รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 3/๒๕63
วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕63 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอานวยการ 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) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
4. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
6. นางอารีย์ แสนสม
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. นางสาววราศิณี สุนทร
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
8. นายพิเดช จันทร์ศิริ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
9. นางปริษา ปานพรหม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
10. นางสาวณิชากัญจน์ กัลยรัตน์ศิริ คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11. นายปรารภ ลิไธสง
พาณิชย์จังหวัดลาปาง
12. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลาพูน
13. นางรุ้งตะวัน หุตามัย
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
14. นายเจริญฐานรักษ์ รีเรียบ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15. นางชุลีพร โยธาวุฒิ
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
16. นายณัฐชัย ชีวะศิริ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
17. นางสุพัตรา เหลืองอภิชน
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
18. นางยสมพร วะเท
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลาปาง
19. นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
20. นายชัยรัตน์ ทองใบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ จังหวัดลาปาง
21. นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงกานต์ จังหวัดลาพูน
22. นายสันติ ไชยวงค์
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
23. นางศิริพร ตันติพงษ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
24. นายอินสม ปัญญาโสภา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
25. นางสาวทัศนีย์ ยะจา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
26. นางทิพวารี คีรีวรรณ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
27. ร้อยตรี ชัย วงศ์ตระกูล
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
28. นายเอกอาทิตย์ สิทธิชัยวงค์ (แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
29. นางอรพินธ์ อิกาเหนิด
(แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
30. นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/31. นายบารุง...

-๒31. นายบารุง สังข์ขาว
หัวหน้าสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
32. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง
33. นายโกสินทร์ นิยะกิจ
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาพูน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดภารกิจ
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
2. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
4. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
5. นายสถาพร ศรีวันชื่น
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. นางอาภรณ์ แสงโชติ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายณรงค์ ตนานุวัฒน์
2. นายอาทร พิมชะนก
3. นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์
4. นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย
5. นายภพลทอง ท้าวยศ
6. นางธนาภรณ์ เจริญสุข
7. นางสาวปทุม กาวิละ
8. นายสมคิด ปัญญาดี
9. นายเชาว์ ดีพิน
10. นางกษมา ประสงค์เจริญ
11. นายพงษ์อรัญ ใสสอาด
12. นายประภัสสร์ วงศ์รักษา
13. นายไชยธรณ์ ปัญญา
14. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์
15. นางอารีวรรณ กลั่นกลิ่น
16. นางสาวศรัญญา ชัยแสง
17. นางสาวปรัชญาพร เจริญภักดี
18. นางสาวสุภาพรรณ ไชยวรรณ์
19. นายวุฒิชัย คาดี
20. นางสุรัสวดี วรวุฒิพุทธพงศ์
21. นางสาวปารวีย์ กุณะแสงคา
22. นายวิญญู ศักดาทร
23. นางสาวจิตรลดา บุญเฉลย
24. ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะลอง
25. นางประภาภรณ์ อนุกูล
26. นายธีระศักดิ์ คาห้าง
27. นางสุกัลณี เสนานุช
28. นางสาวอาพัน ใจอินตา

หัวหน้าคณะทางานภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 19 เชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานปศุสัตว์เขต 5
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง
สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาปาง
สานักงานจังหวัดลาปาง
/29. นายณรงค์…

-๓29. นายณรงค์ ทาอุปรงค์
30. นายวีระชัย ประเสริฐโส
31. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
32. นางสาวอัจฉรา คามูล
33. นางสาวสุวลี ทองทัพ
34. นางสาวสุภามาศ ใจวงค์
35. นางสาวพลอยไพลิน ค้าชัยภูมิ
36. นางสาวปรารถนา เขตบรรพต
37. นางสาวกนกจันทร์ ชวานนท์
38. นายภานุวัฒน์ คานินทะ
39. นางสาวทัศน์ลักษณ์ บุญลิขิต
40. นางสาวอมรรัตน์ พลเหิม
41. นายนภัสกร ใจพรม
42. นางศันสนีย์ ไชยชนะ
43. นางสาววิภารัตน์ ธนิศร

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลาพูน
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นการประชุมเรื่องเร่งด่วนสาคัญ ครั้งที่
2/2563 มีระเบียบวาระการประชุมสาคัญ ดังนี้
1) สรุปผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 สรุปผลการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ต่อ อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ
1.2 สรุ ปโครงการที่ น าเข้ าพระราชบั ญญั ติ โอนงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี พ.ศ. 2563
1.3 ผลการเบิ กจ่าย/สถานะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) โครงการที่ ขอยกเลิ ก ภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3) การปรั บปรุ งรายละเอี ยดงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
4) การตอบข้ อ หารื อ การมอบอ านาจในการด าเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5) รายงานผลการตรวจสอบการด าเนิ นงานโครงการเสริ มสร้ างศั กยภาพ
การผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1
/6) การตรวจสอบ...

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-๔6) การตรวจสอบความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
7) แจ้งการแก้ไขคาผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายงานงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ
8) ข้ อสั งเกตของคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ กษาร่ างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วุฒิสภา
9) ร่างเบื้องต้นขั้นตอนการนาเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาผู้แทนราษฎร
10) นโยบาย หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การจั ดท าแผนจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11) การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
12) การขอยืมทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเภท
ครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
13) การเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
14) การพิจารณาใช้โครงการสารอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
15) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการสารอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ๒๕63

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดทารายงาน
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/๒๕63 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานการประชุม
จ านวน 28 หน้ า โดยมี หนั งสื อแจ้ งไปยั งคณะกรรมการบริ หารงานกลุ่ มจั งหวั ด
แบบบู รณาการ (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

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

เพื่อทราบ
3.1 สรุ ปผลการด าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.1.1 สรุปผลการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ต่อ อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ
/นางสาว...

-๕คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ.)
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ในคราวประชุ ม ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อวั น ที่ 2 ธั น วาคม 2562 มี มติ เห็ น ชอบ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและการใช้เงินเหลือจ่าย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ขอความเห็นชอบการขอ
โอนเปลี่ยนแปลง รายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 10 โครงการ วงเงินรวม 148,753,950 บาท
(หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และ
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 แล้ว
ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะอนุ กรรมการบู รณาการนโยบายพั ฒ นาภาคเหนื อ
(อ.ก.บ.ภ.) ได้นาเสนอการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณรายจ่ายของ
กลุ่มจังหวัดต่อ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานอนุกรรมการฯ แล้ว
ซึ่งได้รับทราบ และให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ
ดังกล่าว ดังนี้ (1) รับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่ไม่กระทบ
ต่อแผนปฏิบัติราชการ ฯ จานวน 5 โครงการ งบประมาณ 88,393,650 บาท
(แปดสิบแปดล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (2) เห็นชอบให้
เปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณที่กระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ ฯ จานวน
2 โครงการ งบประมาณ 25,611,400 บาท (ยี่ สิ บ ห้ า ล้ า นหกแสนหนึ่ ง หมื่ น
หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (3) ไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ
ที่ ก ระทบต่ อ แผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ งบปกติ จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ
๔,๘๕๓,๘00 บาท (สี่ ล้ า นแปดแสนห้ า หมื่ น สามพั น แปดร้ อ ยบาทถ้ ว น) และ
(๔) ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงโครงการได้ จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ
๒9,๘9๕,100 บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

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

3.1.2 สรุปโครงการที่นาเข้าพระราชบัญญัติโ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
1) คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ ใ นคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เห็ นชอบหลั กเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่ อ โอนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่ว ยรับงบประมาณไปใช้จ่ายในการดาเนินการแก้ไขปั ญหา
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9
(COVID-19) /ปัญหาภัยแล้ง/ปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือ
/ของปีงบประมาณ...

-๖ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สานักงบประมาณเสนอโดยกาหนดเป้าหมาย
ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอวงเงินการโอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงิน
คงเหลือที่ไม่มีข้อผูกพันโดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
2) กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ แจ้งผู้ ว่าราชการ
จั ง หวั ดแม่ฮ่ องสอน ผู้ ว่า ราชการจัง หวั ด ล าปาง และผู้ ว่า ราชการจั งหวัด ล าพู น
ตามหนังสือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชม)/ว
187 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้พิจารณาโครงการ/กิจกรรมหรือรายการใด
ที่ไ ด้ รั บ การจัด สรรงบประมาณของกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับผลกระทบไม่ส ามารถดาเนินการได้เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โครงการ
ที่หมดความจาเป็นหรือได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดาเนินการแล้ว
3) โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 จ านวน 3 โครงการ 8 กิ จกรรม
และโครงการที่หมดความจาเป็นหรือได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นดาเนินการแล้ว
จานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม ได้ นาเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวน 4 โครงการ จานวนเงิน 44,804,700 บาท (สี่สิบสี่ล้านแปดแสน
สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น งบลงทุน จานวน 24,717,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้าน
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และงบดาเนินงาน จานวน 20,087,700 บาท
(ยี่ สิ บ ล้ า นแปดแสนเจ็ ดพั นเจ็ ดร้ อยบาทถ้ ว น) โดยส านั กงบประมาณ ได้ น าเข้ า
พระราชบัญญัติ โ อนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เรีย บร้อ ยแล้ ว เมื่อ วัน ที่
30 เมษายน 2563
มติที่ประชุม

รั บทราบสรุ ปโครงการที่นาเข้าพระราชบัญญั ติโอนงบประมาณรายจ่ ายประจาปี
พ.ศ. 2563

3.1.3 ผลการเบิกจ่าย/สถานะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งสิ้น 6,068,388.31 บาท
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ (หกล้ านหกหมื่น แปดพัน สามร้อยแปดสิ บแปดล้ านสามสิ บ เอ็ดสตางค์) คิดเป็ น
5.23% เป็นงบรายจ่ายประจา จานวน 3,226,550 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่น
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
หกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และงบรายจ่ายอื่น จานวน 2,841,838.31 บาท
(สองล้ านแปดแสนสี่ห มื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิ บแปดบาทสามสิ บเอ็ดสตางค์)
ซึ่งอันดับผลการเบิกจ่ายอยู่อันดับที่ 13 ของประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน
2563)
มติที่ประชุม

รั บทราบผลการเบิ กจ่ าย/สถานะโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
/3.2 โครงการ...

-๗3.2 โครงการที่ขอยกเลิก/เงินเหลือจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3.2.1 โครงการที่ยกเลิก
1.โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนา
สู่การแข่งขันด้านการตลาด กิจกรรมสร้างฝูงโคนมสุขภาพดีเพื่อการผลิตน้านม
คุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ 567,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบและการตลาดผลิตภัณฑ์
เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Northern Creative Industrial Ceramic & Craft)
งบประมาณ 9,353,800 บาท (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
3.โครงการพลิ ก โฉมกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 รองรั บ
อุตสาหกรรม 4.0 (Northern Lanna Projects to Industry 4.0) งบประมาณ
11,922,900 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
โดยสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
3.2.2 เงินเหลือจ่าย
1.โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมการ
ปรั บ ปรุ งโครงสร้างพื้นฐานและพัฒ นากิจกรรมการท่องเที่ยว สิ นค้าและบริการ
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบโครงการที่ขอยกเลิ ก/เงินเหลื อจ่าย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

3.3 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
สานักงบประมาณได้แจ้งมติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ๒๕๖๓ เห็ นชอบแนวทางการปรั บปรุ งรายละเอี ยดงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สานักงบประมาณเสนอเพื่อให้งบประมาณรายจ่าย
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
และสอดคล้องกับผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักงบประมาณ จึงขอให้หน่วยรับงบประมาณ
พิจารณาเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ ดังนี้
๑. รายจ่ายประจา ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอ
ข้อผูกพันได้ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์
การจ้ างที่ ป รึ กษา และค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศรวมถึ ง
การศึกษาดูงานในต่างประเทศที่อยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรม) รวมทั้งค่าใช้จ่าย
/ที่เกี่ยวเนื่อง...

-๘ที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆ อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ และการดาเนิน
กิ จ กรรม (Event) ที่ มี ก ารจ้ า งผู้ จั ด กิ จ กรรม (Organizer) หรื อ ด าเนิ น การเอง
ให้พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณลง ร้อยละ ๒๕
๒. รายจ่ายลงทุน ในทุกงบรายจ่ายที่ไม่มีข้อผูกพัน (รายการปีเดียว)
ที่เป็ น ครุ ภั ณฑ์ทดแทนหรือเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบัติง านที่ส ามารถชะลอ
การดาเนินงานได้ ให้พิจารณาทบทวนวงเงินงบประมาณลงร้อยละ ๕๐
๓. รายการและงบประมาณที่ห น่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้ ว
เห็นว่าสามารถชะลอการดาเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามร่ างพระราชบัญญัติง บประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน ๑2 โครงการ งบประมาณ 309,191,500 บาท (สามร้อยเก้าล้านหนึ่งแสน
เก้ าหมื่ นหนึ่ งพั นห้ าร้ อยบาทถ้ วน) (รวมค่ าใช้ จ่ ายในการบริ หารงานจั ง หวั ด แบบ
บูรณาการ) แบ่งเป็น
1) รายจ่ายประจา จานวน 76,543,500 บาท (เจ็ดสิ บหกล้าน
ห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น
- งบดาเนินงาน จานวน 71,543,500 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้าน
ห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานจั งหวั ด แบบบู ร ณาการ จ านวน
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
๒) รายจ่ ายลงทุ นจ านวน 232,648,000 บาท (สองร้ อ ยสาม
สิ บสองล้ านหกแสนสี่ หมื่ นแปดพั นบบาทถ้ ว น) (รายการค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง
จานวน 10 รายการ)
ซึ่งต้องปรับปรุงรายละเอียดตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้
๑) รายจ่ า ยประจ าทบทวนรายจ่ า ยประจ าลงร้ อ ยละ ๒๕ จาก
งบดาเนินงาน 71,543,500 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อย
บาทถ้ว น) โดยมีโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน 8 โครงการ
21 กิ จ กรรม ปรั บลดงบประมาณลงจ านวน 17,890,500 บาท (สิ บเจ็ ดล้ าน
แปดแสนเก้ าหมื่ นห้ าร้ อยบาทถ้ วน) คงเหลื องบด าเนิ นงาน 53,653,000 บาท
(ห้าสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๒) รายจ่ า ยลงทุ น ไม่ มี ร ายการที่ เ ป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ท ดแทนหรื อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่สามารถชะลอการดาเนินงานได้จึงไม่ต้องปรับลด
งบประมาณลง
ดั ง นั้ น กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 จึ ง ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณตามร่ า งพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน 11 โครงการ ๓๐ กิจกรรม งบประมาณ 291,301,000 บาท
(สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
/มติที่ประชุม...

