยเล้ียง จนท.โครงการ/วิทยากร ออกปฏบิติังาน 12 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 160 บาท

       - ค่าที่พกัเจ้าหนา้ที่ประสานงาน 7,200                       - จ.แมฮ่่องสอน (3 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท)
 - จ.ล าพนู (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรม)

งบประมาณ
ค าชี้แจง
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                                                                                                              หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

 - จ.เชียงใหม ่(3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
       - ค่าที่พกัวิทยากร/เจ้าหนา้ที่โครงการปฏบิติังาน 64,800                     12 คน ๆ ละ 9 คืน ๆ ละ 600 บาท 
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์  
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน                  
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
      - ค่าอาหารผู้เข้าอบรม 240,000 2,000 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
      - ค่าอาหารเจ้าหนา้ที่/วิทยากร  14,400 12 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 10 คร้ัง
      - ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ผู้อบรม 140,000 2,000 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ
      - ค่าอาหารว่าง จนท. วิทยากร 8,400 12 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 10 คร้ัง
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
      - ค่าจ้างจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 60,000                    2,000 คน ๆ ละ 30 บาท
      - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,240                      เหมาจ่าย
      - ค่าจ้างจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ 60,000                    2,000 ชุด ๆ ละ 30 บาท
      - ค่าจ้างจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ 8,000                      4 ผืน ๆ ละ 2,000 บาท
      - ค่าจัดจ้างท ากระเปา๋ใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรม 100,000                 2,000 ใบ ๆ ละ 50 บาท
      - ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ ามนัเชื้อเพลิง 53,000                    จ.แมฮ่่องสอน (6 วัน ๆ ละ 3,000 บาท) , จ.เชียงใหม ่(6 วัน ๆ ละ 2,500 บาท)

จ.ล าพนู (5 วัน ๆ ละ 2,000 บาท) และ จ.ล าปาง (5 วัน ๆ ละ 2,000 บาท)
  (๘) ค่ารับรองและพธิีการ
  (๙) เงินสมทบทนุประกนัสังคม 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 27,800
  (๑)  วัสดุส านกังาน 800 10 คร้ัง ๆ ละ 80 บาท
  (๒)  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 15,000 (เหมาจ่าย)
  (๓)  วัสดุไฟฟา้และวิทยุ  
  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
  (๕)  วัสดุคอมพวิเตอร์  
  (๖) วัสดุกอ่สร้าง
  (๗) วัสดุงานบา้นงานครัว
  (๘) วัสดุเวชภณัฑ์  
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งบรายจา่ย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

  (๙) วัสดุสนามและการฝึก
       - วัสดุฝึกปฏบิติั 12,000 10 คร้ัง ๆ ละ 1,200 บาท
  (๑๐) วัสดุการศึกษา
  (๑๑) วัสดุหนงัสือ วารสารและต ารา
  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
  (๑๓) วัสดุอาหาร  
  (๑๔) วัสดุการเกษตร  
  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟา้  
๒.๒ ค่าน้ าประปา                
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท ์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ 
๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ลา้นบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ลา้นบาทขึ้นไป
    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านกังาน
    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๖) ครุภณัฑ์กอ่สร้าง
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศึกษา
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งบรายจา่ย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

            (ระบรุายการ) 
    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๐) ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ
    (๑.๑๑) ครุภณัฑ์โรงงาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๒) ครุภณัฑ์ส ารวจ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๓) ครุภณัฑ์กฬีา
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๔) ครุภณัฑ์ดนตรี
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๕) ครุภณัฑ์อาวุธ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๖) ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๗) ครุภณัฑ์เคร่ืองจักรกล
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๘) ครุภณัฑ์สนาม
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๙) ครุภณัฑ์กลาโหม
            (ระบรุายการ) 
    (1.20) ครุภณัฑ์อื่น ๆ
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหนว่ยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหนว่ยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
    (๑.๑) ค่าที่ดิน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒) ค่ากอ่สร้างอาคารที่พกัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารกอ่สร้างที่พกัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
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งบรายจา่ย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

            (ระบรุายการ) 
    (๑.๔) ค่ากอ่สร้างอาคารที่ท าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๖) ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๘) ค่ากอ่สร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๐) ค่ากอ่สร้างสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๒) ค่ากอ่สร้างระบบสาธารณูปโภค
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๔) ค่ากอ่สร้างแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๖) ค่ากอ่สร้างทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๘) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
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งบรายจา่ย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

    (๑.๑๙) ค่าส ารวจออกแบบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒๑) ค่าจ้างบริษทัที่ปรึกษา
            (ระบรุายการ) 
๓. งบเงินอุดหนุน  
๓.๑ เงินอดุหนนุทั่วไป
 ๑) เงินอดุหนนุทั่วไป :……..........................…….  
๓.๒ เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ
 ๑) เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ :…..................………..  
๔. งบรายจา่ยอ่ืน  

หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูให้จงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดใชท้ะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน  
    กรุณาอยา่เพ่ิมประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเป็น
  ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจา้หน้าส านักงบประมาณที่รับผิดชอบจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัดก่อน
  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลอืกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจา่ย และรายการที่มงีบประมาณเท่าน้ัน 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

กลุม่จงัหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 1,422,000           
แผนงาน : 
ผลผลติ :
โครงการ : ปรบัตัวและรบัมือกับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา เยาวชนในพื้นที่เส่ียงภัย 4 จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรมหลกั :  เสรมิสรา้งวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรยีน  จังหวดัละ 2 คร้ัง = 8 คร้ัง ๆ ละ 250 คน รวม 2,000 คน
 
๑. งบด าเนินงาน 1,422,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,422,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 225,800
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 5 คน ๆ ละ 200 บาท 5 วนั 
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
  (๓) ค่าเช่าบ้าน  
  (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                     
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพเิศษจ่ายแกลู่กจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 220,800  ภาคทฤษฎี 1 คน ๆ ละ 1 ชม. ๆ ละ 600 บาท 8 คร้ัง

. ภาคปฏิบัติ  10 คน ๆ ละ 4.5 ชม. ๆ ละ 600 บาท  8 คร้ัง
  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนักงานราชการ  
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,008,200
  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 
       - ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ประสานงาน 5,040                    - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 3 วนั ๆ ละ 240 บาท)

 - จ.ล าพนู (3 คน ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 240 บาท)
 - จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 240 บาท)

       - ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงาน 32,640                  - 12 คน ๆ ละ 6 วนั ๆ ละ 240 บาท

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

งบประมาณ
ค าชี้แจง



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

 - 12 คน ๆ ละ 8 วนั ๆ ละ 160 บาท

       - ค่าที่พกัเจ้าหน้าที่ประสานงาน 7,200                    - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท)
 - จ.ล าพนู (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
 - จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)

       - ค่าที่พกัวทิยากร/เจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงาน 50,400                  12 คน ๆ ละ 7 คืน ๆ ละ 600 บาท 
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน                  
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
 - ค่าอาหารผู้เข้าอบรม 300,000 2,000 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ 
 - ค่าอาหารเจ้าหน้าที/่วทิยากร  14,400 12 คน ๆ ละ 150  บาท 1 มื้อ 8 รุ่น
 - ค่าอาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม ผู้อบรม 140,000 2,000 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 
 - ค่าอาหารวา่ง จนท. วทิยากร 8,400 15 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 8 รุ่น
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
 -ค่าจัดจ้างท ากระเป๋าส าหรับบรรจุเอกสารฝึกอบรมพร้อมสกรีน 160,000 2,000 ใบ ๆ ละ 80 บาท
 -ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 100,000 2,000 เล่ม ๆ ละ 50 บาท
 -ค่าจ้างเหมาจัดท าสรุปผลโครงการ 5,000
 -ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล 16,000 2,000 บาท 8 รุ่น
 -ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 32,000 8 คร้ัง ๆ ละ 4,000 บาท
 -ค่าเช่าห้องประชุม 40,000 5,000 บาท 8 รุ่น
 -ค่าถ่ายเอกสาร 1,220 เหมาจ่าย
 -ค่าจ้างจัดท าของที่ระลึก 6,400 8 คร้ัง ๆ ละ 800 บาท
 -ค่าจ้างจัดท าชุดส่ือประชาสัมพนัธ์ 60,000 2,000 ชุด ๆ ละ 30 บาท 