-๙มติที่ประชุม

รั บ ทราบการปรั บปรุ ง รายละเอี ยดงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

3.4 การตอบข้ อหารื อการมอบอ านาจในการด าเนิ นการตามระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
กระทรวงมหาดไทย ได้ ห ารื อ แนวทางปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาการจั ดซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
(คณะกรรมการวิ นิ จฉั ย) ในการมอบอ านาจการด าเนิ นการหรื อสั่ งซื้ อสั่ งจ้ างให้
หน่วยงานราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเป็นหน่วยดาเนินการ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/14775 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
(คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้วินิจฉัยการดาเนินการกรณีงบประมาณของจังหวัดและ
งบประมาณกลุ่มจังหวัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการมอบอานาจดาเนินการหรือสั่งซื้อ
สั่งจ้าง หากประสงค์จะมอบอานาจดาเนินการหรือ สั่ง ซื้อ สั่งจ้างให้กับส่วนราชการ
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค จึงต้องมอบอานาจนั้นให้ กับหั วหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นต้นสังกัดของส่วนราชการส่วนกลางนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 8 ซึ่งหากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐประสงค์จะมอบอานาจดังกล่าวต่อให้กับผู้ดารงตาแหน่งในราชการ
ส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
ก็ ส ามารถกระท าได้ ต ามระเบี ย บฯ ข้ อ 6 ประกอบข้ อ 7 วรรคหนึ่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ส่วนที่ 3 ผู้มีอานาจและการมอบอานาจ
ข้อ 6 ผู้มีอานาจดาเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดารงตาแหน่ง
เป็ นหั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่ วยงานของรัฐอื่ น
ที่ผู้ รักษาการตามระเบียบประกาศกาหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกาหนด
หน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตาแหน่งใด มีอานาจดาเนินการตามระเบียบนี้
ก็ให้กระทาได้ และเมื่อได้กาหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ
และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ 7 ผู้ มีอานาจดาเนินการตามข้อ 6 หรือผู้ มีอานาจสั่ งซื้อสั่ งจ้าง
ตามระเบี ยบนี้ จะมอบอ านาจเป็ นหนั งสื อให้ แก่ ผู้ ด ารงต าแหน่ งใดก็ ได้ ซึ่ งสั งกั ด
หน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คานึงถึงระดับตาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป็นสาคัญ
เมื่อมีการมอบอานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอานาจมีหน้าที่ต้องรับ
มอบอานาจนั้นและจะมอบอานาจนั้นให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(1) การมอบอานาจให้ แก่ผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้ ว่าราชการจังหวัด
อาจมอบอานาจนั้นต่อไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้
/(ก) กรณี...

-๑๐(ก) กรณีมอบอานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
แจ้งให้ผู้มอบอานาจชั้นต้นทราบด้วย
(ข) กรณีมอบอานาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระทา
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอานาจชั้นต้นแล้ว
(2) การมอบอานาจและการมอบอานาจต่อตามระเบียบหรือคาสั่ ง
ของกระทรวงกลาโหมหรื อของหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ นที่ รั ฐ มนตรี ประกาศก าหนด
ตามข้อ 6
ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดเรื่องการมอบอานาจและการมอบอานาจ
ต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เพื่อความคล่องตัวใน
การจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอานาจในการสั่งการและดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งรองลงไปเป็นลาดับ ให้ผู้มอบอานาจส่งสาเนา
หลักฐานการมอบอานาจให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง
ข้ อ 8 ในกรณี ที่ มี ความจ าเป็ นเพื่ อประโยชน์ ของภาครั ฐ โดยรวม
หน่วยงานของรัฐใดจะมอบอานาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แทนก็ให้กระทาได้ โดยให้ผู้มอบอานาจส่งสาเนาหลักฐานการมอบอานาจให้สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
มติที่ประชุม

รั บ ทราบการตอบข้ อ หารื อ การมอบอ านาจในการด าเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3.5 รายงานผลการตรวจสอบการด าเนิ น งานโครงการเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1
ผู้ ว่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น โดยส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ภู มิ ภ าคที่ 8 (จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ) ได้ ต รวจสอบการด าเนิ น งานและส่ ง รายงาน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
การตรวจสอบการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนา
คุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่ ง เป็ น โครงการภายใต้ ง บบู ร ณาการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ให้ กั บ
เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 8 กิจกรรม ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น
95,138,700 บาท (เก้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
สุ่ ม ตรวจสอบจ านวน 5 กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1
ดาเนินการตามผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัด
เชียงใหม่) มีข้อเสนอแนะการดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดทาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ สาหรับการตากกาแฟ
ต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในการตากกาแฟ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดทาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตด้านการเกษตร
ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน รวมทั้ง
วิธีการนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
/3. การจัดทา...

-๑๑3. การจัดทา Website และ Mobile application
3.1 ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการกลั่นกรองและจัดทา
โครงการเกี่ ย วกั บ การก าหนดเป้ า หมายให้ ชั ด เจนและสามารถน ามาติ ด ตาม
ประเมิ น ผลส าเร็ จในการดาเนินกิ จกรรมได้ เช่น จานวน ผู้ เข้ าใช้ งาน website
จานวนผู้ติดตั้ง Mobile application เป็นต้น
3.2 หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการที่ มี กิ จกรรมเกี่ ยวกั บ
การจั ดทา Website หรือ Mobile application ต้องมีความพร้อมและแนวทาง
ในการบริหารจัดการภายหลังจากโครงการสิ้นสุด สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ เช่น มีแนวทางในการดูแลบารุงรักษา
ปรับปรุงภายหลังโครงการเสร็จสิ้น มีความพร้อมด้านงบประมาณและบุคลากร เป็นต้น
4. การส่งเสริมการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ควรจัดทาใน
รู ป แบบการส่ ง เสริ ม องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การตลาดดิ จิ ทั ล ให้ แ ก่ เ กษตรกรและ
ผู้ประกอบการ มากกว่าการสร้างระบบตลาดดิจิทัลขึ้นมาเอง เนื่องจากในปัจจุบัน
มีผู้ ให้บริ การที่เป็นสื่ อกลางในการซื้อ-ขายสิ นค้าออนไลน์ เช่น Lazada Shoppee
เป็นต้น หรือ การขายสินค้าผ่านทาง Social media ต่างๆ เช่น Facebook Line
เป็นต้น
5. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด ท า และตรวจสอบการจั ด ท า
รายละเอียดโครงการ เช่น วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ทั้งก่อน
และหลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณจากส านั ก งบประมาณ โดยให้ มี
ความสอดคล้องกับกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เป็นไปอย่างครบถ้วน
สามารถวัดผลลัพธ์ของการดาเนินงานโครงการได้
6. ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่ ายส าหรั บแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559 และหนังสื อสั่ ง การที่ เกี่ย วข้อ ง
โดยเคร่งครัด
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม

ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตามผลการดาเนินงาน ตามข้อชี้แนะของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มติที่ประชุม

รั บทราบรายงานผลการตรวจสอบการด าเนิ นงานโครงการเสริ มสร้ างศั กยภาพ
การผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

/3.6 การตรวจสอบ…

-๑๒3.6 การตรวจสอบความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ นดิ น ภู มิ ภ าคที่ 8 (จั ง หวั ด เชี ยงใหม่ )
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ได้ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ตอนบน ๑ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยดาเนิน
โครงการงบประมาณรวม ๒๔,๒๓๗,๖๐๐ บาท (ยี่สิ บสี่ ล้ านสองแสนสามหมื่ น
เจ็ ด พั น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) ประกอบด้ ว ย ๒ กิ จ กรรม ดั ง นี้ กิ จ กรรมหลั ก ที่ ๑
กิจกรรมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรงบประมาณ ๑๓,๑๘๔,๕๐๐ บาท (สิ บ สามล้ า น
หนึ่ ง แสนแปดหมื่ น สี่ พั น ห้ า ร้ อ ยบาทถ้ ว น) และกิ จ กรรมหลั ก ที่ ๒ กิ จ กรรม
การพั ฒ นาตลาดและประชาสั ม พั น ธ์ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมและสร้ า งสรรค์
งบประมาณ ๑,๐๔๘,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผู้ ว่ า การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๘๙
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ ผลการดาเนินงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (หั ว หน้ า กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1)
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
(๑) ให้ทบทวนการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
เชิ ง วั ฒ นธรรมตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๒๔,๒๓๗,600 บาท (ยี่สิบสี่ล้าน
สองแสนสามหมื่น เจ็ ด พัน หกร้ อยบาทถ้ว น) เพื่ อให้ การใช้ จ่า ยเงิ นงบประมาณ
แผ่ น ดิ น เป็ นไปอย่ าง ประหยัด คุ้ ม ค่า เป็น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ วินั ย การเงิ น
และการคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ และสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
การระบาดของโรค โควิด ๑๙ ในปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ในพื้นที่
(2) มีหนังสือสั่งกาชับให้สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชีย งใหม่ และหน่ว ยงานผู้ รับผิ ดชอบโครงการอื่น ๆ ที่ส านักงานการตรวจเงิ น
แผ่ น ดิ น ภู มิ ภ าคที่ ๘ (จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ) ไม่ ไ ด้ ต รวจสอบและกลุ่ ม งานบริ ห าร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้ความสาคัญในการจัดทา ตรวจสอบ
กลั่ น กรอง รายละเอี ย ดโครงการ โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ์ ที่ ม าของโครงการ
อย่ างชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องสามารถวัดผลส าเร็จของโครงการให้ เป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ข องจัง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
โดยเคร่งครัด
(3) มี ห นั ง สื อ สั่ งการให้ ส านั กงานการท่องเที่ ยวและกีฬาจัง หวั ด
เชีย งใหม่ก าหนดแนวทาง/ทิ ศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบฮาลาล เพื่อให้
การท่ องเที่ ยวแบบฮาลาล มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
/(4) นารายงาน...

-๑๓(4) นารายงานการตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อประกอบการ
พิจ ารณาให้ความเห็ นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ มจังหวัด โดยให้
ความสาคัญกับ การจัดทาตัวชี้วัด ผลลัพธ์ และที่มาของโครงการของแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มจังหวัดอย่างชัดเจน ครบถ้วน
ถู กต้ อง สามารถวั ดผลส าเร็ จของโครงการได้ เป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม

ขอให้ฝ่ายเลขานุการ ติดตามผลการดาเนินงาน ตามข้อชี้แนะของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มติที่ประชุม

รั บ ทราบการตรวจสอบความพร้ อ มโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรม

3.7 แจ้ งการแก้ไ ขค าผิ ด อัน เกิ ดจากการพิม พ์ เ อกสารของรายงาน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับ
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ การประสานจากสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ซึ่งเป็นหน่วยดาเนินการหลักโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนื อ ตอนบน ๑ ว่ า เอกสารโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น และไฟป่ า
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ๑ ในขั้ น ตอนการจั ด ท าเอกสารของหน่ ว ยรั บ
งบประมาณมีคาผิ ด อันเกิด จากการพิม พ์ร ายชื่ อหน่ว ยดาเนิน การร่ว มโครงการ
โดยขอแก้ไขรายชื่อหน่วยดาเนินการร่วมโครงการจากสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ ๑๖ (สาขาแม่ฮ่องสอน) เป็นสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
ซึ่งได้ประสานงานกับสานักงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบแจ้งการแก้ไขคาผิ ดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายงานงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากสานักงบประมาณ

3.8 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้ แ ทนราษฎร
และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วุฒิสภา
3.8.1 ข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า ง
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สภาผู้ แทนราษฎร สรุปได้ ว่างบกลุ่ มจังหวัด มีเจตนารมณ์ในการใช้งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เพื่ อให้ จั ง หวั ด ต่า ง ๆ ในกลุ่ ม จัง หวั ด มีง บประมาณในการจั ด ทาแผนบูร ณาการ
หรือมีพันธกิจร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติกลับมีการนางบประมาณในส่วนนี้มาแบ่งกัน
ในแต่ละจังหวัดเพื่อนาไปใช้เป็นงบจังหวัดเท่านั้น โดยไม่ได้มีการบูรณาการใด ๆ
/ตามเจตนารมณ์...

-๑๔ตามเจตนารมณ์เดิมของการจัดสรรงบประมาณทาให้การดาเนินงานของงบกลุ่มจังหวัด
เป็ นเพียงการเพิ่มงบประมาณรายจั งหวัดให้มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ จึงตั้งข้อสังเกตว่า
งบประมาณของกลุ่ มจั งหวั ดจะต้ องจั ดทาเป็นงบบูรณาการระหว่างจังหวั ดตาม
เจตนารมณ์
3.8.2 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง
พระราชบั ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วุฒิส ภา
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีดังนี้
(1) วิสัยทัศน์ของจังหวัดควรสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดนั้น ๆ
และจะต้องเป็นเรื่องที่มุ่งหมายให้เกิดขึ้นในอนาคต เพราะปัจจุบันวิสัยทัศน์ของ
แต่ละจังหวัดมีลักษณะเป็นคาขวัญขาดจุดมุ่งหมายที่จะเดินไปในอนาคต และเมื่อมี
วิสัยทัศน์ ที่มุ่งสู่ อนาคตแล้วจะต้องกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกัน
โดยในเป้าหมายอาจกาหนดระยะเวลา เช่น ภายใน 5 ปีจังหวัดจะประสบความสาเร็จ
อย่างไร และภายใน 10 ปี จังหวัดจะประสบความสาเร็จอย่างไร เป็นต้นเมื่อกาหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนแล้ว แผนงาน โครงการ และการใช้จ่าย
งบประมาณก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสาเร็จเป็นรูปธรรม
(2) การจัดทาแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อให้แผนงานหรือ
โครงการตอบสนองความต้ องการของประชาชนได้ อย่ างแท้ จริ งและลดปัญ หา
ความขั ด แย้ ง กั บ ประชาชนภายหลั งที่ แ ผนงานหรื อโครงการได้ ด าเนิ น การแล้ ว
ขณะเดียวกันการด าเนิ นการตามแผนงานหรือ โครงการภายในจั งหวั ดจะต้องมี
การบูรณาการร่วมกับแผนงานหรือโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เพื่อให้
แผนงานหรื อ โครงการส่ ง เสริ ม และต่อ ยอดซึ่ ง กั น และกั น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
งบประมาณและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจะสูงขึ้นด้วย
(3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดและกลุ่ มจัง หวัดได้รั บ
งบประมาณลดลงและมีแนวโน้มที่จะลดลงอีกในอนาคต จึงควรมีการศึกษาวิจัยว่า
ในภาวะที่ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ได้ รั บ งบประมาณลดลงดั ช นี ชี้ วั ด ความสุ ข
ของประชาชนในพื้ น ที่ ล ดลงด้ ว ยหรื อ ไม่ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า การลดลง
ของงบประมาณกระทบกั บ ความสุ ข ของประชาชนหรื อ ไม่ หากกระทบจะมี
แนวทางแก้ไ ขอย่ า งไร และภายใต้ง บประมาณที่ ล ดลงจัง หวั ดและกลุ่ ม จัง หวั ด
จะขั บ เคลื่ อ นแผนงานหรื อ โครงการอย่ า งไรให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนได้
มากที่สุด
(4) การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ควรให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการได้อย่างยืดหยุ่น โดยนาระบบการจัดสรรงบประมาณ
เป็นวงเงินรวม (Block Grant) มาปรับใช้ เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกลุ่ มจั งหวัด มีความคล่ องตั ว และเกิ ดผลงานที่เป็น รูปธรรม กลุ่ มจั งหวัดใด
มีต้นทุนทางด้านใดก็ให้มุ่งดาเนินการในด้านนั้น เช่น กลุ่มจังหวัดภาคใต้แ ละภาคใต้
ชายแดนควรเน้นเรื่องการเกษตรและการท่องเที่ยว เป็นต้น การดาเนินการให้มี
ความยืดหยุ่นในลักษณะที่เน้นสิ่งที่มีความสาคัญโดยไม่มุ่งเน้นโครงการ แผนงาน
หรื อกิจ กรรมในรูปแบบเดิม แต่มีกลไกการติดตามประเมินผลที่มีประสิ ทธิภ าพ
ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ จะทาให้กลุ่มจังหวัดดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้งบประมาณที่จากัด
/(5) ผู้ว่าราชการ…

-๑๕(5) ผู้ ว่าราชการจังหวัดควรร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนในการ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดให้ตรงตามความต้องการของตลาด โดยนา
จุ ดแข็ งของจั งหวัด นั้ น ๆ เช่ น ผั ก ผลไม้ พื ช ผลทางการเกษตรอื่น ๆ รวมไปถึ ง
เครื่ อ งจั ก สานต่ า ง ๆ มาพั ฒ นาต่ อ ยอด ทั้ ง ในเรื่ อ งรสชาติ รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์
และการหาช่ องทางการตลาดใหม่ ๆ ที่ผู้ บริ โ ภคสามารถเข้า ถึง ได้ ง่ ายจะทาให้
ประชาชนในจังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่ของประชาชนจะดีขึ้น
(6) จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ มี ต้ น ทุ น ด้ า นทรั พ ยากร
ธรรมชาติ มากว่ าจั งหวั ดอื่ น จึ งควรก าหนดแผนการรั กษาและอนุ รั กษ์ ทรั พยากร
ธรรมชาติให้มีความสวยงามตลอดเวลา เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง ต้องเพิ่ม
สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ด้วย จะทาให้มีรายได้หมุนเวียนในจังหวัดและประชาชน
ในพื้นที่มีงานทาเพิ่มขึ้น นอกจากแหล่ งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ วจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถานอีกหลาย
จุ ด ที่ ส ามารถพัฒ นาต่ อ ยอดให้ เ ป็น สถานที่ที่ ดึ งดู ด นัก ท่ องเที่ย วชาวต่า งชาติ ไ ด้
สามารถกระจายรายได้ลงสู่ระดับท้องถิ่นได้อีกเป็นจานวนมาก
(7) จังหวัดและกลุ่ มจังหวัด ภาคเหนือ ควรกาหนดแผนการและ
งบประมาณแก้ไขมีปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นจากการเผาป่าและหมอกควันข้าม
แดนอย่างเร่งด่วน เนื่องจากกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และกระทบ
กับ ภาคการท่ องเที่ยว สั งเกตได้จากจานวนนักท่องเที่ยวที่ล ดลงในช่วงเวลาที่มี
หมอกควั น และนอกจากการหารายได้ จ ากแหล่ ง ท่ องเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ล้ ว
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือควรพัฒนาและสร้างรายได้ด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น
เมื อ งไอที หรื อ นวั ต กรรมในลั ก ษณะซิ ลิ ค อนวั ล เลย์ (Silicon Valley) ของ
สหรัฐอเมริกา
3.8.3 ข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกระทรวงและหน่วยงานของรัฐ
(1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรมีการบูรณาการร่วมกันในการจัดทา
งบประมาณที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
เพื่อให้มีงบประมาณครอบคลุมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดได้
(2) จังหวัดต่าง ๆ ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการกาหนดยุทธศาสตร์
ที่ชัดเจนในการบริหารงบประมาณ โดยจัดทาหลักเกณฑ์การดาเนินงานให้สอดคล้อง
กับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัด
(3) กระทรวงมหาดไทย ควรก าหนดกรอบแนวคิ ด หลั ก เกณฑ์
และวิ ธี การจั ด สรรงบประมาณให้ แก่ จั งหวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ สอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ของการกาหนดหลั กเกณฑ์ให้ จังหวัดและกลุ่ มจังหวัดเป็นหน่ว ยรับ
งบประมาณที่ มุ่ง เน้น การแก้ ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในแต่ ละพื้ นที่ โดยให้ เชื่ อมโยงกั บเป้ าประสงค์ ของการพั ฒนาพื้ นที่ ตามแผนพั ฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ าระหว่ างภู มิ ภาคต่ าง ๆ เช่ น
การคิ ด สั ด ส่ ว นงบประมาณต่ อ จ านวนประชากร และขนาดพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด
กลุ่ ม จั ง หวั ด ซึ่ ง งบประมาณที่ จั ด สรรให้ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ควรมากกว่ า นี้
รวมถึงโครงการ และกิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต้องเป็นการดาเนินงาน
ที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นสาคัญ
/(4) ภาพรวม…

-๑๖(4) ภาพรวมงบประมาณของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ส่ ว นใหญ่
สามารถเบิกจ่ายได้ล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ดั งนั้ นกระทรวงมหาดไทยและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ควรหาสาเหตุ
ของปัญหาที่แท้จริง และส่ งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ จึงควรปรับให้คานึงถึง
สภาพปั ญหาของพื้ นที่ ที่ มีลั กษณะพิ เศษด้ว ย อาทิ พื้น ที่ ในสามจัง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้น เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรจัดทาโครงการในลักษณะบูรณาการ
การทางานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ร่ว มกัน ไม่ควร
ทาในลักษณะนางบประมาณมาแบ่งกัน
(6) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดควรจัดทาโครงการให้เป็นอัตลักษณ์ร่วม
ของกลุ่ มจั งหวั ดหรื อ อัต ลั กษณ์ ของแต่ ล ะจั งหวั ดสอดคล้ อง กับ ยุ ทธศาสตร์ช าติ
แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลวิสัยทัศน์ของจังหวัด
(7) ค่าจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานแสดง
หรือจาหน่ายสินค้าบางรายการสามารถดาเนินการเองได้ หรือให้ภาคเอกชนหรือ
หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การแทนได้ แ ทนการจ้ า งด าเนิ น การ เพื่ อ ประหยั ด
ค่าใช้จ่าย
(8) การจ้างเหมาจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ควรพิจารณาใช้แอปพลิเคชั่น
ออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
(9) โครงการก่ อ สร้ า งถนนที่ มี ส่ ว นผสมของยางพาราตามมติ
คณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พบว่าถนนไม่มีความแข็งแรง
ไม่มีมาตรฐานคุณภาพงานที่ชัดเจน และมีราคาสูงกว่าถนนปกติ การดาเนินงาน
จึงต้องพิจารณาถึงราคากลาง มาตรฐาน และความแข็งแรงของถนน รวมทั้งกาหนด
มาตรการป้องกันการผูกขาดของบริษัทเอกชนด้วย
(10) มีการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณโครงการค่อนข้างมากและ
มีผลการเบิกจ่ายล่าช้า จึงควรพิจารณาความพร้อมก่อนเสนอโครงการและควรกาหนด
หลักเกณฑ์ไม่ให้สามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในโครงการอื่นหรือพื้นที่
อื่นได้โดยง่าย
มติที่ประชุม

รั บ ทราบข้ อสั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สภาผู้ แทนราษฎรและ
ข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วุฒิสภา

/3.9 ร่างเบื้องต้น…

-๑๗3.9 ร่างเบื้องต้นขั้นตอนการนาเสนอร่ างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาผู้แทนราษฎร
สืบเนื่องมาจากสานักงบประมาณได้แจ้งการเตรียมชี้แจงงบประมาณ
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุม

รับทราบร่างเบื้องต้นขั้นตอนการนาเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาผู้แทนราษฎร

3.10 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จากการประชุ ม คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ (ก.บ.ภ. ) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
บูรณาการ (ก.น.จ. ) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มี
หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1.ลักษณะโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- Do
1) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ (agenda)
นโยบายรั ฐ บาลทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาครวมทั้ ง ศั ก ยภาพโอกาสปั ญ หาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (area)
2) แผนงานโครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลาง
ทางปลายทาง
3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้าน
เทคนิคงบประมาณระยะเวลา
4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจสังคมความ
มั่นคงทรัพยากรธรรมชาติฯ
5) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนระบุความพร้อมของพื้นที่
สามารถดาเนินโครงการได้ทันที
6) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ ายที่ส ามารถพิจารณา
ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้
7) โครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ์จะต้องแสดง
หน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป
8) กบจ./กบก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินการมากกว่า 1 ปีได้
9) โครงการที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ต้องได้รับการอนุมัติ/
อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน
- Don’t
1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน
โดยตรงส าหรั บ โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ จะสนั บ สนุ น เฉพาะวั ส ดุ
ประกอบการฝึกอบรม)
/2) โครงการ...

-๑๘2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตาม
ภารกิจปกติของส่วนราชการ)
3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ ายสาหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง
อาคารสถานของส่วนราชการ
4) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา
ฝึกอบรมดูงานเว้นแต่ (1) ฝึกอบรมด้านอาชีพและด้านความมั่นคง (2) กลุ่มเป้าหมาย
ต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งจะต้องแสดงเป้าหมายขอบเขตการดาเนินงาน
ให้ชัดเจน
5) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อยควรมีการจัดกลุ่มเป็น
โครงการเดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน
6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศเว้นแต่เป็นกิจกรรม
ที่มีข้อผูกพันกับกลุ่มประชาคมอาเซียน +3 และต้องรายงานผลการดาเนินงานว่า
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒ นาจังหวัด/กลุ่ มจังหวัดและแสดงถึงผลลั พธ์ที่จ ะ
เกิดขึ้นจังหวัดโดยจัดส่งรายงานผลการดาเนินการดังกล่ าวมายังฝ่ ายเลขานุการ
ก.บ.ภ. ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง
7) โครงการต้องไม่เป็นภารกิจของ อปท. เว้นแต่มีเหตุผล
ความจาเป็นและเกินศักยภาพของอปท. รวมทั้งให้มีหนังสือยืนยันจากอปท. ทั้งนี้
เฉพาะอปท. ที่ยังไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
2. งบประมาณของกลุ่มจังหวัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น 8.4 พันล้านบาท
2.1 ส่ ว นที่ 1 เป็ น งบประมาณเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นา
กลุ่มจั งหวัดที่เป็นการเพิ่มศักยภาพตามความต้องการรายพื้นที่หรือแก้ไขปัญหา
ที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด
2.2 ส่ ว นที่ 2 เป็ น งบประมาณเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นา
กลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสาคัญของ
รัฐบาลเชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด
ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก รอบระยะเวลาการจั ด ท าแผนพั ฒ นาและแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยให้ ส่ ง แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ในวั น ที่
30 กันยายน 2563
มติที่ประชุม

รับทราบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง

เพื่อพิจารณา

4.1 การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/049986 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน
2561 ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
/จัดจ้าง...

-๑๙จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัดหา
โดยใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้งาน
ได้ให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยคานึงถึงอานาจหน้าที่และความพร้อมในการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ก่อนทุกครั้ง ยกเว้นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างซึ่ง
โดยสภาพตกเป็นที่ราชพัสดุ และไม่อยู่ในการควบคุมตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
จะต้องหารือเรื่องที่ราชพัสดุไปยัง กรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
ควบคุ มที่ ร าชพั ส ดุ เ พื่อ พิ จ ารณาต่ อไป ทั้ง นี้ ให้ ด าเนิน การให้ แ ล้ ว เสร็ จภายใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรั บปีงบประมาณปี ถัดๆไป หากกลุ่ ม จังหวัด มี
ความประสงค์ที่จะโอนพัส ดุคุณภาพดี ให้กลุ่มจังหวัดขอยกเว้นหรือผ่อนผั นต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัย เป็นรายกรณีๆไป
หน่วยงานที่ดาเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ได้แสดงความประสงค์ที่จะขอรับโอนทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นจากโครงการ Green City
ซึ่งได้จัดหาจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรายการงานปรับปรุงภูมิทัศน์
เมืองบริเวณถนนอินทยงยศ ตั้งแต่ประตูช้างสีถึงแยกประตูลี้ จานวน 5 รายการ
และงานปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง บริเวณถนนรอบเมืองในและถนนรอบเมืองนอก
จานวน 4 รายการ จานวนเงิน 17,577,980 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น
เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ า ยของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีหน่วยงานใช้ประโยชน์และดูแลทรัพย์สินดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบในการโอน
ทรั พย์ สิน จานวนเงิน 17,577,980 บาท ให้ กับเทศบาลเมืองลาพูน และให้
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบการโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

4.2 การขอยื มทรั พย์ สิ นของกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ประเภท
ครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การยืม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ข้อ 208 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืม
เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและกาหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอก
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
/ข้อ 209...