 -ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ ามันเชือ้เพลิง 29,500                 จ.แม่ฮ่องสอน (4 วนั ๆ ละ 3,000 บาท) , จ.เชียงใหม่ (3 วนั ๆ ละ 2,500 บาท)



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

จ.ล าพนู (3 วนั ๆ ละ 2,000 บาท) และ จ.ล าปาง (2 วนั ๆ ละ 2,000 บาท)
  (๘) ค่ารับรองและพธิกีาร
  (๙) เงินสมทบทุนประกนัสังคม 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 188,000
  (๑)  วสัดุส านักงาน 60,000 2000 คน ๆ ละ 30 บาท
  (๒)  วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 28,000 รุ่นละ 3,500 บาท 8 รุ่น 
  (๓)  วสัดุไฟฟา้และวทิยุ  
  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  
  (๕)  วสัดุคอมพวิเตอร์  
  (๖) วสัดุกอ่สร้าง
  (๗) วสัดุงานบ้านงานครัว
  (๘) วสัดุเวชภัณฑ์  
  (๙) วสัดุสนามและการฝึก
       - วสัดุฝึกปฏิบัติ 100,000 2,000 คน ๆ ละ 50 บาท
  (๑๐) วสัดุการศึกษา
  (๑๑) วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา
  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย
  (๑๓) วสัดุอาหาร  
  (๑๔) วสัดุการเกษตร  
  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟา้  
๒.๒ ค่าน้ าประปา                
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ 
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ 
๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  
๒. งบลงทุน



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

๒.๑ ค่าครภุัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ลา้นบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ลา้นบาทขึ้นไป
    (๑.๑) ครุภัณฑ์ส านักงาน
    (๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    (๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
    (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๖) ครุภัณฑ์กอ่สร้าง
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวทิยุ
    (๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๒) ครุภัณฑ์ส ารวจ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๓) ครุภัณฑ์กฬีา
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี
            (ระบุรายการ) 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

    (๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวธุ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๖) ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๗) ครุภัณฑ์เคร่ืองจักรกล
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม
            (ระบุรายการ) 
    (1.20) ครุภัณฑ์อืน่ ๆ
๒.๒ ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ ๑๐ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ไป
    (๑.๑) ค่าที่ดิน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๒) ค่ากอ่สร้างอาคารที่พกัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารกอ่สร้างที่พกัอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๔) ค่ากอ่สร้างอาคารที่ท าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๖) ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๘) ค่ากอ่สร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 



                                                    หน่วย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชี้แจง

    (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๐) ค่ากอ่สร้างสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๒) ค่ากอ่สร้างระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๔) ค่ากอ่สร้างแหล่งน้ า
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๖) ค่ากอ่สร้างทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
๓. งบเงินอุดหนุน  
๓.๑ เงินอดุหนุนทั่วไป
 ๑) เงินอดุหนุนทั่วไป :……..........................…….  
๓.๒ เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ
 ๑) เงินอดุหนุนเฉพาะกจิ :…..................………..  
๔. งบรายจา่ยอ่ืน  

** ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงัหวัดและกลุม่จงัหวัดใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน  
    กรณุาอยา่เพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเปน็
  ๒. กรณีประสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจา้หน้าส านักงบประมาณที่รบัผิดชอบจงัหวัดและกลุม่จงัหวัดก่อน
  ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ให้เลอืกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจา่ย และรายการที่มีงบประมาณเท่าน้ัน 
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                                                                                                       หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี
กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 1,732,000
แผนงาน : 
ผลผลิต :
โครงการ : ปรบัตัวและรบัมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร นักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษา
กิจกรรมหลัก : โรงเรยีนเสรมิสรา้งการจัดการอุบตัิภัยยั่งยืน  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่ 4 จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน  

 จังหวดัละ 1 คร้ัง = 4 คร้ัง ๆ ละ 200 คน รวม 800 คน
๑. งบด าเนินงาน 1,732,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,732,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 240,200
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5,000 5 คน ๆ ละ 200 บาท 5 วนั 
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
  (๓) ค่าเช่าบ้าน  
  (๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  
  (๕) เงินตอบแทนต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
  (๖) เงินพเิศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวทิยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 235,200  ภาคทฤษฎี (1 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4 คร้ัง)

ภาคปฏิบัติ  (2 คน ๆ ละ 2 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4 คร้ัง),(10 คน ๆ ละ 9 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4 คร้ัง)
  (๘) ค่าตอบแทนพเิศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 1,404,800
  (๑)  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ 
       - ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ประสานงาน 4,320                         - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 240 บาท)

 - จ.ล าพนู (3 คน ๆ ละ 1 วนั ๆ ละ 240 บาท)
 - จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 240 บาท)

       - ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงาน 19,200   12 คน ๆ ละ 240 บาท  4 วนั
  12 คน ๆ ละ 160 บาท  4 วนั

       - ค่าที่พกัวทิยากร/เจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงาน 28,800   12 คน ๆ ละ 4 คืน ๆ ละ 600 บาท 
       - ที่พกัผู้เข้าร่วมโครงการ 480,000 800 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท

แบบฟอรม์รายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)

งบประมาณ
ค าชี้แจง
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                                                                                                       หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชี้แจง

  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  
  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพยสิ์น  
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
      - ค่าอาหารผู้เข้าอบรม 512,000 800 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 160 บาท
      - ค่าอาหารเจ้าหน้าที/่วทิยากร  15,360 12 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 160 บาท 2 คร้ัง
      - ค่าอาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม ผู้อบรม 112,000 800 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
      - ค่าอาหารวา่ง จนท. วทิยากร 3,360 12 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 2 คร้ัง
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
       - ค่าจัดจ้างท ากระเป๋าส าหรับบรรจุเอกสารฝึกอบรมพร้อมสกรีน 80,000 800 ใบ ๆ ละ 100 บาท
       - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 52,000 800 เล่ม ๆ ละ 65 บาท
       - ค่าเอกสารส่ือประชาสัมพนัธ์ 40,000 800 ชุด ๆ ละ 50 บาท
       - ค่าจัดจ้างท าป้ายไวนิล 8,000 4 ผืน ๆ ละ 2,000 บาท
       - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,760 เหมาจ่าย
       - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 16,000 4 คร้ัง ๆ ละ 4,000 บาท
       - ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ ามันเชื้อเพลิง 12,000 4 วนั ๆ ละ 3,000 บาท
       - ค่าเช่าห้องประชุม 20,000 4 วนั ๆ ละ 5,000 บาท
  (๘) ค่ารับรองและพธิกีาร
  (๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 87,000
  (๑)  วสัดุส านักงาน 32,000 800 คน ๆ ละ 40 บาท
  (๒)  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 15,000 เหมาจ่าย
  (๓)  วสัดุไฟฟา้และวทิย ุ  
  (๔)  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  
  (๕)  วสัดุคอมพวิเตอร์  
  (๖) วสัดุก่อสร้าง
  (๗) วสัดุงานบ้านงานครัว
  (๘) วสัดุเวชภัณฑ์  
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                                                                                                       หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชี้แจง

  (9) วสัดุสนามและการฝึก
        - ค่าวสัดุอุปกรณ์การฝึกแต่ละฐาน 40,000 ฐานละ 2,000 บาท 5 ฐาน 4 คร้ัง
  (๑๐) วสัดุการศึกษา
  (๑๑) วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา
  (๑๒) วสัดุเคร่ืองแต่งกาย
  (๑๓) วสัดุอาหาร  
  (๑๔) วสัดุการเกษตร  
  (๑๕) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟา้  
๒.๒ ค่าน้ าประปา  
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ 
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย ์
๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครภุัณฑ์
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป
    (๑.๑) ครุภัณฑ์ส านักงาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    (๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์
    (๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร
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                                                                                                       หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชี้แจง