-๒๐ข้อ 209 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนาพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ใน
สภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป
ให้ผู้ ยืมจั ดการแก้ไขซ่อมแซมให้ คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือ
ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้
เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ราชการส่ ว นกลาง และราชการส่ ว นภูมิ ภ าค ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(2) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กาหนด
(3) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของ
รัฐนั้นกาหนด
ข้อ 211 เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่
ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนด
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/028463 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนพัสดุและการยืมพัสดุ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พิ จ ารณาแล้ ว มีความเห็ นว่า กรณีการยืม พัส ดุประเภทใช้คงรู ปไปใช้ใ น
ราชการนั้น กระทรวงมหาดไทยประสงค์จะให้กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ซึ่งมิใช่
ส่วนราชการยืมพัสดุสภาพดีไปใช้ในโครงการที่รัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็ง
และยั่ ง ยื น และเน้ น การลดต้ น ทุ น การผลิ ต โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและ
เทคโนโลยีเข้ามาช่ว ยในการสนับสนุนอาชีพให้กับบุคคลเหล่านั้น โดยการให้ยืม
ครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งหากการ
ให้ ยืมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการก็สามารถกระทาได้ วิธีการ
ดาเนินการในการนาครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐไปให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์
ยืมไปใช้ โดยเป็นการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปนั้น หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมและผู้ยืม
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 208 ข้อ 209 และ ข้อ 211
หน่วยงานที่ดาเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ได้แสดงความประสงค์ที่จะขอยืมทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่จั ดหาจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกลุ่ มจั งหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน 1 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จ านวน 38 รายการ
จานวนเงิน 30,407,598 บาท (สามสิบล้านสี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)
เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ า ยของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีหน่วยงานใช้ประโยชน์และดูแลทรัพย์สินดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบในการให้
หน่วยงานของรัฐยืมทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์ ดังนี้
/1. ครุภัณฑ์…

-๒๑1. ครุภัณฑ์จานวน 6 รายการ เป็นเงินจานวน 274,500 บาท
(สองแสนเจ็ด หมื่น สี่ พั นห้ าร้อ ยบาทถ้ ว น) ให้ กั บส านัก งานเกษตรจั งหวั ดล าพู น
โดยให้กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อชุมชนแม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลาพูน เป็นผู้ยืมใช้
ประโยชน์
2. ครุภัณฑ์จานวน 14 รายการ เป็นเงินจานวน 7,983,098 บาท
(เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ให้กับสานักงานปศุสัตว์
จั ง หวั ด ล าพูน โดยให้ ส หกรณ์ การเกษตรแม่ ทา ต.ทาสบเส้ า อ.แม่ ทา จ.ล าพู น
และสหกรณ์โคนมลาพูน จากัด ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลาพูน เป็นผู้ยืมใช้ประโยชน์
3. ครุภัณฑ์จานวน 18 รายการ เป็นเงินจานวน 22,150,000 บาท
(ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
โดยให้สหกรณ์โคนมแม่ออน สหกรณ์โคนมสั นกาแพง และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้ เป็นผู้ยืมใช้ประโยชน์
ซึ่ง กลุ่ มงานบริ ห ารยุ ทธศาสตร์ก ลุ่ ม จัง หวั ดภาคเหนือ ตอนบน 1
จะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอยืมทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเภทครุภัณฑ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
4.3 การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด และการใช้ เงิ นเหลื อจ่ าย
(ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)
การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการของจั งหวั ดและ
กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาเฉพาะกรณีเป็น
โครงการใหม่ ที่ ไม่ อยู่ ในแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด
หรื อโครงการเดิมที่มีการเปลี่ ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อ
กลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ดาเนินตามระเบียบการบริหาร
งบประมาณที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. เมื่ อจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดได้ รั บจั ดสรรงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดดาเนินโครงการ ตามที่
ได้รับจั ดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลกาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
อย่ างเคร่ งครั ด หากมี ความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งยวดที่ จั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดจะต้ อง
ด าเนิ น การขอโอนเปลี่ ย นแปลง จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด จะต้ อ งแสดงเหตุ ผ ล
ความจาเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
๒. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลง
โครงการ ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดาเนินการได้เฉพาะ
กรณีดังต่อไปนี้
/๒.๑ การขอ…

-๒๒๒.๑ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ ดาเนินโครงการสารอง
ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y๒) ก่อน ทั้งนี้ สามารถดาเนินกิจกรรมบางส่วน
ของโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y๒) เท่าที่มีงบประมาณอยู่ได้
ส่วนกิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถนาไปดาเนินการในปีถัดไปโดยให้ประสาน
หารือกับสานักงบประมาณก่อนดาเนินการ
๒.๒ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อวัตถุ ประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบั ติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
๒.๒.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลทาให้
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
๒.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดาเนินการที่ไม่
กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการ
สิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพที่ที่จะดาเนินการก่อสร้าง
๒.๒.๕ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จานวน
คุณลักษณะเฉพาะ (specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (capacity)
หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
๒.๒.๖ กรณี การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดกิ จกรรมในงบ
ด าเนิ นงาน เช่ น สถานที่ จั ด จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว ม จ านวนรุ่ น ค่ า วั ส ดุ ค่ า ใช้ ส อย
ค่าตอบแทน และระยะเวลา ที่ไม่ทาให้จานวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์
น้อยลง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ ๒.๒.๑
- ๒.๒.๖ ต้องไม่มีผลทาให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
๒.๓ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถนาไปขยายผลโครงการ
ที่ดาเนิ นการแล้ วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้ บรรลุ ผลสั มฤทธิ์มาก
ยิ่งขึ้นได้ ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๒ ให้เป็นอานาจของ ก.บ.จ. หรือ
ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส
ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
๓. สาหรับกรณีการดาเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
หรื อพื้ นที่ ด าเนิ นการซึ่ งกระทบต่ อกลุ่ มเป้ าหมายหรื อวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ
ให้นาเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
๔. ในกรณีที่ดาเนินโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(Y๒) ตามข้อ ๒.๑ ทั้งหมดแล้ว จึงจะสามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ไปดาเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ใน
แผนปฏิ บั ติราชการประจ าปีของจั งหวั ดและกลุ่ มจังหวัดได้ โดยให้ เสนอขอความ
เห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
/๕. การขอ...

-๒๓-

นายสมคิด ปัญญาดี
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

๕. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๓ และ ๔ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรั บแผนการปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จั ง หวั ด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด พร้ อมทั้ ง เห็ น ชอบการโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่ มจังหวัดแล้ ว ให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวั ดหรื อ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งคาขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ.
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับ
ดูแลภาค อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเน้นให้ดาเนินโครงการ
ส ารองที่อยู่ ในแผนปฏิบั ติราชการประจาปี (Y๒) ก่อน จึงกาหนดกรอบระยะเวลา
ในการส่งคาขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตามข้อ ๓ และ ๔ ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแล
ภาค ให้ จั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดเสนอค าขอโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการมายั งฝ่ าย
เลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
๖. การเปลี่ ยนแปลงโครงการทุ กกรณี ให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดหรื อ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดาเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
๗. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วั นที่ ก.บ.ภ. มีมติ
เห็นชอบ
ส่วนราชการได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ภายใต้
โครงการกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คื อ
1.ในกรณี การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณที่ ไม่ กระทบต่ อเป้ าหมายและสาระ
ส าคั ญของโครงการ 2 โครงการ 3 กิ จ กรรม 2.ในกรณี การโอนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณที่กระทบต่อเป้าหมายและสาระสาคัญของโครงการ จานวน 1 โครงการ
2 กิจกรรม ดังนี้
1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และสาระสาคัญของโครงการ
1.1 โครงการแก้ไ ขปั ญหาหมอกควัน และไฟป่ าภาคเหนื อ
ตอนบน 1 โดยสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
1.1.1 กิจกรรมที่ ๒ การเฝ้าระวังลาดตระเวนป้องกัน
ไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง ขอยกเลิกกิจกรรมย่อยที่ ๒.๒ จัดราษฎรอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าทาแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ จานวน ๒๕ ชุมชน งบประมาณ 1,025,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)

/1.1.2 กิจกรรม...

-๒๔1.1.2 กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทา
แผนการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ ลดการเกิ ด หมอกควั น ไฟป่ า กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน ๑ จากชุมชนในพื้นที่สู่การปฏิบัติ (จานวน 4 ครั้ง) ขอต่อยอด
กิจกรรมจากเดิมดาเนินกิจกรรมจานวน ๔ พื้นที่ขอเพิ่มพื้นที่ดาเนินกิจกรรมอีก
๒ พื้นที่รวมเป็น 6 พื้นที่ งบประมาณ177,600 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
หกร้อยบาทถ้วน)
1.1.3 กิจกรรมสนับสนุนหมู่บ้านนาร่องในการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมเพื่ อ ลดการเกิ ด หมอกควั น ไฟป่ า กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ๑
จากชุมชนในพื้นที่สู่การปฏิบัติ จานวน 4 ชุมชน ต่อยอดกิจกรรมจากเดิมดาเนิน
กิจกรรมจานวน ๔ พื้นที่ขอเพิ่มพื้นที่ดาเนินกิจกรรมอีก ๒ พื้นที่รวมเป็น 6 พื้นที่
งบประมาณ 1,341,600 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
จากการที่กลุ่ มงานบริ ห ารยุทธศาสตร์ฯ ได้ห ารือ กับส านัก งาน
นายวีระชัย ประเสริฐโส
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภาคเหนื อ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
สามารถดาเนินการได้ เป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผน เป็นการดาเนินกิจกรรมที่ต่อยอด
เพิ่มเติมและเพิ่มพื้นที่ดาเนินการ ทั้งนี้ไม่เป็นการเพิ่มวงเงินงบประมาณแต่อย่างใด
มติที่ประชุม

เห็ นชอบการขอยกเลิ กและการขอขยายผลพื้ นที่ ด าเนิ นการ
ภายใต้ โ ครงการแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น และไฟป่ า ภาคเหนื อ ตอนบน 1 โดย
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

1.2 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่ายสินค้า Lanna
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ Expo 2020 กิ จ กรรมการจั ด แสดงและจ าหน่ า ยสิ น ค้ า OTOP งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดรายการเดิม
1. ค่าจ้างเหมาตกแต่งบูธ 250 บูธๆ ละ 10,000 บาท
งบประมาณ 2,500,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
2. ค่าจ้างเหมาตกแต่งพาวิลเลี่ยนและจัดแสดงการสาธิต
ผลิตภัณฑ์จานวน 4 จังหวัด 1 งาน งบประมาณ 500,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน)
รายละเอียดรายการใหม่
1. ค่ า จ้ า งเหมาจั ด ท าบู ธ มาตรฐาน 180 บู ธ ๆ ละ
5,000 บาท งบประมาณ 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
2. ค่าจ้างเหมาจัดทาบูธอาหารชวนชิม 70 บูธ ๆ ละ
6,500 บาท งบประมาณ 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ค่ า จ้ า งเหมาจั ด ท าพาวิ ล เลี่ ย นการจั ด แสดงสาธิ ต
ผลิ ตภั ณฑ์ ชุ ม ชนของกลุ่ มจั งหวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 จ านวน 7 พาวิ ล เลี่ ย น
งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
4. ค่ า จ้ า งเหมาจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การขายจ านวน
10 วัน งบประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
/5. ค่าจัดหา…

-๒๕5. ค่าจัดหาสนับสนุนสาธารณูปโภคสิ่งอานวยความสะดวก
และการตกแต่งสถานที่จัดงาน งบประมาณ 345,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)
มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ ภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรม
และจาหน่ายสินค้า Lanna Expo 2020 กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า
OTOP งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยสานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
2. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบต่อเป้าหมาย
และสาระสาคัญของโครงการ

นางปริษา ปานพรหม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

2.1 โครงการพัฒ นาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม
งบประมาณ 24,237,600 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
บาทถ้วน) โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
2.1.1 ขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
- วัตถุประสงค์เดิม
๑. เพื่ อ เชื่ อ มโยงแผนการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
โดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๒. เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากกระตุ้ น เศรษฐกิ จ
และให้เกิดรายได้กับชุมชน
๓. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขยายตลาดการท่ อ งเที่ ย วของ
กลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ มากขึ้นเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ๆ
๔. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ต ลาดท่ อ งเที่ ย วและ
การบริการให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นประชาสัมพันธ์จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- วัตถุประสงค์ใหม่
๑. เพื่ อ เชื่ อ มโยงแผนการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
โดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๒. เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากกระตุ้ น เศรษฐกิ จ
และให้เกิดรายได้กับชุมชน
๓. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์ ภ าพลั ก ษณ์
ด้านการท่องเที่ยวและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal)
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑
๔. เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ กั บ บุ ค ลากร
ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
New Normal Tourism, และ SHA มาตรฐานการท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย
และการทาการตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง
/๕. เพื่อกระตุ้น…

-๒๖๕. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
- ตัวชี้วัดเดิม
จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มมากขึ้น
- ตัวชี้วัดใหม่
๑. บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบนได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อเสนอแนะเพื่อการปรับตัว และ
รู้เท่าทันการท่องเที่ยวแบบ New Normal, SHA และ Online Marketing จานวน
ไม่น้อยกว่า ๔00 ราย
๒. มี ก ารใช้ สื่ อ สมั ย ใหม่ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์
New Normal Tourism, SHA และการตลาดออนไลน์ ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว
ของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน ๑ เข้า ถึงกลุ่ มเป้า หมายจานวนไม่น้ อยกว่ า
๕00,000 ครั้ง
3. มี การส่ งเสริม ประชาสั มพัน ธ์แหล่ งท่ องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สาคัญจานวนไม่น้อยกว่า 40 แห่ง / กิจกรรม
4. มีแบรนด์สิ นค้าหั ตถกรรมล้ านนาของกลุ่ มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน) เชียงใหม่ลาพูนลาปางแม่ฮ่องสอนจานวนไม่น้อย 1 แบรนด์
- กลุ่มเป้าหมายเดิม
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
- กลุ่มเป้าหมายใหม่
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
(1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมธุรกิจ
การท่อ งเที่ยวในพื้น ที่ภ าคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 10,589,400 บาท
(สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดกิจกรรมเดิม
1) กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและ
ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว และบริการ การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1
(การจัดทาคู่มือ จานวน 400 เล่ม) งบประมาณ 600,000 บาท (หกแสนบาท
ถ้วน)
2) กิจกรรม เสน่ห์ท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี สุขี
ล้านนา 4 จังหวัด (จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย ชุมชนของกลุ่มจังหวัดฯ
เป็นการกระตุ้นและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเกิดการสร้างรายได้ สร้างรายได้
ให้กับชุมชน ท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัด) งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้าน
บาทถ้วน)
/3) กิจกรรม…

-๒๗3) กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจอาหารล้านนาฮาลาล
ในพื้ น ที่ ภาคเหนื อ ตอนบน 1 (พั ฒ นาอบรมพ่ อ ครั ว จ านวน 100 คน จาก
4 จังหวัด นาผู้ผ่านการอบรมอาหารฮาลาล ออกบูธ ประชาสัมพั นธ์อาหารฮาลาล
อาหารเพื่อสุขภาพในงาน Lanna Expo ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เป็น
จุดเด่นของภาคเหนือ) งบประมาณ 1,041,400 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหนึ่งพันสี่
ร้อยบาทถ้วน)
4) การจั ด งาน Smart Halal Tourism Fair
2020 งบประมาณ 4,948,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Halal (จัดอบรมผู้ประกอบการฮาลาล, OTOP,
SMEs, ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการหัตถกรรม, ผู้ประกอบการ
แปรรูปสินค้า เกษตรและ สตาร์ทอัพจานวน 100 คนและจัดนิทรรศการ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวฮาลาล และจัดจาหน่ายสินค้าฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว จานวนไม่
น้ อ ยกว่ า 150 คู ห า ในงาน LannaExpo 2020 หรื อ งาน Lanna Festival
Thailand ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่)
รายละเอียดกิจกรรมใหม่
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมธุรกิจ
การท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 10,589,400 บาท (สิบ
ล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
(1) กิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยน
การส่งเสริม พัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อาทิ
เช่น ผู้ ป ระกอบการด้านอาหาร ด้ านที่พัก Longstay นาเที่ยว ชุมชนท่องเที่ย ว
Homestay ผู้ประกอบการเดินทาง ขนส่ง (ยานพาหนะ รถเช่า) บริการนวดแผน
ไทย สปา Wellness ร้านค้าของที่ระลึก ถนนคนเดิน Adventure/Zipline/ ของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จานวน 400 ราย ให้มีความรู้ความ เข้าใจใน
New Normal Tourism, และ SHA มาตรฐานการ ท่ อ งเที่ ย วปลอดภั ย ด้ า น
สุขอนามัย และการทาการตลาดออนไลน์ขั้น พื้นฐาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับตัว ให้เข้าใจและรู้เท่าทัน การท่องเที่ยวแบบ New Normal ผ่านการกิจกรรม
พัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน
(2) กิ จกรรมฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ เกี่ ยวกับ การจั ดท า
การตลาด ออนไลน์ แบบมืออาชีพ จานวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน
2) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพอื่ส
ร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) งบประมาณ
13,648,200 บาท (สิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
รายละเอียดกิจกรรมเดิม
1) กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์
(จั ดกิจ กรรมส่ งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทั้ง 4 จังหวัด เพื่อให้ส ร้างงานสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่)
-“รถม้าคาร์นิวัล นครลาปาง”
- “หัตถศิลป์บนผืนผ้า งามล้าค่าผ้าทอลาพูน”
- “มหัศจรรย์ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ดอยสเตอร์”
/ - “ดนตรี…

-๒๘- “ดนตรี ล้ า นนาสู่ ส ากล (Lanna International
Music Festival)”
-“การส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่า”
2) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เสน่ห์
ท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี สุขีล้านนา (คัดเลือกหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัต วิถีที่โดด
เด่นของ 4 จั งหวัด มาจัดงานแถลงข่าว “เสน่ห์ท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี สุขสุขี
ล้านนา” ผลิ ตสื่ อในรูปแบบ รายการโทรทัศน์ รูปแบบการนาที่ยวศิล ปินดารา
โดยผ่าน รายการทีวี สื่อออนไลน์ สื่อสิ่ งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์วิถี ชีวิตชุมชนใน
พื้นที่ 4 จังหวัด
3) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั้ งเดิมของชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน 1 (ผลิตสื่ อ
ประชาสั มพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว เกี่ยวกับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ ย ว รวมถึ งวิ ถีชี วิต ดั้งเดิ ม ของชุ มชนในพื้น ที่ 4 จั งหวัด น าศิ ล ปิน ดารา
มาร่ ว มกิ จ กรรม พร้ อ มด าเนิ น การเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ อ อกอากาศ
ผ่านสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ส่วนกลาง และ สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ที่ เกี่ยวข้อง)
4) กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์
เทศกาลท่ อ งเที่ ย วล้ า นนาและวั ฒ นธรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ Lanna Festival
Thailand (เป็นการประชาสัมพันธ์ ก่อนการจัด กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์การ
ท่องเที่ย วของกลุ่ มจั งหวัด ภาคเหนื อตอนบน 1 (รถม้าคาร์นิวัล นครลาปาง/
หั ต ถศิล ป์ บนผื นผ้ า งามล้ าผ้ า ทอล าพูน /มหั ศ จรรย์ ท่ อ งเที่ ยวหลากหลายสไตล์
ดอยสเตอร์ / ดนตรี ล้ า นนาสู่ ส ากล (Lanna International Music Festival)
และการส่งเสริม การท่องเที่ยววัฒนธรรมชนเผ่าโดยการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
แถลงข่าว และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รายการ โทรทัศน์ จัดรูปแบบรายการ พิธีกร
เผยแพร่ ประชาสั มพั น ธ์ ออกอากาศ ผ่ านสถานี โ ทรทัศ น์ ดิจิ ต อลที วีส่ ว นกลาง
จานวน 2 ตอน และ สื่อสังคมออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
5) กิ จ กรรมคาราวานสุ ด ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรม
ล้านนา Lanna Creative (จัด Road Show เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวสาคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมล้านนา Lanna Creative เพื่อเพิ่มรายได้จากการขยายฐานบริการขาย
จากการจัดกิจกรรม และยังเชื่อมโยงถึงในเรื่องของความเชื่อและความเป็นศิริ
มงคลเมื่อได้ครอบครอง (Story Telling) เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสามารถ
จั ด โปรแกรมเส้ น ทางเชื่ อ มโยงการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนในพื้ น ที่ และจั ง หวั ด
ใกล้เคียง)
6) กิ จกรรมออกแบบ ประชาสั มพั นธ์ แบรนด์ สิ นค้ า
กลุ่มหัตถกรรม (สร้างแบรนด์ (Brand) ชุมชน (ภาษา – การแต่งกาย - สถานที่)
ที่มุ่งเน้นให้มีวิถีชีวิตของคนในชุมชน และสินค้าไปในทิศทางเดียวกันควบคู่กันไป
ให้เป็นสถานที่ แหล่งท่องเที่ยว ที่มีเสน่ห์ นาเสนอสินค้าไปพร้อมกัน และเปิดตัว
“หมู่บ้านวิถีชีวิต ถิ่นหัตกรรมล้านนา”)
/รายละเอียด…

-๒๙รายละเอียดกิจกรรมใหม่
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal)
1) กิจ กรรมส่ งเสริม การท่ อ งเที่ย วเชิ งสร้ างสรรค์
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และกลุ่มชาติพันธ์ล้านนา
1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ การทา
การตลาดออนไลน์
1.2 จั ด ท าเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์
วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาในพื้นที่ 4 จังหวัด
1.3 จั ด ท าสื่ อ และด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ
นาเสนอการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์
ล้านนา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการท่องเที่ยว
1.4 กิจกรรม “ดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International
Music Festival)”
2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์
2.1 จัดทาและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการ
รั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ (New Normal) สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2.2 จัดทาสื่อและเผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพิ่มมากขึ้น
3) กิ จ กรรมสร้ า งแบรนด์ แ ละส่ ง เสริ ม การตลาด
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว
3.1 สร้างแบรนด์หัตถกรรมล้ านนาเพื่อการท่องเที่ยว
และจั ด ท าคู่ มื อ แบรนด์ (Brand book) วางแผนการใช้ แ บรนด์ เ พื่ อ การสื่ อ สาร
การตลาดประชาสัมพันธ์
3.2 จัดทาเส้นทางท่องเที่ยวหัตถกรรมล้านนา
3.3 จั ด ท าสื่ อ และด าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ท่องเที่ยวหัตถกรรมล้านนา
2.1.3 ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินการ
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 ขอเปลี่ยนหน่วยดาเนินการ จาก
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็น วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
เพื่อให้ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน
นางศิริพร ตันติพงษ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

โครงการนี้ มีงบประมาณมากพอสมควร เนื้อหาในแต่
วัตถุประสงค์ ควรทาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
/มติที่ประชุม...

-๓๐มติที่ประชุม

เห็ น ชอบการขอแก้ ไขรายละเอี ยดกิ จกรรม ภายใต้ โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม งบประมาณ 24,237,600 บาท (ยี่ สิ บ สี่ ล้ า น
สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่
4.4 การพิจารณาใช้โครงการสารอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดังนี้

โครงการสารอง Y2
1.โครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ สภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย งบประมาณ 6,600,000 บาท (หกล้านหกแสน
บาทถ้วน) โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลาปาง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2.โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์ ที่ มี ศั ก ยภาพของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 1,548,160 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
สี่ ห มื่ น แปดพั นหนึ่งร้ อยหกสิ บบาทถ้ว น) โดยส านัก งานปศุ สั ตว์ เขต 5 และขอ
เปลี่ยนหน่วยดาเนินการจากสานักงานปศุสัตว์เขต 5 เป็น สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่
3.โครงการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพ Wellness งบประมาณ
2,756,200 บาท (สองล้ านเจ็ ด แสนห้ าหมื่ น หกพั นสองร้ อยบาทถ้ ว น) โดยให้
หน่ ว ยด าเนิ นการหลั ก เป็ น ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และให้
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยดาเนินการร่วม
โครงการใหม่
เนื่ อ งจากสถานการณ์ โ ควิ ด และระยะเวลาด าเนิ น การที่ จ ากั ด
หน่วยงานตามโครงการสารอง y2 ไม่มีความพร้อมในดาเนินการ จึงเสนอโครงการใหม่
ที่มีความพร้อมในการดาเนินการ และมีความเชื่อมโยงจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
1.โครงการปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางเพื่ อ เชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ชม.
4067 แยกทางหลวงหมายเลข 1349 – บ้ า นป่ า แป๋ อ.สะเมิ ง , แม่ แ ตง
จ.เชียงใหม่ ประมาณ 10,750,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ถ้า หน่ ว ยงานด าเนิ น การมี ค วามพร้ อ ม ก็ เ ห็ น ชอบให้ ด าเนิ น การ
ทั้งหมด

/มติที่ประชุม...

-๓๒ภาพถ่ายการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 3/๒๕63
วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕63 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
***************************************

-๓๓-

แบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
ปี 2563
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1
2,000,000
แผนงาน :
ผลผลิต :
โครงการ : ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย
กิจกรรมหลัก : พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยดินถล่มและน้าป่าไหลหลาก
1. งบด้าเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(3) ค่าเช่าบ้าน
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(5) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์

ค้าชีแจง

2,000,000
2,000,000
-

2,000,000
2,000,000 พัฒนา ปรับปรุงระบบ software เครื่องวัดปริมาณน้าฝนฯ (สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัต)ิ
จานวน 287 จุด ประกอบด้วย

1. การประยุกต์ใช้ข้อมูลเรดาห์น้าฝน เพื่อประกอบการติดตามสถานการณ์ฝนสะสม
และประเมินสุขภาพของกระบอกวัดปริมาณน้าฝน
2. การประยุกต์ใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝนล่วงหน้า เพื่อประกอบการติดตามสถานการณ์ฝนสะสม

ปัจจุบัน และอนาคต
3. การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลสภาพอากาศจากหน่วยงานอืน่ เพือ่ ประเมินสุขภาพของสถานี
ตรวจวัดสภาพอากาศ

4. การแสดงข้อมูลแบบ animation บนพื้นฐานของเวลา เพื่อให้ทราบถึงทิศทาง
และการเปลีย่ นแปลงระดับของสถานการณ์ทางธรรมชาติ
5. การจัดการข้อมูลสภาพอากาศที่ไม่มีความต่อเนือ่ ง
6. การนาเสนอสถานการณ์ทางธรรมชาติในรูปของ heat map

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์
(6) วัสดุก่อสร้าง
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว
(8) วัสดุเวชภัณฑ์
(9) วัสดุสนามและการฝึก
(10) วัสดุการศึกษา
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(13) วัสดุอาหาร
(14) วัสดุการเกษตร
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าไฟฟ้า
2.2 ค่าน้าประปา
2.3 ค่าบริการโทรศัพท์
2.4 ค่าบริการไปรษณีย์
2.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ปี 2562
(ถ้ามี)

ปี 2563

ค้าชีแจง

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภัณฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่้ากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป
(1.1) ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(ระบุรายการ)
(1.2) ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(ระบุรายการ)
(1.3) ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(ระบุรายการ)
(1.4) ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
(ระบุรายการ)
(1.5) ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ระบุรายการ)
(1.6) ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
(ระบุรายการ)
(1.7) ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
(ระบุรายการ)
(1.8) ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
(ระบุรายการ)
(1.9) ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
(ระบุรายการ)
(1.10) ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(ระบุรายการ)
(1.11) ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
(ระบุรายการ)
(1.12) ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
(ระบุรายการ)
(1.13) ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
(ระบุรายการ)
(1.14) ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี
(ระบุรายการ)
(1.15) ครุภณ
ั ฑ์อาวุธ
(ระบุรายการ)
(1.16) ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์

ปี 2562
(ถ้ามี)

ปี 2563

ค้าชีแจง

หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
(ระบุรายการ)
(1.17) ครุภณ
ั ฑ์เครื่องจักรกล
(ระบุรายการ)
(1.18) ครุภณ
ั ฑ์สนาม
(ระบุรายการ)
(1.19) ครุภณ
ั ฑ์กลาโหม
(ระบุรายการ)
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
(1.1) ค่าที่ดิน
(ระบุรายการ)
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.3) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พกั อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.5) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.6) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.7) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.8) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.9) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.10) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.11) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.12) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ระบุรายการ)
(1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(1.15) ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(1.16) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(1.17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(1.18) ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(1.19) ค่าสารวจออกแบบ
(ระบุรายการ)
(1.20) ค่าควบคุมงาน
(ระบุรายการ)
(1.21) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(ระบุรายการ)
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
4. งบรายจ่ายอื่น
4.1 ........................................................................
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** ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ
หมายเหตุ
1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส้านักงบประมาณเท่านัน
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จ้าเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส้านักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านัน