            (ระบุรายการ) 
    (๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวทิยุ
    (๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๒) ครุภัณฑ์ส ารวจ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวธุ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๖) ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๗) ครุภัณฑ์เคร่ืองจักรกล
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม
            (ระบุรายการ) 
    (1.20) ครุภัณฑ์อื่น ๆ
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง
  (๑) ราคาต่อหน่วยต่ ากวา่ ๑๐ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหน่วยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
    (๑.๑) ค่าที่ดิน
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                                                                                                       หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชี้แจง

            (ระบุรายการ) 
    (๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกัอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พกัอาศัยและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและส่ิงก่อสร้างประกอบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
            (ระบุรายการ) 
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                                                                                                       หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ ป ี2562 ป ี2563
(ทะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) (ถ้าม)ี

งบประมาณ
ค าชี้แจง

    (๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๘) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๑๙) ค่าส ารวจออกแบบ
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน
            (ระบุรายการ) 
    (๑.๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
            (ระบุรายการ) 
๓. งบเงินอุดหนุน
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
 ๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 ๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
๔. งบรายจ่ายอ่ืน

หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน  
    กรณุาอย่าเพ่ิมประเภทรายการใหม่โดยไม่จ าเปน็
  ๒. กรณปีระสงค์จะเพ่ิมทะเบยีนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส านักงบประมาณที่รบัผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
  ๓. ตามแบบฟอรม์ฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่าน้ัน 



                                                                                                       หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)
กลุม่จงัหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 1,041,000
แผนงาน : 
ผลผลติ :
โครงการ : ปรับตวัและรับมอืกับผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและสาธารณภยั กลุ่มเปา้หมาย : กลุ่มเปา้หมาย : ประชาชน นกัเรียน เยาวชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
กิจกรรมหลกั : เผยแพร่องค์ความรู้ ในการลดผลกระทบจากสาธารณภยั  ภาคเอกชนภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 จังหวัดละ 200 คน

 รวมจ านวน 800 คน
๑. งบด าเนินงาน 1,041,000
๑.๑ ค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ 1,041,000
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 91,400
  (๑)  เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 5,000 5 คน ๆ ละ 200 บาท 5 วัน 
  (๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหร้าชการ      
  (๓) ค่าเช่าบา้น  
  (๔) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ  
  (๕) เงินตอบแทนต าแหนง่ก านนั ผู้ใหญ่บา้น
  (๖) เงินพิเศษจ่ายแกลู่กจ้างในต่างประเทศ
  (๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม) 86,400  ภาคทฤษฎ ี(2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4 คร้ัง)

ภาคปฏบิติั  (10 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4 คร้ัง)
  (๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนกังานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใชส้อย 886,600
  (๑)  ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 
       - ค่าเบีย้เล้ียงเจ้าหนา้ที่ประสานงาน 4,320  - จ.แมฮ่่องสอน (3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)

 - จ.ล าพูน (3 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท)
 - จ.เชียงใหม ่(3 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท)

       - ค่าเบีย้เล้ียงเจ้าหนา้ที่โครงการปฏบิติังาน 19,200  - 12 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 240 บาท
 - 12 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 160 บาท

       - ค่าที่พักเจ้าหนา้ที่ประสานงาน 1,800  - จ.แมฮ่่องสอน (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
       - ค่าที่พักวิทยากร/เจ้าหนา้ที่โครงการปฏบิติังาน 28,800  12 คน ๆ ละ 4 คืน ๆ ละ 600 บาท 
       - ที่พักผู้เข้าร่วมโครงการ 480,000 800 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท
  (๒)  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง  

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชดุ : ๑ กิจกรรม)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง



                                                                                                       หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

  (๓)  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์  
  (๔) ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
  (๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน  
  (๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
      - ค่าอาหารผู้เข้าอบรม 128,000 800 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 160 บาท
      - ค่าอาหารเจ้าหนา้ที่/วิทยากร  7,680 12 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 160 บาท 4 คร้ัง
      - ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ผู้อบรม 112,000 800 คน ๆ ละ 4 มือ้ ๆ ละ 35 บาท
      - ค่าอาหารว่าง จนท. วิทยากร 3,360 12 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 35 บาท 4 คร้ัง
  (๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
       - ค่าจัดจ้างท ากระเปา๋ส าหรับบรรจุเอกสารฝึกอบรมพร้อมสกรีน 48,000 800 ใบ ๆ ละ 60 บาท
       - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 4,000 800 เล่ม ๆ ละ 50 บาท
       - ค่าจัดจ้างท าปา้ยไวนลิ 8,000 4 ผืน ๆ ละ 2,000 บาท
       - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 1,440 เหมาจ่าย
       - ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมเชือ้เพลิง 20,000 จ.แมฮ่่องสอน (3 วัน ๆ ละ 3,000 บาท) , จ.เชียงใหม ่(2 วัน ๆ ละ 2,500 บาท)

จ.ล าพูน (2 วัน ๆ ละ 2,000 บาท) และ จ.ล าปาง (1 วัน ๆ ละ 2,000 บาท)
       - ค่าเช่าหอ้งประชุม 20,000 4 วัน ๆ ละ 5,000 บาท
  (๘) ค่ารับรองและพิธีการ
  (๙) เงินสมทบทุนประกนัสังคม 
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 63,000
  (๑)  วัสดุส านกังาน 24,000 800 คน ๆ ละ 30 บาท
  (๒)  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 15,000 เหมาจ่าย
  (๓)  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
  (๔)  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
  (๕)  วัสดุคอมพิวเตอร์  
  (๖) วัสดุกอ่สร้าง
  (๗) วัสดุงานบา้นงานครัว
  (๘) วัสดุเวชภณัฑ์  
  (9) วัสดุสนามและการฝึก
        - ค่าวัสดุอปุกรณ์การฝึกแต่ละฐาน 24,000 ฐานละ 1,200 บาท 5 ฐาน 4 คร้ัง
  (๑๐) วัสดุการศึกษา
  (๑๑) วัสดุหนงัสือ วารสารและต ารา



                                                                                                       หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

  (๑๒) วัสดุเคร่ืองแต่งกาย
  (๑๓) วัสดุอาหาร  
  (๑๔) วัสดุการเกษตร  
  (๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า  
๒.๒ ค่าน้ าประปา  
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์ 
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์ 
๒.๕ ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม  
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณัฑ์
  (๑) ราคาตอ่หน่วยต่ ากว่า ๑ ลา้นบาท
  (๒) ราคาตอ่หน่วยตัง้แต ่๑ ลา้นบาทขึน้ไป
    (๑.๑) ครุภณัฑ์ส านกังาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒) ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
    (๑.๓) ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
    (๑.๔) ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๕) ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๖) ครุภณัฑ์กอ่สร้าง
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๗) ครุภณัฑ์การเกษตร
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๘) ครุภณัฑ์การศึกษา
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๙) ครุภณัฑ์การแพทย์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๐) ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
    (๑.๑๑) ครุภณัฑ์โรงงาน



                                                                                                       หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๒) ครุภณัฑ์ส ารวจ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๓) ครุภณัฑ์กฬีา
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๔) ครุภณัฑ์ดนตรี
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๕) ครุภณัฑ์อาวุธ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๖) ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๗) ครุภณัฑ์เคร่ืองจักรกล
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๘) ครุภณัฑ์สนาม
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๙) ครุภณัฑ์กลาโหม
            (ระบรุายการ) 
    (1.20) ครุภณัฑ์อืน่ ๆ
๒.๒ ค่าที่ดนิและสิง่ก่อสร้าง
  (๑) ราคาต่อหนว่ยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท
  (๒) ราคาต่อหนว่ยต้ังแต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ไป
    (๑.๑) ค่าที่ดิน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒) ค่ากอ่สร้างอาคารที่พักอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารกอ่สร้างที่พักอาศัยและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๔) ค่ากอ่สร้างอาคารที่ท าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๖) ค่ากอ่สร้างอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ



                                                                                                       หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

            (ระบรุายการ) 
    (๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๘) ค่ากอ่สร้างอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๐) ค่ากอ่สร้างสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกฬีาและส่ิงกอ่สร้างประกอบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๒) ค่ากอ่สร้างระบบสาธารณูปโภค
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๔) ค่ากอ่สร้างแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ า
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๖) ค่ากอ่สร้างทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๘) ค่าบ ารุงรักษาทางและสะพาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๑๙) ค่าส ารวจออกแบบ
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน
            (ระบรุายการ) 
    (๑.๒๑) ค่าจ้างบริษทัที่ปรึกษา
            (ระบรุายการ) 
๓. งบเงินอุดหนุน



                                                                                                       หนว่ย : บาท

งบรายจา่ย - รายการ ปี 2562 ปี 2563
(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านกังบประมาณ) (ถ้ามี)

งบประมาณ
ค าชีแ้จง

๓.๑ เงินอดุหนนุทั่วไป
 ๑) เงินอดุหนนุทั่วไป :……..........................…….
๓.๒ เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ
 ๑) เงินอดุหนนุเฉพาะกจิ :…..................………..
๔. งบรายจา่ยอ่ืน

หมายเหตุ
 ๑. เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลขอ้มลูให้จงัหวัดและกลุม่จงัหวัดใชท้ะเบียนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณเท่าน้ัน  
    กรุณาอยา่เพ่ิมประเภทรายการใหมโ่ดยไมจ่ าเป็น
  ๒. กรณปีระสงค์จะเพ่ิมทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจา้หน้าส านักงบประมาณที่รับผิดชอบจงัหวัดและกลุม่จงัหวัดก่อน
  ๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลอืกเฉพาะ (ระบ)ุ งบรายจา่ย และรายการที่มงีบประมาณเท่าน้ัน 



รายละเอียดจ าแนกงบประมาณ

ชือ่โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรม 
 งบประมาณ 24,237,600 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ เจ้าภาพหลัก งบประมาณ 22,237,600 บาท

เจ้าภาพร่วม งบประมาณ 4,548,200 บาท

เจ้าภาพร่วม งบประมาณ 2,000,000 บาท

เจ้าภาพร่วม งบประมาณ 2,000,000 บาท

วทิยาลัยนาฏศิลปเ์ชียงใหม่ เจ้าภาพร่วม งบประมาณ 2,000,000 บาท

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณทั้งโครงการ

งบด าเนินงาน งบประมาณ 24,237,600 บาท

1) ค่าตอบแทน งบประมาณ 1,525,200 บาท

2) ค่าใช้สอย งบประมาณ 22,617,400 บาท

3) ค่าวสัดุ งบประมาณ 95,000 บาท

4) ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 24,237,600 บาท

งบลงทุน งบประมาณ  - บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ งบประมาณ ................................ บาท

2) ค่าส่ิงก่อสร้าง งบประมาณ ............................... บาท

งบอุดหนุน งบประมาณ  - บาท

งบรายจ่ายอ่ืน งบประมาณ  - บาท

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

ส านกังานการทอ่งเทีย่วและกีฬา จ.เชียงใหม่

ส านกังานการทอ่งเทีย่วและกีฬา จ.ล าปาง

ส านกังานการทอ่งเทีย่วและกีฬา จ.ล าพนู

ส านกังานการทอ่งเทีย่วและกีฬา จ.แม่ฮ่องสอน



กิจกรรมหลักที ่1 กิจกรรมพฒันาศักยภาพบคุลากรและส่งเสริมธรุกิจการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน 1 งบประมาณ 10,589,400 บาท

กิจกรรมย่อยที ่1.1 กิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทแีลกเปล่ียนการส่งเสริมพฒันาสร้างความรู้ความเข้าใจใหก้ับบคุลากรด้านการทอ่งเทีย่ว งบประมาณ 7,589,400 บาท

งบด าเนนิงาน งบประมาณ 7,589,400 บาท

ค่าตอบแทน งบประมาณ 115,200 บาท

ค่าใช้สอย งบประมาณ 7,474,200 บาท

ค่าวสัดุ งบประมาณ  - บาท

ค่าตอบแทน

  -  ค่าวทิยากรภาครัฐ จ านวน 2 คน ๆ ละ 600 บาท จ านวน 32 ชั่วโมง งบประมาณ 38,400 บาท

  -  ค่าวทิยากรภาคเอกชน จ านวน 2 คน ๆ ละ 1,200 บาท จ านวน 32 ชั่วโมง งบประมาณ 76,800 บาท

ค่าใช้สอย

  -  ค่าเช่าพืน้ทีจ่ัดอบรม จ านวน 8 คร้ัง ๆ ละ 100,000 บาท งบประมาณ 800,000 บาท

  -  ค่าตกแต่งสถานที/่จุดลงทะเบยีน/จุดถ่ายภาพ/เวท ีจ านวน 8 คร้ัง ๆ ละ 90,000 บาท งบประมาณ 720,000 บาท

  -  ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรม จ านวน 8 คร้ัง ๆ ละ 70,275 บาท งบประมาณ 562,200 บาท

  -  ค่าปา้ยชื่อผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 800 ชิ้น ๆ ละ 20 บาท งบประมาณ 16,000 บาท

   -  ค่าจัดท าหลักสูตรการอบรม  จ านวน 4 หลักสูตร ๆ ละ 76,000 บาท งบประมาณ 304,000 บาท

   -  ค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมกระเปา๋บรรจุเอกสาร จ านวน 800 ชุด ๆ ละ 800 บาท งบประมาณ 640,000 บาท

   -  ค่าหอ้งพกั จ านวน 800 คน ๆ ละ750 บาท  งบประมาณ 600,000 บาท

   -  ค่าอาหารเช้า จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท จ านวน 800 คน งบประมาณ 240,000 บาท

   -  ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 2 มื้อ ๆ ละ 350 บาท จ านวน 800 คน งบประมาณ 560,000 บาท

   -  ค่าอาหารเย็น จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท จ านวน 800 คน งบประมาณ 240,000 บาท

   -  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม จ านวน 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จ านวน 800 คน งบประมาณ 160,000 บาท

  -  ค่าประกาศนยีบตัร จ านวน 800 ใบ ๆ ละ 40 บาท งบประมาณ 32,000 บาท

   - ค่าเดินทางวทิยากร จ านวน4 คน ๆ ละ 2,000 บาท จ านวน 8 คร้ัง งบประมาณ 64,000 บาท

   -  ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 800 คน ๆ ละ 1,000 บาท งบประมาณ 800,000 บาท

   -  ค่าพธิเีปดิงานอบรม จ านวน 1 งาน ๆ ละ 50,000 บาท จ านวน 8 คร้ัง งบประมาณ 400,000 บาท

   -  ค่าพธิปีดิงานอบรมและพธิมีอบเกียรติบตัร จ านวน 1 งาน ๆ ละ 50,000 บาท จ านวน 8 คร้ัง งบประมาณ 400,000 บาท

   -  ค่าพธิกีร จ านวน 1 คน ๆ ละ 8,000 บาท จ านวน 8 คร้ัง งบประมาณ 64,000 บาท

   -  ค่าเจ้าหนา้ทีจุ่ดลงทะเบยีน จ านวน 2 คน ๆ ละ 2,000 บาท จ านวน 8 คร้ัง งบประมาณ 32,000 บาท

  -  ค่าเจ้าหนา้ทีป่ระสานงานและอ านวยความสะดวก จ านวน 4 คน ๆ ละ 20,000 บาท งบประมาณ 80,000 บาท

  -  ค่าด าเนนิการมาตราปอ้งกันไวรัสโคโรนา่ 2019 จ านวน1 งาน ๆ ละ 60,000 บาท จ านวน 8 คร้ัง งบประมาณ 480,000 บาท