1

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1
แผนงาน :
ผลผลิต :
โครงการ : ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและสาธารณภัย
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปี 2563

1. งบดาเนินงาน
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1.1.1 ค่าตอบแทน
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตงิ านให้ราชการ
(3) ค่าเช่าบ้าน
(4) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(5) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)

1,076,000
1,076,000
171,400
8,200 5 คน ๆ ละ 200 บาท 4 วัน
5 คน ๆ ละ 420 บาท 2 วัน

(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าเช่าทีพ่ ักและค่าพาหนะ
- ค่าเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน

- ค่าเบีย้ เลี้ยงเจ้าหน้าทีโ่ ครงการปฏิบัตงิ าน
- ค่าทีพ่ ักเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน

คาชี้แจง

1,076,000
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพืน้ ทีเ่ สี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม ในพืน้ ที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เครือข่ายจิตอาสา และประชาชนทัว่ ไปในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
4 จังหวัด ๆ ละ 2 ครั้ง = 8 ครั้ง ๆ ละ 200 คน รวม 1,600 คน

9,600 1 คน 2 ชมๆละ 600 บาท 8 ครั้ง
153,600 8 คน 4 ชมๆละ 600 บาท 8 ครั้ง
864,600
5,040 - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- จ.ลาพูน (3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)
32,640 - 12 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท
- 12 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 160 บาท
7,200 - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท)
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
- ค่าทีพ่ ักวิทยากร/เจ้าหน้าทีโ่ ครงการปฏิบัตงิ าน
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
-ค่าจ้างจัดทาอาหารสาหรับผู้ร่วมโครงการ
-ค่าจ้างจัดทาอาหารสาหรับวิทยากร/เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ
-ค่าจ้างจัดทาอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้ร่วมโครงการ
-ค่าจ้างจัดทาอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับวิทยากร/เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ
-ค่าจ้างจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
-ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
-ค่าจ้างจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
-ค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
-ค่าจัดจ้างทากระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรม
-ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
(8) ค่ารับรองและพิธีการ
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ปี 2562
(ถ้ามี)
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- จ.ลาพูน (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
- จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
50,400 12 คน ๆ ละ 7 คืน ๆ ละ 600 บาท
240,000 1,600 คน ๆ ละ 200 บาท

144,000
11,520
112,000
6,720
80,000
1,580
48,000
16,000
80,000
29,500

1,600 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
12 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 8 ครั้ง
1,600 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ
12 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 8 ครั้ง
1,600 คน ๆ ละ 50 บาท
เหมาจ่าย
1,600 ชุด ๆ ละ 30 บาท
8 ผืน ๆ ละ 2000 บาท
1,600 ใบ ๆ ละ 50 บาท
จ.แม่ฮ่องสอน (4 วัน ๆ ละ 3,000 บาท) , จ.เชียงใหม่ (3 วัน ๆ ละ 2,500 บาท)
จ.ลาพูน (3 วัน ๆ ละ 2,000 บาท) และ จ.ลาปาง (2 วัน ๆ ละ 2,000 บาท)

40,000
25,000
15,000 เหมาจ่าย
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์
(6) วัสดุกอ่ สร้าง
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว
(8) วัสดุเวชภัณฑ์
(9) วัสดุสนามและการฝึก
(10) วัสดุการศึกษา
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(13) วัสดุอาหาร
(14) วัสดุการเกษตร
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าไฟฟ้า
2.2 ค่าน้าประปา
2.3 ค่าบริการโทรศัพท์
2.4 ค่าบริการไปรษณีย์
2.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
(1.1) ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(ระบุรายการ)
(1.2) ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(ระบุรายการ)
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(1.3) ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(ระบุรายการ)
(1.4) ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
(ระบุรายการ)
(1.5) ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ระบุรายการ)
(1.6) ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง
(ระบุรายการ)
(1.7) ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
(ระบุรายการ)
(1.8) ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
(ระบุรายการ)
(1.9) ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
(ระบุรายการ)
(1.10) ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(ระบุรายการ)
(1.11) ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
(ระบุรายการ)
(1.12) ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
(ระบุรายการ)
(1.13) ครุภณ
ั ฑ์กฬี า
(ระบุรายการ)
(1.14) ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี
(ระบุรายการ)
(1.15) ครุภณ
ั ฑ์อาวุธ
(ระบุรายการ)
(1.16) ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
(ระบุรายการ)

ปี 2562
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(1.17) ครุภณ
ั ฑ์เครื่องจักรกล
(ระบุรายการ)
(1.18) ครุภณ
ั ฑ์สนาม
(ระบุรายการ)
(1.19) ครุภณ
ั ฑ์กลาโหม
(ระบุรายการ)
2.2 ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
(1.1) ค่าทีด่ นิ
(ระบุรายการ)
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ ักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.3) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างทีพ่ ักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารทีท่ าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.5) ค่าปรับปรุงอาคารทีท่ าการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.6) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.7) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.8) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.9) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.10) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ปี 2562
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ระบุรายการ)
(1.11) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.12) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(1.15) ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(1.16) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(1.17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(1.18) ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(1.19) ค่าสารวจออกแบบ
(ระบุรายการ)
(1.20) ค่าควบคุมงาน
(ระบุรายการ)
(1.21) ค่าจ้างบริษัททีป่ รึกษา
(ระบุรายการ)
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1) เงินอุดหนุนทัว่ ไป :……..........................…….
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..

ปี 2562
(ถ้ามี)

ปี 2563
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
4. งบรายจ่ายอื่น
4.1 ........................................................................

ปี 2562
(ถ้ามี)

ปี 2563

คาชี้แจง

** ขออนุมตั ถิ ัวจ่ายได้ทุกรายการ
หมายเหตุ
1. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านัน้
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณทีร่ ับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการทีม่ งี บประมาณเท่านัน้

1

แบบฟอร์มรายละเอียดจ้าแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
ปี 2563
ค้าชีแจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1
1,637,000
แผนงาน :
ผลผลิต :
โครงการ : ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและสาธารณภัย
กลุ่มเป้าหมาย : จนท.อปท. ,อปพร., อสปภ. มูลนิธ,ิ สมาคม และจนท.ของรัฐ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(จัดท้าแผนที่เสี่ยงภัยอุทกภัย น้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม)
4 จังหวัด ๆ ละ 2 รุ่น ๆ ละ 200 คน รวม 1,600 คน
1. งบด้าเนินงาน
1,637,000
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1,637,000
1.1.1 ค่าตอบแทน
249,900
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
5,100 5 คน ๆ ละ 200 บาท 3 วัน และ 5 คน ๆ ละ 420 บาท 1 วัน
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(3) ค่าเช่าบ้าน
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(5) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(6) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(7) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
244,800 1 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 8 ครั้ง , 12 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 8 ครั้ง
(8) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
1.1.2 ค่าใช้สอย
1,199,100
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประสานงาน
5,040 - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- จ.ลาพูน (3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงาน

32,640 - 12 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท
- 12 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 160 บาท
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

ปี 2562
(ถ้ามี)

- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ค่าที่พักวิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงาน
- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ
-ค่าจ้างจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
-ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
-ค่าจ้างจัดทากระเป๋าบรรจุเอกสารฝึกอบรม
-ค่าจ้างจัดทาอาหารสาหรับผู้ร่วมโครงการ
-ค่าจ้างจัดทาอาหารสาหรับวิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ
-ค่าจ้างจัดทาอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับผู้ร่วมโครงการ
-ค่าจ้างจัดทาอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับวิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ
-ค่าจ้างจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
-ค่าจ้างจัดทาป้ายไวนิล
-ค่าจ้างเหมาจัดทาสรุปผลการดาเนินงาน
-ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
-ค่าเช่าห้องประชุมและเครื่องเสียง
-ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่และพิธเี ปิดปิดโครงการ
(8) ค่ารับรองและพิธกี าร

ปี 2563
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9,000 - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 3 คืน ๆ ละ 600 บาท)
- จ.ลาพูน (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
- จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
50,400 12 คน ๆ ละ 7 คืน ๆ ละ 600 บาท
400,000 1,600 คน ๆ ละ 250 บาท

96,000
1,280
128,000
192,000
11,520
112,000
6,720
56,000
16,000
5,000
29,500

1,600 คน ๆ ละ 60 บาท
เหมาจ่าย
1,600 ใบๆ ละ 80 บาท
1,600 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
12 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 8 ครั้ง
1,600 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ
12 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 8 ครั้ง
1,600 ชุด ๆ ละ 35 บาท
8 ผืน ๆ ละ 2,000 บาท
(เหมาจ่าย)
จ.แม่ฮ่องสอน (4 วัน ๆ ละ 3,000 บาท) , จ.เชียงใหม่ (3 วัน ๆ ละ 2,500 บาท)
จ.ลาพูน (3 วัน ๆ ละ 2,000 บาท) และ จ.ลาปาง (2 วัน ๆ ละ 2,000 บาท)

32,000 4,000 บาท 8 รุ่น
16,000 8 รุ่น ๆ ละ 2,000 บาท
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(9) เงินสมทบทุนประกันสังคม
1.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุสานักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์
(6) วัสดุก่อสร้าง
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว
(8) วัสดุเวชภัณฑ์
(9) วัสดุสนามและการฝึก
(10) วัสดุการศึกษา
(11) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(12) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(13) วัสดุอาหาร
(14) วัสดุการเกษตร
(15) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
2.1 ค่าไฟฟ้า
2.2 ค่าน้าประปา
2.3 ค่าบริการโทรศัพท์
2.4 ค่าบริการไปรษณีย์
2.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
2. งบลงทุน
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์

ปี 2562
(ถ้ามี)

ปี 2563
188,000
80,000 1,600 คน ๆ ละ 50 บาท
12,000 (เหมาจ่าย)

96,000 1,600 คน ๆ ละ 60 บาท

ค้าชีแจง
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(1) ราคาต่อหน่วยต่า้ กว่า 1 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป
(1.1) ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(ระบุรายการ)
(1.2) ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(ระบุรายการ)
(1.3) ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(ระบุรายการ)
(1.4) ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
(ระบุรายการ)
(1.5) ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ระบุรายการ)
(1.6) ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง
(ระบุรายการ)
(1.7) ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
(ระบุรายการ)
(1.8) ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
(ระบุรายการ)
(1.9) ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
(ระบุรายการ)
(1.10) ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(ระบุรายการ)
(1.11) ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
(ระบุรายการ)

ปี 2562
(ถ้ามี)

ปี 2563
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
(1.12) ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
(ระบุรายการ)
(1.13) ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
(ระบุรายการ)
(1.14) ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี
(ระบุรายการ)
(1.15) ครุภณ
ั ฑ์อาวุธ
(ระบุรายการ)
(1.16) ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์
(ระบุรายการ)
(1.17) ครุภณ
ั ฑ์เครื่องจักรกล
(ระบุรายการ)
(1.18) ครุภณ
ั ฑ์สนาม
(ระบุรายการ)
(1.19) ครุภณ
ั ฑ์กลาโหม
(ระบุรายการ)
2.2 ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
(1) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า 10 ล้านบาท
(2) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึน้ ไป
(1.1) ค่าที่ดิน
(ระบุรายการ)
(1.2) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.3) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ปี 2563
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ระบุรายการ)
(1.4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.5) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.6) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.7) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.8) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.9) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.10) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.11) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(1.12) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(1.13) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(1.14) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(1.15) ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(ระบุรายการ)

ปี 2562
(ถ้ามี)
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หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(1.16) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(1.17) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(1.18) ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(1.19) ค่าสารวจออกแบบ
(ระบุรายการ)
(1.20) ค่าควบคุมงาน
(ระบุรายการ)
(1.21) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(ระบุรายการ)
3. งบเงินอุดหนุน
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
4. งบรายจ่ายอื่น
4.1 ........................................................................

ปี 2562
(ถ้ามี)
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** ขออนุมัติถัวจ่ายได้ทุกรายการ
หมายเหตุ
1. เพือ่ ประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของส้านักงบประมาณเท่านัน
กรุณาอย่าเพิม่ ประเภทรายการใหม่โดยไม่จ้าเป็น
2. กรณีประสงค์จะเพิม่ ทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าส้านักงบประมาณที่รบั ผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
3. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มงี บประมาณเท่านัน

1
แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
ปี 2563
คาชี้แจง
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1
1,092,000
แผนงาน :
ผลผลิต :
โครงการ : ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศและสาธารณภัย
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรมหลัก : ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชุมชน
จังหวัดลาปาง,ลาพูน,แม่ฮ่องสอน 2 ครั้ง และจังหวัดเชียงใหม่ 4 ครั้ง = 10 ครั้ง ๆ ละ 200 คน รวม 2,000 คน
(ซ้อมแผนอพยพอุทกภัย และดินถล่ม )
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ านให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบตั งิ าน
- ค่าที่พกั เจ้าหน้าที่ประสานงาน

1,092,000
1,092,000
48,200
5,000 5 คน ๆ ละ 200 บาท 5 วัน

43,200 วิทยากรภาคทฤษฎี (2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600.- 10 ครั้ง)
วิทยากรภาคปฏิบตั ิ (4 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600.- 10 ครั้ง)
1,016,000
198,000
4,320 - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- จ.ลาพูน (3 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)
56,640 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ/วิทยากร ออกปฏิบตั งิ าน 12 คน ๆ ละ 13 วัน ๆ ละ 240 บาท
เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ/วิทยากร ออกปฏิบตั งิ าน 12 คน ๆ ละ 10 วัน ๆ ละ 160 บาท
7,200 - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท)
- จ.ลาพูน (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)

2

หน่วย : บาท

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
- ค่าที่พกั วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการปฏิบตั งิ าน
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าอาหารผู้เข้าอบรม
- ค่าอาหารเจ้าหน้าที่/วิทยากร
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ผู้อบรม
- ค่าอาหารว่าง จนท. วิทยากร
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าจ้างจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
- ค่าจ้างจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
- ค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
- ค่าจัดจ้างทากระเป๋าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ค่าเช่าเหมารถตู้พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุกอ่ สร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์

ปี 2562
(ถ้ามี)

ปี 2563

คาชี้แจง

- จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
64,800 12 คน ๆ ละ 9 คืน ๆ ละ 600 บาท

240,000
14,400
140,000
8,400
60,000
1,240
60,000
8,000
100,000
53,000

2,000 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ
12 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 10 ครั้ง
2,000 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ
12 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 10 ครั้ง
2,000 คน ๆ ละ 30 บาท
เหมาจ่าย
2,000 ชุด ๆ ละ 30 บาท
4 ผืน ๆ ละ 2,000 บาท
2,000 ใบ ๆ ละ 50 บาท
จ.แม่ฮ่องสอน (6 วัน ๆ ละ 3,000 บาท) , จ.เชียงใหม่ (6 วัน ๆ ละ 2,500 บาท)
จ.ลาพูน (5 วัน ๆ ละ 2,000 บาท) และ จ.ลาปาง (5 วัน ๆ ละ 2,000 บาท)

27,800
800 10 ครั้ง ๆ ละ 80 บาท
15,000 (เหมาจ่าย)
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หน่วย : บาท

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
- วัสดุฝึกปฏิบตั ิ
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป
(๑.๑) ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(๑.๒) ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(๑.๓) ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(๑.๔) ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
(ระบุรายการ)
(๑.๕) ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ระบุรายการ)
(๑.๖) ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง
(ระบุรายการ)
(๑.๗) ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
(ระบุรายการ)
(๑.๘) ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

ปี 2562
(ถ้ามี)

ปี 2563

12,000 10 ครั้ง ๆ ละ 1,200 บาท

คาชี้แจง
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หน่วย : บาท

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
(ระบุรายการ)
(๑.๙) ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
(ระบุรายการ)
(๑.๑๐) ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(๑.๑๑) ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๒) ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๓) ครุภณ
ั ฑ์กฬี า
(ระบุรายการ)
(๑.๑๔) ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี
(ระบุรายการ)
(๑.๑๕) ครุภณ
ั ฑ์อาวุธ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๖) ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
(ระบุรายการ)
(๑.๑๗) ครุภณ
ั ฑ์เครื่องจักรกล
(ระบุรายการ)
(๑.๑๘) ครุภณ
ั ฑ์สนาม
(ระบุรายการ)
(๑.๑๙) ครุภณ
ั ฑ์กลาโหม
(ระบุรายการ)
(1.20) ครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
(๑.๑) ค่าที่ดนิ
(ระบุรายการ)
(๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พกั อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ปี 2563

คาชี้แจง
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หน่วย : บาท

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(ถ้ามี)
(ระบุรายการ)
(๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๘) ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน
(ระบุรายการ)

ปี 2563

คาชี้แจง
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หน่วย : บาท

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๑.๑๙) ค่าสารวจออกแบบ
(ระบุรายการ)
(๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน
(ระบุรายการ)
(๑.๒๑) ค่าจ้างบริษทั ที่ปรึกษา
(ระบุรายการ)
๓. งบเงินอุดหนุน
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
๔. งบรายจ่ายอื่น

ปี 2562
(ถ้ามี)

ปี 2563

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มงี บประมาณเท่านั้น

คาชี้แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)
1,422,000

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
กลุม่ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1
แผนงาน :
ผลผลิต :
โครงการ : ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย
กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัตงิ านให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลีย้ ง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
- ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่ประสานงาน

- ค่าเบี้ยเลีย้ งเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัตงิ าน

หน่วย : บาท
คาชี้แจง

กลุม่ เป้าหมาย : นักเรียน/นักศึกษา เยาวชนในพื้นที่เสีย่ งภัย 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จังหวัดละ 2 ครั้ง = 8 ครั้ง ๆ ละ 250 คน รวม 2,000 คน

1,422,000
1,422,000
225,800
5,000 5 คน ๆ ละ 200 บาท 5 วัน

.

220,800 ภาคทฤษฎี 1 คน ๆ ละ 1 ชม. ๆ ละ 600 บาท 8 ครั้ง
ภาคปฏิบัติ 10 คน ๆ ละ 4.5 ชม. ๆ ละ 600 บาท 8 ครั้ง
1,008,200
5,040 - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- จ.ลาพูน (3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)
32,640 - 12 คน ๆ ละ 6 วัน ๆ ละ 240 บาท

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
- 12 คน ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 160 บาท

- ค่าที่พกั เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ค่าที่พกั วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัตงิ าน
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าอาหารผูเ้ ข้าอบรม
- ค่าอาหารเจ้าหน้าที/่ วิทยากร
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดืม่ ผูอ้ บรม
- ค่าอาหารว่าง จนท. วิทยากร
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
-ค่าจัดจ้างทากระเป๋าสาหรับบรรจุเอกสารฝึกอบรมพร้อมสกรีน
-ค่าจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
-ค่าจ้างเหมาจัดทาสรุปผลโครงการ
-ค่าจัดจ้างทาป้ายไวนิล
-ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
-ค่าเช่าห้องประชุม
-ค่าถ่ายเอกสาร
-ค่าจ้างจัดทาของที่ระลึก
-ค่าจ้างจัดทาชุดสือ่ ประชาสัมพันธ์
-ค่าเช่าเหมารถตูพ้ ร้อมน้ามันเชือ้ เพลิง

7,200 - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 600 บาท)
- จ.ลาพูน (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
- จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
50,400 12 คน ๆ ละ 7 คืน ๆ ละ 600 บาท

300,000
14,400
140,000
8,400

2,000 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ
12 คน ๆ ละ 150 บาท 1 มื้อ 8 รุ่น
2,000 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ
15 คน ๆ ละ 35 บาท 2 มื้อ 8 รุ่น

160,000 2,000 ใบ ๆ ละ 80 บาท
100,000 2,000 เล่ม ๆ ละ 50 บาท
5,000
16,000 2,000 บาท 8 รุ่น
32,000 8 ครั้ง ๆ ละ 4,000 บาท
40,000 5,000 บาท 8 รุ่น
1,220 เหมาจ่าย
6,400 8 ครั้ง ๆ ละ 800 บาท
60,000 2,000 ชุด ๆ ละ 30 บาท
29,500 จ.แม่ฮ่องสอน (4 วัน ๆ ละ 3,000 บาท) , จ.เชียงใหม่ (3 วัน ๆ ละ 2,500 บาท)

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชี้แจง
จ.ลาพูน (3 วัน ๆ ละ 2,000 บาท) และ จ.ลาปาง (2 วัน ๆ ละ 2,000 บาท)

(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุกอ่ สร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(๙) วัสดุสนามและการฝึก
- วัสดุฝึกปฏิบัติ
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
๒. งบลงทุน

188,000
60,000 2000 คน ๆ ละ 30 บาท
28,000 รุ่นละ 3,500 บาท 8 รุ่น

100,000 2,000 คน ๆ ละ 50 บาท

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป
(๑.๑) ครุภัณฑ์สานักงาน
(๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(ระบุรายการ)
(๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ระบุรายการ)
(๑.๖) ครุภัณฑ์กอ่ สร้าง
(ระบุรายการ)
(๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร
(ระบุรายการ)
(๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา
(ระบุรายการ)
(๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์
(ระบุรายการ)
(๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๒) ครุภัณฑ์สารวจ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๓) ครุภัณฑ์กฬี า
(ระบุรายการ)
(๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี
(ระบุรายการ)

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

คาชี้แจง

หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวุธ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๖) ครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
(ระบุรายการ)
(๑.๑๗) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
(ระบุรายการ)
(๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม
(ระบุรายการ)
(๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม
(ระบุรายการ)
(1.20) ครุภัณฑ์อนื่ ๆ
๒.๒ ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ ไป
(๑.๑) ค่าที่ดนิ
(ระบุรายการ)
(๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พกั อาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)

คาชี้แจง

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
(๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
๓. งบเงินอุดหนุน
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
๔. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
ปี 2562
ปี 2563
(ถ้ามี)

** ขออนุมัตถิ ัวจ่ายได้ทุกรายการ
หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รบั ผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

คาชี้แจง

1

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย: บาท
งบประมาณ
ปี 2563

งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1
1,732,000
แผนงาน :
ผลผลิต :
โครงการ : ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณภัย
กิจกรรมหลัก : โรงเรียนเสริมสร้างการจัดการอุบตั ิภัยยั่งยืน
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงาน
- ค่าที่พกั วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติงาน
- ที่พกั ผู้เข้าร่วมโครงการ

คาชี้แจง

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมาย : ครู บุคลากร นักเรียนในโรงเรียน/สถานศึกษา
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จานวน
จังหวัดละ 1 ครัง้ = 4 ครัง้ ๆ ละ 200 คน รวม 800 คน

1,732,000
1,732,000
240,200
5,000 5 คน ๆ ละ 200 บาท 5 วัน

235,200 ภาคทฤษฎี (1 คน ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4 ครัง้ )
ภาคปฏิบัติ (2 คน ๆ ละ 2 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4 ครัง้ ),(10 คน ๆ ละ 9 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4 ครัง้ )
1,404,800
4,320 - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- จ.ลาพูน (3 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)
19,200 12 คน ๆ ละ 240 บาท 4 วัน
12 คน ๆ ละ 160 บาท 4 วัน
28,800 12 คน ๆ ละ 4 คืน ๆ ละ 600 บาท
480,000 800 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท

2

หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าอาหารผู้เข้าอบรม
- ค่าอาหารเจ้าหน้าที/่ วิทยากร
- ค่าอาหารว่าง/เครือ่ งดื่ม ผู้อบรม
- ค่าอาหารว่าง จนท. วิทยากร
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าจัดจ้างทากระเป๋าสาหรับบรรจุเอกสารฝึกอบรมพร้อมสกรีน
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ค่าเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์
- ค่าจัดจ้างทาป้ายไวนิล
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
- ค่าเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าเช่าห้องประชุม
(๘) ค่ารับรองและพิธกี าร
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุก่อสร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์

งบประมาณ
ปี 2563

คาชี้แจง

512,000
15,360
112,000
3,360
80,000
52,000
40,000
8,000
1,760
16,000
12,000
20,000

800 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 160 บาท
12 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 160 บาท 2 ครัง้
800 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
12 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 2 ครัง้
800 ใบ ๆ ละ 100 บาท
800 เล่ม ๆ ละ 65 บาท
800 ชุด ๆ ละ 50 บาท
4 ผืน ๆ ละ 2,000 บาท
เหมาจ่าย
4 ครัง้ ๆ ละ 4,000 บาท
4 วัน ๆ ละ 3,000 บาท
4 วัน ๆ ละ 5,000 บาท

87,000
32,000 800 คน ๆ ละ 40 บาท
15,000 เหมาจ่าย

3

หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(9) วัสดุสนามและการฝึก
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกแต่ละฐาน
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
(๑๒) วัสดุเครือ่ งแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภัณฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป
(๑.๑) ครุภัณฑ์สานักงาน
(ระบุรายการ)
(๑.๒) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(๑.๓) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(๑.๔) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(ระบุรายการ)
(๑.๕) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ระบุรายการ)
(๑.๖) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(ระบุรายการ)
(๑.๗) ครุภัณฑ์การเกษตร

งบประมาณ
ปี 2563

คาชี้แจง
40,000 ฐานละ 2,000 บาท 5 ฐาน 4 ครัง้

4

หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(ระบุรายการ)
(๑.๘) ครุภัณฑ์การศึกษา
(ระบุรายการ)
(๑.๙) ครุภัณฑ์การแพทย์
(ระบุรายการ)
(๑.๑๐) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(๑.๑๑) ครุภัณฑ์โรงงาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๒) ครุภัณฑ์สารวจ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๓) ครุภัณฑ์กีฬา
(ระบุรายการ)
(๑.๑๔) ครุภัณฑ์ดนตรี
(ระบุรายการ)
(๑.๑๕) ครุภัณฑ์อาวุธ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๖) ครุภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
(ระบุรายการ)
(๑.๑๗) ครุภัณฑ์เครือ่ งจักรกล
(ระบุรายการ)
(๑.๑๘) ครุภัณฑ์สนาม
(ระบุรายการ)
(๑.๑๙) ครุภัณฑ์กลาโหม
(ระบุรายการ)
(1.20) ครุภัณฑ์อื่น ๆ
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป
(๑.๑) ค่าที่ดิน

งบประมาณ
ปี 2563

คาชี้แจง

5

หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(ระบุรายการ)
(๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พกั อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(ระบุรายการ)

งบประมาณ
ปี 2563

คาชี้แจง

6

หน่วย: บาท
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๘) ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๙) ค่าสารวจออกแบบ
(ระบุรายการ)
(๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน
(ระบุรายการ)
(๑.๒๑) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(ระบุรายการ)
๓. งบเงินอุดหนุน
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
๔. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
ปี 2563

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รบั ผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

คาชี้แจง

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรม)
หน่วย : บาท
งบประมาณ
ปี 2563

งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
กลุม่ จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1
1,041,000
แผนงาน :
ผลผลิต :
โครงการ : ปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและสาธารณภัย
กิจกรรมหลัก : เผยแพร่องค์ความรู้ ในการลดผลกระทบจากสาธารณภัย
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) เงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
(๒) ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านให้ราชการ
(๓) ค่าเช่าบ้าน
(๔) ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
(๕) เงินตอบแทนตาแหน่งกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น
(๖) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ
(๗) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)
(๘) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- ค่าเบีย้ เลีย้ งเจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ค่าเบีย้ เลีย้ งเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบตั งิ าน
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ค่าที่พักวิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการปฏิบตั งิ าน
- ที่พักผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(๒) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

คาชีแ้ จง

กลุม่ เป้าหมาย : กลุม่ เป้าหมาย : ประชาชน นักเรียน เยาวชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภาคเอกชนภาคีเครือข่าย ตลอดจนประชาชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดละ 200 คน
รวมจานวน 800 คน

1,041,000
1,041,000
91,400
5,000 5 คน ๆ ละ 200 บาท 5 วัน

86,400 ภาคทฤษฎี (2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4 ครั้ง)
ภาคปฏิบตั ิ (10 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 4 ครั้ง)
886,600
4,320 - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- จ.ลาพูน (3 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท)
- จ.เชียงใหม่ (3 คน ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 240 บาท)
19,200 - 12 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 240 บาท
- 12 คน ๆ ละ 4 วัน ๆ ละ 160 บาท
1,800 - จ.แม่ฮ่องสอน (3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท)
28,800 12 คน ๆ ละ 4 คืน ๆ ละ 600 บาท
480,000 800 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 600 บาท