  -  ค่าบนัทกึภาพนิง่ จ านวน 8 คร้ัง ๆ ละ 35,000 บาท งบประมาณ 280,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียจ่ายทกุรายการ 7,589,400

กิจกรรมย่อยที ่1.2 กิจกรรมกระตุ้นการเดินทางทอ่งเทีย่วของกลุ่มจังหวดัภาคเหนอืตอนบน 1 งบประมาณ 3,000,000 บาท

งบด าเนนิงาน งบประมาณ 3,000,000 บาท

ค่าตอบแทน งบประมาณ  - บาท

ค่าใช้สอย งบประมาณ 3,000,000 บาท

ค่าวสัดุ งบประมาณ  - บาท

ค่าใช้สอย

   -  การประชาสัมพนัธผ่์านส่ือออนไลน ์Website  จ านวน 5 ชิ้น ๆ ละ 50,000 บาท  งบประมาณ 250,000 บาท

   -  การประชาสัมพนัธผ่์านส่ือออนไลน ์Youtube จ านวน 1 ชิ้น ๆ ละ 250,000 บาท งบประมาณ 250,000 บาท

   -  การประชาสัมพนัธผ่์านส่ือออนไลน ์Facebook จ านวน 5 ชิ้น ๆ ละ 85,000 บาท งบประมาณ 425,000 บาท

   -  การประชาสัมพนัธผ่์านส่ือออนไลน ์Influlencer จ านวน 10 ชิ้น ๆ ละ 80,000 บาท งบประมาณ 800,000 บาท

   -  จัดท าสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพนัธ ์พร้อมประชาสัมพนัธ ์จ านวน 2 งาน ๆ ละ 150,000 บาท งบประมาณ 300,000 บาท

  -  การประชาสัมพนัธผ่์านปา้ยประชาสัมพนัธ ์จ านวน 4 ปา้ย ๆ ละ 70,000 บาท งบประมาณ 280,000 บาท

  -  ค่าออกแบบจัดท าเนือ้หาและส่ือประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 งาน ๆ ละ 350,000 บาท งบประมาณ 350,000 บาท

  -  ค่าจัดท าวดีิโอประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 งาน ๆ ละ 345,000 บาท งบประมาณ 345,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียจ่ายทกุรายการ

กิจกรรมหลักที ่2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธเ์พือ่สร้างความเชื่อมั่นต่อการทอ่งเทีย่วรูปแบบใหม่ (New Normal) งบประมาณ 13,648,200 บาท

กิจกรรมย่อยที ่2.1 กิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ วฒันธรรม วถิีชีวติ และกลุ่มชาติพนัธุล้์านนา งบประมาณ 5,548,200 บาท

งบด าเนนิงาน งบประมาณ 5,548,200 บาท

ค่าตอบแทน งบประมาณ  - บาท



ค่าใช้สอย งบประมาณ 5,548,200 บาท

ค่าวสัดุ งบประมาณ  - บาท

ค่าใช้สอย

  - ส ารวจ รวบรวมข้อมูล เส้นทางการทอ่งเทีย่วกลุ่มชาติพนัธุ ์จ านวน1งานๆ ละ 450,000 บาท งบประมาณ 450,000 บาท

  - บนัทกึภาพนิง่และภาพเคล่ือนไหวการส ารวจเส้นทางทอ่งเทีย่วกลุ่มชาติพนัธ ์จ านวน1งานๆ ละ 295,100 บาท งบประมาณ 295,100 บาท

  - จัดท าเส้นทางทอ่งเทีย่วกลุ่มชาติพนัธุ ์จ านวน 3 เส้นทางๆ ละ 20,000 บาท งบประมาณ 60,000 บาท

  - ลงพืน้ทีใ่หค้วามรู้พร้อมรับการปรับตัวแบบ New Normal และการส่งเสริมการตลาดออนไลน ์จ านวน 3 เส้นทางๆ ละ 600,000 บาท งบประมาณ 1,800,000 บาท

  - ค่าบนัทกึภาพนิง่และภาพเคล่ือนไหวการลงพืน้ที ่จ านวน 3 เส้นทางๆ ละ 35,500 บาท งบประมาณ 106,500 บาท

  - ค่าจัดท าคู่มือประกอบการลงพืน้ที ่จ านวน 300 ชุดๆ ละ 300 บาท งบประมาณ 90,000 บาท

  - จัดท าเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการทอ่งเทีย่วกลุ่มชาติพนัธุ ์ E-book จ านวน1งานๆ ละ 200,000 บาท งบประมาณ 200,000 บาท

  - ผลิตส่ือมัลติมีเดีย (VTR) เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วกลุ่มชาติพนัธุ ์จ านวน1ปา้ยๆ ละ 250,000 บาท งบประมาณ 250,000 บาท

  - จัดท า Famtrip เส้นทางทอ่งเทีย่วกลุ่มชาติพนัธ ์จ านวน3คร้ังๆ ละ 223,200 บาท งบประมาณ 669,600 บาท

  - จัดท าเนือ้หาในการประชาสัมพนัธเ์ชิงสร้างสรรค์ จ านวน1งานๆ ละ 300,000 บาท งบประมาณ 300,000 บาท

  - จัดท า Influencer Review เส้นทางการทอ่งเทีย่วชาติพนัธ ์จ านวน 10 ชิ้นๆ ละ80,000บาท งบประมาณ 800,000 บาท

   -  การประชาสัมพนัธผ่์านส่ือออนไลน ์Youtube จ านวน 1 ชิ้น ๆ ละ 250,000 บาท งบประมาณ 250,000 บาท

  - จัดท าส่ือปา้ยประชาสัมพนัธุ ์Roll Up  จ านวน 30 ปา้ยๆ ละ 3,900 บาท งบประมาณ 117,000 บาท

  -  ค่าเจ้าหนา้ทีป่ระสานงานและอ านวยความสะดวก จ านวน 2 คน ๆ ละ 20,000 บาท งบประมาณ 40,000 บาท

  -  ค่าด าเนนิการมาตราปอ้งกันไวรัสโคโรนา่ 2019 จ านวน1 งาน ๆ ละ 120,000 บาท งบประมาณ 120,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียจ่ายทกุรายการ

กิจกรรมย่อยที ่2.2 กิจกรรมประชาสัมพนัธแ์ละฟืน้ฟกูารทอ่งเทีย่วเชิงวฒันธรรมสร้างสรรค์ งบประมาณ 3,000,000 บาท

งบด าเนนิงาน งบประมาณ 3,000,000 บาท

ค่าตอบแทน งบประมาณ บาท

ค่าใช้สอย งบประมาณ 3,000,000 บาท

ค่าวสัดุ งบประมาณ  - บาท

ค่าใช้สอย

  - จัดท าแผนการประชาสัมพนัธ ์จ านวน 1 งานๆ ละ 100,000 บาท งบประมาณ 100,000 บาท

  - ด าเนนิการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ ์จ านวน1งานๆ ละ 200,000 บาท งบประมาณ 200,000 บาท

  - ด าเนนิการจัดท าวดีิโอประชาสัมพนัธก์ารจัดงาน จ านวน 1 งานๆ ละ 200,000 บาท งบประมาณ 200,000 บาท

  - ค่าจัดท าแคมเปญทอ่งเทีย่ว จ านวน 4 แคมเปญๆ ละ 300,000 บาท งบประมาณ 1,200,000 บาท

  - ประชาสัมพนัธส่ื์อออนไลนผ่์านส่ือส่วนกลาง จ านวน1งานๆ ละ 150,000 บาท งบประมาณ 150,000 บาท

   -  การประชาสัมพนัธส่ื์อออนไลน ์Youtube จ านวน 1 ชิ้น ๆ ละ 200,000 บาท งบประมาณ 200,000 บาท

  - ประชาสัมพนัธส่ื์อออนไลนผ่์าน ส่ือทอ้งถิน่ จ านวน 2 ส่ือๆ ละ 50,000 บาท งบประมาณ 100,000 บาท

  - ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือ Influlencer จ านวน 5 ส่ือๆ ละ 50,000 บาท งบประมาณ 250,000 บาท

  -  ค่าประชาสัมพนัธผ่์านปา้ยประชาสัมพนัธ ์จ านวน 2 ปา้ย ๆ ละ 32,000 บาท งบประมาณ 64,000 บาท

  - ค่าประชาสัมพนัธผ่์านปา้ยกองโจร จ านวน 50 ปา้ยๆ ละ 1,800 บาท งบประมาณ 90,000 บาท

  - ค่าประชาสัมพนัธผ่์านปา้ย LED จ านวน 2 ปา้ยๆ ละ 100,000 บาท งบประมาณ 200,000 บาท

   - ค่าด าเนนิงานจัดท าแผนการด าเนนิงาน จ านวน 1 งานๆ ละ 100,000 บาท งบประมาณ 100,000 บาท

  - ด าเนนิการสรุปผลการด าเนนิงาน จ านวน1งานๆ ละ 146,000 บาท งบประมาณ 146,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียจ่ายทกุรายการ

กิจกรรมย่อยที ่2.3 กิจกรรมสร้างแบรนด์และส่งเสริมการตลาดผลิตภณัฑ์หตัถกรรมล้านนาเพือ่การทอ่งเทีย่ว งบประมาณ 3,100,000 บาท

งบด าเนนิงาน งบประมาณ 3,100,000 บาท

ค่าตอบแทน งบประมาณ บาท

ค่าใช้สอย งบประมาณ 3,100,000 บาท

ค่าวสัดุ งบประมาณ  - บาท

ค่าใช้สอย

  - ค่าด าเนนิการสร้างแบรนด์หตักรรม จ านวน 1 งาน งบประมาณ 700,000 บาท

  - ค่าด าเนนิการจัดท า Brandbook  จ านวน 5,000 เล่ม งบประมาณ 400,000 บาท

  - ค่าด าเนนิการศึกษาหตัถกรรมล้านนาเพือ่การทอ่งเทีย่ว งบประมาณ 100,000 บาท

  - ค่าด าเนนิการวางแผนการใช้แบรนด์เพือ่การส่ือสารการตลาด งบประมาณ 290,000 บาท

  - ประชาสัมพนัธส่ื์อออนไลนผ่์านส่ือส่วนกลาง จ านวน 1 งานๆ ละ 150,000บาท งบประมาณ 150,000 บาท

   -  การประชาสัมพนัธส่ื์อออนไลน ์Youtube จ านวน 1 ชิ้น ๆ ละ 200,000 บาท งบประมาณ 200,000 บาท



  - ประชาสัมพนัธส่ื์อออนไลนผ่์าน ส่ือทอ้งถิน่ จ านวน 2 ส่ือๆ ละ 50,000 บาท งบประมาณ 100,000 บาท

  - ประชาสัมพนัธผ่์านส่ือ Influlencer จ านวน 5 ส่ือๆ ละ 80,000 บาท งบประมาณ 400,000 บาท

  -  ค่าประชาสัมพนัธผ่์านปา้ยประชาสัมพนัธ ์จ านวน 2 ปา้ย ๆ ละ 32,000 บาท งบประมาณ 64,000 บาท

  - ค่าประชาสัมพนัธผ่์านปา้ย LED จ านวน 2 ปา้ยๆ ละ 100,000 บาท งบประมาณ 200,000 บาท

  - ค่าด าเนนิการจัดท าเนือ้หาในการประชาสัมพนัธ์ งบประมาณ 250,000 บาท

  - ค่าด าเนนิงานจัดท าแผนการด าเนนิงาน จ านวน 1 งานๆ ละ 100,000 บาท งบประมาณ 100,000 บาท

  - ด าเนนิการสรุปผลการด าเนนิงาน จ านวน1งานๆ ละ 146,000 บาท งบประมาณ 146,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียจ่ายทกุรายการ

กิจกรรมย่อยที ่2.4 กิจกรรม“ดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International Music Festival)” งบประมาณ 2,000,000 บาท

งบด าเนนิงาน งบประมาณ 2,000,000 บาท

ค่าตอบแทน งบประมาณ 1,410,000 บาท

ค่าใช้สอย งบประมาณ 495,000 บาท

ค่าวสัดุ งบประมาณ 95,000 บาท

2,000,000

ค่าตอบแทน

ประเภทดนตรีพืน้บา้นล้านนา

  - ค่าตอบแทนวทิยากรบคุคลภายนอก  ชั่วโมงละ 1,200.-บาท  จ านวน 90 ชั่วโมง งบประมาณ 108,000 บาท

  - ค่าตอบแทนวทิยากรบคุลากรของรัฐ  ชั่วโมงละ    600.-บาท  จ านวน 444 ชั่วโมง งบประมาณ 266,400 บาท

ประเภทกลองล้านนา

  - ค่าตอบแทนวทิยากรบคุคลภายนอก  ชั่วโมงละ 1,200.-บาท  จ านวน 72 ชั่วโมง งบประมาณ 86,400 บาท

  - ค่าตอบแทนวทิยากรบคุลากรของรัฐ  ชั่วโมงละ    600.-บาท  จ านวน 384 ชั่วโมง งบประมาณ 230,400 บาท

ประเภทการแสดงพืน้บา้นล้านนา

  - ค่าตอบแทนวทิยากรบคุคลภายนอก  ชั่วโมงละ 1,200.-บาท  จ านวน 240 ชั่วโมง งบประมาณ 288,000 บาท

  - ค่าตอบแทนวทิยากรบคุลากรของรัฐ  ชั่วโมงละ    600.-บาท  จ านวน 372 ชั่วโมง งบประมาณ 223,200 บาท

  - ค่าตอบแทนนักแสดง งบประมาณ 207,600 บาท

บนัทกึการแสดงเจ้าหญิงแสนหวี

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังาน นกัเรียนนกัศึกษาจ านวน 77 คนๆละ 300 บาท 3 วนั งบประมาณ 69,300 บาท

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานเจ้าหนา้ที ่ครู จ านวน 35 คนๆละ 500 บาท 3 วนั งบประมาณ 52,500 บาท

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังาน บคุลากรภายนอกจ านวน 77 คนๆละ 300 บาท 3 วนั งบประมาณ 27,000 บาท

บนัทกึการแสดงสดดนตรีออเคสตร้า

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังาน นกัเรียนนกัศึกษาจ านวน 28 คนๆละ 300 บาท 2 วนั งบประมาณ 16,800 บาท

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานเจ้าหนา้ที ่ครู จ านวน 18 คนๆละ 500 บาท 2 วนั งบประมาณ 18,000 บาท

  - ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังาน บคุลากรภายนอกจ านวน 24 คนๆละ 300 บาท 2 วนั งบประมาณ 24,000 บาท

ค่าใช้สอย

  - ค่าจ้างเหมาจัดท าหนงัสือหลักสูตร จ านวน 3 หลักสูตร    งบประมาณ 170,000 บาท

   - ค่าจ้างเหมาซักรีดเคร่ืองแต่งกาย    งบประมาณ 10,000 บาท

  - ค่าจ้างเหมาถ่ายวดีีโอ พร้อมตัดต่อ งบประมาณ 300,000 บาท

  - ค่าจ้างเหมาแต่งหนา้   งบประมาณ 10,000 บาท

  - ค่าจ้างเหมาจัดเคร่ืองบวงสรวง     งบประมาณ 5,000 บาท

ค่าวสัดุ

  - ค่าวสัดุส านกังาน         งบประมาณ 95,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉล่ียจ่ายทกุรายการ



งบรายจ่าย - รายการ ป ี๒๕๖๒  ป ี๒๕๖๓

(ทะเบยีนรายการ   ประเภทรายการ ของส านักงบประมาณ) ถ้ามี ค าชี้แจง

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 695,800          

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 14,400             

  (๑) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมภาคบรรยาย 14,400               6 ชั่วโมง * 1,200 บาท * 2 รุ่น

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 274,400           

  (๑)  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 15,000               50 คน * 1 วัน * 150 บาท * 2 รุ่น

  (๒)  ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 7,000                50 คน * 1 วัน * 35 บาท * 2 มื้อ * 2 รุ่น

  (๓)  ค่าติดต่อส่ือสาร-จดัส่งอุปกรณ์การเรียนทางไปรษณีย ์ 30,000               15,000 บาท * 2 รุ่น

(กระเปา๋เอกสาร ปากกา ไมโครโฟน หฟูัง ฯลฯ) 

  (๔) ค่าธรรมเนียมโปรแกรม Zoom Meeting 2,400                600 บาท * 4 account 

  (๕)  ค่าพัฒนาเว็บไซต์ (เพื่อเปน็แหล่งข้อมูล ส่ือการเรียนการสอน 100,000             100,000 บาท * 1 คร้ัง 

และการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้เข้าอบรมและผู้สอน ส าหรับทกุหลักสูตร)  

  (๖)  ค่าจา้งเหมาจดัท าวิดิโอบนัทกึการเรียนการสอน 100,000             100,000 บาท * 1 คร้ัง 

 (ส าหรับการเผยแพร่ใหก้ับผู้เข้าอบรมและผู้ที่สนใจจะศึกษาในภายหลัง) 

  (๗) ค่าใช้หอ้งเรียนและสตูดิโอส าหรับการอบรม การถ่ายทอดสดออนไลน์ 20,000               10,000 บาท * 2 วัน

และถ่ายท าส่ือการสอน 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 407,000           

  (๑)  ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมออนไลน์ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม (ไมโครโฟน หฟูัง ฯลฯ) 100,000             50 คน * 1,000 บาท * 2 รุ่น

  (๒)  ค่าวัสดุอุปกรณ์สุขอนามัยพื้นฐาน เช่น หน้ากากอนามัย,face shield, alcohol gel 100,000             51 คน * 1,000 บาท * 2 รุ่น

  (๓)  ค่าวัสดุส านักงาน (ปากกา สมุดจดบนัทกึ และส่ือการสอน) 100,000             50,000 บาท * 2 รุ่น

  (๔) ค่ากระเปา๋เอกสารส าหรับผู้เข้าอบรม 20,000               50 คน * 200 บาท * 2 รุ่น

  (๕) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ฯลฯ) 32,000               16,000 บาท * 2 รุ่น

  (๖) ค่าวุฒิบตัร พร้อมปก 15,000               50 คน * 150 บาท * 2 รุ่น

  (๗) ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 40,000               20,000 บาท * 2 รุ่น

จ านวน 50 คน ระยะเวลา 2 วัน (12 ชั่วโมง) 2 รุ่น

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 641,800          

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 28,800             

  (๑) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมภาคบรรยาย 28,800               12 ชั่วโมง * 1,200 บาท * 2 รุ่น

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 214,000           

  (๑)  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 30,000               50 คน * 2 วัน * 150 บาท * 2 รุ่น

  (๒)  ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 14,000               50 คน * 2 วัน * 35 บาท * 2 มื้อ * 2 รุ่น

  (๓)  ค่าติดต่อส่ือสาร-จดัส่งอุปกรณ์การเรียนทางไปรษณีย ์ 30,000               15,000 บาท * 2 รุ่น

(กระเปา๋เอกสาร ปากกา ไมโครโฟน หฟูัง ฯลฯ) 

  (๔)  ค่าจา้งเหมาจดัท าวิดิโอบนัทกึการเรียนการสอน 100,000             100,000 บาท * 1 คร้ัง 

 (ส าหรับการเผยแพร่ใหก้ับผู้เข้าอบรมและผู้ที่สนใจจะศึกษาในภายหลัง) 

  (๕) ค่าใช้หอ้งเรียนและสตูดิโอส าหรับการอบรม การถ่ายทอดสดออนไลน์ 40,000               10,000 บาท * 2 วัน * 2 รุ่น

และถ่ายท าส่ือการสอน 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 399,000           

  (๑)  ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมออนไลน์ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม (ไมโครโฟน หฟูัง ฯลฯ) 100,000             50 คน * 1,000 บาท * 2 รุ่น

  (๒)  ค่าวัสดุอุปกรณ์สุขอนามัยพื้นฐาน เช่น หน้ากากอนามัย,face shield, alcohol gel 100,000             50 คน * 1,000 บาท * 2 รุ่น

  (๓)  ค่าวัสดุส านักงาน (ปากกา สมุดจดบนัทกึ และส่ือการสอน) 100,000             50,000 บาท * 2 รุ่น

  (๔) ค่ากระเปา๋เอกสารส าหรับผู้เข้าอบรม 20,000               50 คน * 200 บาท * 2 รุ่น

  (๕) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ฯลฯ) 24,000               12,000 บาท * 2 รุ่น

  (๖) ค่าวุฒิบตัร พร้อมปก 15,000               50 คน * 150 บาท * 2 รุ่น

  (๗) ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 40,000               20,000 บาท * 2 รุ่น

จ านวน 50 คน ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง)

๑. งบด าเนินงาน

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 400,100          

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,600             

กิจกรรมที่ 3 การอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการในสถานประกอบการเพ่ือรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” 

กิจกรรมที่ 2 การอบรม เรื่อง “การดูแลสุขอนามัย (Hygiene) ในสถานประกอบการสปาและนวดเพ่ือสุขภาพเพ่ือรองรับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-2019)” 

แบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจา่ย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ

กิจกรรมที่ 1 การอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีเพ่ือการท างานเพ่ือรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในสถานประกอบการสปาและนวดเพ่ือสุขภาพ”

๑. งบด าเนินงาน 



  (๑) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมภาคบรรยาย 21,600               18 ชั่วโมง * 1,200 บาท

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 178,000           

  (๑)  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 22,500               50 คน * 3 วัน * 150 บาท 

  (๒)  ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 10,500               50 คน * 3 วัน * 35 บาท * 2 มื้อ 

  (๓)  ค่าติดต่อส่ือสาร-จดัส่งอุปกรณ์การเรียนทางไปรษณีย ์ 15,000               15,000 บาท * 1 รุ่น

(กระเปา๋เอกสาร ปากกา ไมโครโฟน หฟูัง ฯลฯ) 

  (๔)  ค่าจา้งเหมาจดัท าวิดิโอบนัทกึการเรียนการสอน 100,000             100,000 บาท * 1 คร้ัง 

 (ส าหรับการเผยแพร่ใหก้ับผู้เข้าอบรมและผู้ที่สนใจจะศึกษาในภายหลัง) 

  (๕) ค่าใช้หอ้งเรียนและสตูดิโอส าหรับการอบรม การถ่ายทอดสดออนไลน์ 30,000               10,000 บาท * 3 วัน 

และถ่ายท าส่ือการสอน 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 200,500           

  (๑)  ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมออนไลน์ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม (ไมโครโฟน หฟูัง ฯลฯ) 50,000               50 คน * 1,000 บาท 

  (๒)  ค่าวัสดุอุปกรณ์สุขอนามัยพื้นฐาน เช่น หน้ากากอนามัย,face shield, alcohol gel 50,000               50 คน * 1,000 บาท 

  (๓)  ค่าวัสดุส านักงาน (ปากกา สมุดจดบนัทกึ และส่ือการสอน) 50,000               50,000 บาท * 1 รุ่น

  (๔) ค่ากระเปา๋เอกสารส าหรับผู้เข้าอบรม 10,000               50 คน * 200 บาท 

  (๕) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ฯลฯ) 13,000               13,000 บาท * 1 รุ่น

  (๖) ค่าวุฒิบตัร พร้อมปก 7,500                50 คน * 150 บาท 

  (๗) ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 20,000               20,000 บาท * 1 รุ่น

กิจกรรมที่ 4 การอบรม เรื่อง “เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพส าหรับการใหบ้ริการในสถานประกอบการสปาและนวดเพ่ือสุขภาพ”

จ านวน 50 คน ระยะเวลา 1 วัน (6 ชั่วโมง) 2 รุ่น

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 618,400          

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 14,400             

  (๑) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมภาคบรรยาย 14,400               6 ชั่วโมง * 1,200 บาท * 2 รุ่น

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 172,000           

  (๑)  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 15,000               50 คน * 1 วัน * 150 บาท * 2 รุ่น

  (๒)  ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 7,000                50 คน * 1 วัน * 35 บาท * 2 มิ้อ * 2 รุ่น 

  (๓)  ค่าติดต่อส่ือสาร-จดัส่งอุปกรณ์การเรียนทางไปรษณีย ์ 30,000               15,000 บาท * 2 รุ่น

(กระเปา๋เอกสาร ปากกา ไมโครโฟน หฟูัง ฯลฯ) 

  (๔)  ค่าจา้งเหมาจดัท าวิดิโอบนัทกึการเรียนการสอน 100,000             100,000 บาท * 1 คร้ัง 

 (ส าหรับการเผยแพร่ใหก้ับผู้เข้าอบรมและผู้ที่สนใจจะศึกษาในภายหลัง) 

  (๕) ค่าใช้หอ้งเรียนและสตูดิโอส าหรับการอบรม การถ่ายทอดสดออนไลน์ 20,000               10,000 บาท * 1 วัน * 2 รุ่น

และถ่ายท าส่ือการสอน 

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 432,000           

  (๑)  ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมออนไลน์ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม (ไมโครโฟน หฟูัง ฯลฯ) 100,000             50 คน * 1,000 บาท * 2 รุ่น

  (๒)  ค่าวัสดุอุปกรณ์สุขอนามัยพื้นฐาน เช่น หน้ากากอนามัย,face shield, alcohol gel 100,000             50 คน * 1,000 บาท * 2 รุ่น

  (๓)  ค่าวัสดุส านักงาน (ปากกา สมุดจดบนัทกึ และส่ือการสอน) 100,000             50,000 บาท * 2 รุ่น

  (๔) ค่ากระเปา๋เอกสารส าหรับผู้เข้าอบรม 20,000               50 คน * 200 บาท * 2 รุ่น

  (๕) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ฯลฯ) 22,000               11,000 บาท * 2 รุ่น

  (๖) ค่าวุฒิบตัร พร้อมปก 15,000               50 คน * 150 บาท * 2 รุ่น

  (๗) ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 40,000               20,000 บาท * 2 รุ่น

  (๘)  ค่าวัตถุดิบสมุนไพรส าหรับวิทยากรและผู้เรียน 35,000               35,000 บาท * 1 คร้ัง 

กิจกรรมที่ 5 การอบรม เรื่อง “การเตรียมสถานประกอบการสปาและนวดเพ่ือสุขภาพเพ่ือรองรับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์หม่ 2019 (COVID-2019)”

จ านวน 50 คน (ส าหรับ 30 สถานประกอบการ) ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง)  

แบง่ออกเปน็ 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 การใหค้วามรู้และแนวทางการด าเนินการในการจดัการสถาน

ประกอบการฯ (ระยะเวลา 1 วัน)

ระยะที่ 2 การน าเสนอผลงาน และใหค้ าปรึกษาแต่ละสถานประกอบการฯ

(ระยะเวลา 1 วัน)

ระยะที่ 3 การติดตามผลการด าเนินงาน (ระยะเวลา 1 วัน)

๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 400,100          

๑.๑.๑ ค่าตอบแทน 21,600             

  (๑) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมภาคบรรยาย 21,600               18 ชั่วโมง * 1,200 บาท * 2 รุ่น

๑.๑.๒ ค่าใช้สอย 181,000           

  (๑)  ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 22,500               50 คน * 3 วัน * 150 บาท

  (๒)  ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม 10,500               50 คน * 3 วัน * 35 บาท * 2 มื้อ 

  (๓)  ค่าติดต่อส่ือสาร-จดัส่งอุปกรณ์การเรียนทางไปรษณีย ์ 15,000               15,000 บาท * 1 รุ่น

๑. งบด าเนินงาน 

๑. งบด าเนินงาน 



(กระเปา๋เอกสาร ปากกา ไมโครโฟน หฟูัง ฯลฯ) 

  (๔)  ค่าจา้งเหมาจดัท าวิดิโอบนัทกึการเรียนการสอน 100,000             100,000 บาท * 1 คร้ัง 

 (ส าหรับการเผยแพร่ใหก้ับผู้เข้าอบรมและผู้ที่สนใจจะศึกษาในภายหลัง) 

  (๕) ค่าใช้หอ้งเรียนและสตูดิโอส าหรับการอบรม การถ่ายทอดสดออนไลน์ 30,000               10,000 บาท * 3 วัน

และถ่ายท าส่ือการสอน 

  (๖) ค่าเช่ารถส าหรับลงพื้นที่ติดตามผล 3,000                3,000 บาท * 1 วัน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ 197,500           

  (๑)  ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมออนไลน์ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรม (ไมโครโฟน หฟูัง ฯลฯ) 50,000               50 คน * 1,000 บาท 

  (๒)  ค่าวัสดุอุปกรณ์สุขอนามัยพื้นฐาน เช่น หน้ากากอนามัย,face shield, alcohol gel 50,000               50 คน * 1,000 บาท 

  (๓)  ค่าวัสดุส านักงาน (ปากกา สมุดจดบนัทกึ และส่ือการสอน) 50,000               50,000 บาท 

  (๔) ค่ากระเปา๋เอกสารส าหรับผู้เข้าอบรม 10,000               50 คน * 200 บาท 

  (๕) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ฯลฯ) 10,000               10,000 บาท 

  (๖) ค่าวุฒิบตัร พร้อมปก 7,500                50 คน * 150 บาท 

  (๗) ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 20,000               20,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม 2,756,200         

รวมงบประมาณด าเนินงาน

ค่าตอบแทน 100,800             

ค่าใช้สอย 1,019,400          

ค่าวัสดุ 1,636,000          

2,756,200         



รายละเอียดจ าแนกงบประมาณ

โครงการ ปรับปรุงเส้นทางเพือ่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชม .4067 แยกทางหลวงหมายเลข 1349 – บา้นปา่แป ๋อ.สะเมิง,แม่แตง จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 10,750,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ หน่วยงานด าเนินโครงการ

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณทัง้โครงการ

งบด าเนินงาน งบประมาณ  - บาท

1) ค่าตอบแทน งบประมาณ  - บาท

2) ค่าใช้สอย งบประมาณ  - บาท

3) ค่าวสัดุ งบประมาณ  - บาท

4) ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ  - บาท

งบลงทนุ งบประมาณ 10,750,000 บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ งบประมาณ  - บาท

2) ค่าส่ิงกอ่สร้าง งบประมาณ 10,750,000 บาท

งบอุดหนุน งบประมาณ  - บาท

งบรายจ่ายอ่ืน งบประมาณ  - บาท

รายละเอียดการใชจ้่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมหลักที ่1 งบประมาณ 10,750,000 บาท

กิจกรรมยอ่ยที ่1.1 ปรบัปรงุเส้นทางเพ่ือเชื่อมโยงแหล่งทอ่งเทีย่ว ชม.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 1349 – บา้นปา่แป ๋อ.สะเมิง,แม่แตง จ.เชียงใหม่ งบประมาณ 10,750,000 บาท

งบด าเนินงาน งบประมาณ  - บาท

ค่าตอบแทน งบประมาณ  - บาท

ค่าใช้สอย งบประมาณ  - บาท

ค่าวสัดุ งบประมาณ  - บาท

ค่าใชส้อย  - บาท



งบลงทนุ งบประมาณ 10,750,000 บาท

1) ค่าครุภณัฑ์ งบประมาณ  - บาท

2) ค่าส่ิงกอ่สร้าง งบประมาณ 10,750,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถวัจา่ยทุกรายการ
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