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(๓) ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
(๔) ค่าซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง
(๕) ค่าเช่าทรัพย์สิน
(๖) ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าอาหารผูเ้ ข้าอบรม
- ค่าอาหารเจ้าหน้าที่/วิทยากร
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดืม่ ผูอ้ บรม
- ค่าอาหารว่าง จนท. วิทยากร
(๗) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าจัดจ้างทากระเป๋าสาหรับบรรจุเอกสารฝึกอบรมพร้อมสกรีน
- ค่าจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ค่าจัดจ้างทาป้ายไวนิล
- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
- ค่าเช่าเหมารถตูพ้ ร้อมเชือ้ เพลิง
- ค่าเช่าห้องประชุม
(๘) ค่ารับรองและพิธีการ
(๙) เงินสมทบทุนประกันสังคม
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ
(๑) วัสดุสานักงาน
(๒) วัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
(๓) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(๔) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(๕) วัสดุคอมพิวเตอร์
(๖) วัสดุกอ่ สร้าง
(๗) วัสดุงานบ้านงานครัว
(๘) วัสดุเวชภัณฑ์
(9) วัสดุสนามและการฝึก
- ค่าวัสดุอปุ กรณ์การฝึกแต่ละฐาน
(๑๐) วัสดุการศึกษา
(๑๑) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

งบประมาณ
ปี 2563

คาชีแ้ จง

128,000
7,680
112,000
3,360

800 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 160 บาท
12 คน ๆ ละ 1 มือ้ ๆ ละ 160 บาท 4 ครั้ง
800 คน ๆ ละ 4 มือ้ ๆ ละ 35 บาท
12 คน ๆ ละ 2 มือ้ ๆ ละ 35 บาท 4 ครั้ง

48,000
4,000
8,000
1,440
20,000

800 ใบ ๆ ละ 60 บาท
800 เล่ม ๆ ละ 50 บาท
4 ผืน ๆ ละ 2,000 บาท
เหมาจ่าย
จ.แม่ฮ่องสอน (3 วัน ๆ ละ 3,000 บาท) , จ.เชียงใหม่ (2 วัน ๆ ละ 2,500 บาท)
จ.ลาพูน (2 วัน ๆ ละ 2,000 บาท) และ จ.ลาปาง (1 วัน ๆ ละ 2,000 บาท)
20,000 4 วัน ๆ ละ 5,000 บาท
63,000
24,000 800 คน ๆ ละ 30 บาท
15,000 เหมาจ่าย

24,000 ฐานละ 1,200 บาท 5 ฐาน 4 ครั้ง

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(๑๒) วัสดุเครื่องแต่งกาย
(๑๓) วัสดุอาหาร
(๑๔) วัสดุการเกษตร
(๑๕) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค
๒.๑ ค่าไฟฟ้า
๒.๒ ค่าน้าประปา
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์
๒.๕ ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
๒. งบลงทุน
๒.๑ ค่าครุภณ
ั ฑ์
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑ ล้านบาทขึน้ ไป
(๑.๑) ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(ระบุรายการ)
(๑.๒) ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(๑.๓) ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(๑.๔) ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
(ระบุรายการ)
(๑.๕) ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(ระบุรายการ)
(๑.๖) ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง
(ระบุรายการ)
(๑.๗) ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
(ระบุรายการ)
(๑.๘) ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
(ระบุรายการ)
(๑.๙) ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์
(ระบุรายการ)
(๑.๑๐) ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
(๑.๑๑) ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

งบประมาณ
ปี 2563

คาชีแ้ จง

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(ระบุรายการ)
(๑.๑๒) ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๓) ครุภณ
ั ฑ์กฬี า
(ระบุรายการ)
(๑.๑๔) ครุภณ
ั ฑ์ดนตรี
(ระบุรายการ)
(๑.๑๕) ครุภณ
ั ฑ์อาวุธ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๖) ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
(ระบุรายการ)
(๑.๑๗) ครุภณ
ั ฑ์เครื่องจักรกล
(ระบุรายการ)
(๑.๑๘) ครุภณ
ั ฑ์สนาม
(ระบุรายการ)
(๑.๑๙) ครุภณ
ั ฑ์กลาโหม
(ระบุรายการ)
(1.20) ครุภณ
ั ฑ์อนื่ ๆ
๒.๒ ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
(๒) ราคาต่อหน่วยตัง้ แต่ ๑๐ ล้านบาทขึน้ ไป
(๑.๑) ค่าที่ดนิ
(ระบุรายการ)
(๑.๒) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๓) ค่าปรับปรุงอาคารก่อสร้างที่พักอาศัยและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๔) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๕) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๖) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ

งบประมาณ
ปี 2563

คาชีแ้ จง

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
(ระบุรายการ)
(๑.๗) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๘) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๙) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๑) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิง่ ก่อสร้างประกอบ
(ระบุรายการ)
(๑.๑๒) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(๑.๑๓) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
(ระบุรายการ)
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้า
(ระบุรายการ)
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๘) ค่าบารุงรักษาทางและสะพาน
(ระบุรายการ)
(๑.๑๙) ค่าสารวจออกแบบ
(ระบุรายการ)
(๑.๒๐) ค่าควบคุมงาน
(ระบุรายการ)
(๑.๒๑) ค่าจ้างบริษทั ที่ปรึกษา
(ระบุรายการ)
๓. งบเงินอุดหนุน

งบประมาณ
ปี 2563

คาชีแ้ จง

หน่วย : บาท
งบรายจ่าย - รายการ
ปี 2562
(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ) (ถ้ามี)
๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
๑) เงินอุดหนุนทั่วไป :……..........................…….
๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๑) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ :…..................………..
๔. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ
ปี 2563

หมายเหตุ
๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณเท่านั้น
กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จาเป็น
๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสานักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุม่ จังหวัดก่อน
๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มงี บประมาณเท่านั้น

คาชีแ้ จง

รายละเอียดจาแนกงบประมาณ
ชือ่ โครงการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

งบประมาณ

24,237,600 บาท

สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬา จ.เชียงใหม่

เจ้าภาพหลัก

งบประมาณ

22,237,600 บาท

สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬา จ.ลาปาง

เจ้าภาพร่วม

งบประมาณ

4,548,200 บาท

สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬา จ.ลาพูน

เจ้าภาพร่วม

งบประมาณ

2,000,000 บาท

สานักงานการท่องเทีย่ วและกีฬา จ.แม่ฮ่องสอน

เจ้าภาพร่วม

งบประมาณ

2,000,000 บาท

วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

เจ้าภาพร่วม

งบประมาณ

2,000,000 บาท

งบดาเนินงาน

งบประมาณ

24,237,600 บาท

1) ค่าตอบแทน

งบประมาณ

1,525,200 บาท

2) ค่าใช้สอย

งบประมาณ

22,617,400 บาท

3) ค่าวัสดุ

งบประมาณ

95,000 บาท

4) ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ

24,237,600 บาท

งบลงทุน

งบประมาณ

1) ค่าครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ

................................

2) ค่าสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ

...............................

งบอุดหนุน

งบประมาณ

- บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ

- บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

- บาท
บาท
บาท

กิจกรรมหลักที่ 1

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมธุรกิจการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน 1

งบประมาณ

10,589,400 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 1.1

กิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริมพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรด้านการท่องเทีย่ ว

งบประมาณ

7,589,400 บาท

งบดาเนินงาน

งบประมาณ

7,589,400 บาท

ค่าตอบแทน

งบประมาณ

115,200 บาท

ค่าใช้สอย

งบประมาณ

7,474,200 บาท

ค่าวัสดุ

งบประมาณ

- บาท

- ค่าวิทยากรภาครัฐ จานวน 2 คน ๆ ละ 600 บาท จานวน 32 ชั่วโมง

งบประมาณ

38,400 บาท

- ค่าวิทยากรภาคเอกชน จานวน 2 คน ๆ ละ 1,200 บาท จานวน 32 ชั่วโมง

งบประมาณ

76,800 บาท

- ค่าเช่าพืน้ ทีจ่ ัดอบรม จานวน 8 ครั้ง ๆ ละ 100,000 บาท

งบประมาณ

800,000 บาท

- ค่าตกแต่งสถานที/่ จุดลงทะเบียน/จุดถ่ายภาพ/เวที จานวน 8 ครั้ง ๆ ละ 90,000 บาท

งบประมาณ

720,000 บาท

- ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรม จานวน 8 ครั้ง ๆ ละ 70,275 บาท

งบประมาณ

562,200 บาท

- ค่าป้ายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 800 ชิ้น ๆ ละ 20 บาท

งบประมาณ

16,000 บาท

- ค่าจัดทาหลักสูตรการอบรม จานวน 4 หลักสูตร ๆ ละ 76,000 บาท

งบประมาณ

304,000 บาท

- ค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมกระเป๋าบรรจุเอกสาร จานวน 800 ชุด ๆ ละ 800 บาท

งบประมาณ

640,000 บาท

- ค่าห้องพัก จานวน 800 คน ๆ ละ750 บาท

งบประมาณ

600,000 บาท

- ค่าอาหารเช้า จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท จานวน 800 คน

งบประมาณ

240,000 บาท

- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 350 บาท จานวน 800 คน

งบประมาณ

560,000 บาท

- ค่าอาหารเย็น จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 300 บาท จานวน 800 คน

งบประมาณ

240,000 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 4 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จานวน 800 คน

งบประมาณ

160,000 บาท

- ค่าประกาศนียบัตร จานวน 800 ใบ ๆ ละ 40 บาท

งบประมาณ

32,000 บาท

- ค่าเดินทางวิทยากร จานวน4 คน ๆ ละ 2,000 บาท จานวน 8 ครั้ง

งบประมาณ

64,000 บาท

- ค่าเดินทางผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 800 คน ๆ ละ 1,000 บาท

งบประมาณ

800,000 บาท

- ค่าพิธเี ปิดงานอบรม จานวน 1 งาน ๆ ละ 50,000 บาท จานวน 8 ครั้ง

งบประมาณ

400,000 บาท

- ค่าพิธปี ดิ งานอบรมและพิธมี อบเกียรติบตั ร จานวน 1 งาน ๆ ละ 50,000 บาท จานวน 8 ครั้ง

งบประมาณ

400,000 บาท

- ค่าพิธกี ร จานวน 1 คน ๆ ละ 8,000 บาท จานวน 8 ครั้ง

งบประมาณ

64,000 บาท

- ค่าเจ้าหน้าทีจ่ ุดลงทะเบียน จานวน 2 คน ๆ ละ 2,000 บาท จานวน 8 ครั้ง

งบประมาณ

32,000 บาท

- ค่าเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานและอานวยความสะดวก จานวน 4 คน ๆ ละ 20,000 บาท

งบประมาณ

80,000 บาท

- ค่าดาเนินการมาตราป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 จานวน1 งาน ๆ ละ 60,000 บาท จานวน 8 ครั้ง

งบประมาณ

480,000 บาท

- ค่าบันทึกภาพนิง่ จานวน 8 ครั้ง ๆ ละ 35,000 บาท

งบประมาณ

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมย่อยที่ 1.2

280,000 บาท
7,589,400

กิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเทีย่ วของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณ

3,000,000 บาท

งบดาเนินงาน

งบประมาณ

3,000,000 บาท

ค่าตอบแทน

งบประมาณ

- บาท

ค่าใช้สอย

งบประมาณ

3,000,000 บาท

ค่าวัสดุ

งบประมาณ

- บาท

- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Website จานวน 5 ชิ้น ๆ ละ 50,000 บาท

งบประมาณ

250,000 บาท

- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Youtube จานวน 1 ชิ้น ๆ ละ 250,000 บาท

งบประมาณ

250,000 บาท

- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook จานวน 5 ชิ้น ๆ ละ 85,000 บาท

งบประมาณ

425,000 บาท

- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Influlencer จานวน 10 ชิ้น ๆ ละ 80,000 บาท

งบประมาณ

800,000 บาท

ค่าใช้สอย

- จัดทาสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ จานวน 2 งาน ๆ ละ 150,000 บาท

งบประมาณ

300,000 บาท

- การประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 4 ป้าย ๆ ละ 70,000 บาท

งบประมาณ

280,000 บาท

- ค่าออกแบบจัดทาเนือ้ หาและสื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 1 งาน ๆ ละ 350,000 บาท

งบประมาณ

350,000 บาท

- ค่าจัดทาวิดีโอประชาสัมพันธ์ จานวน 1 งาน ๆ ละ 345,000 บาท

งบประมาณ

345,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมหลักที่ 2

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ (New Normal)

งบประมาณ

13,648,200 บาท

กิจกรรมย่อยที่ 2.1

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม วิถีชีวติ และกลุ่มชาติพนั ธุล์ ้านนา

งบประมาณ

5,548,200 บาท

งบดาเนินงาน

งบประมาณ

5,548,200 บาท

ค่าตอบแทน

งบประมาณ

- บาท

ค่าใช้สอย

งบประมาณ

5,548,200 บาท

ค่าวัสดุ

งบประมาณ

- บาท

- สารวจ รวบรวมข้อมูล เส้นทางการท่องเทีย่ วกลุ่มชาติพนั ธุ์ จานวน1งานๆ ละ 450,000 บาท

งบประมาณ

450,000 บาท

- บันทึกภาพนิง่ และภาพเคลื่อนไหวการสารวจเส้นทางท่องเทีย่ วกลุ่มชาติพนั ธ์ จานวน1งานๆ ละ 295,100 บาท

งบประมาณ

295,100 บาท

- จัดทาเส้นทางท่องเทีย่ วกลุ่มชาติพนั ธุ์ จานวน 3 เส้นทางๆ ละ 20,000 บาท

งบประมาณ

60,000 บาท

- ลงพืน้ ทีใ่ ห้ความรู้พร้อมรับการปรับตัวแบบ New Normal และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ จานวน 3 เส้นทางๆ ละ 600,000 บาท

งบประมาณ

1,800,000 บาท

- ค่าบันทึกภาพนิง่ และภาพเคลื่อนไหวการลงพืน้ ที่ จานวน 3 เส้นทางๆ ละ 35,500 บาท

งบประมาณ

106,500 บาท

- ค่าจัดทาคู่มือประกอบการลงพืน้ ที่ จานวน 300 ชุดๆ ละ 300 บาท

งบประมาณ

90,000 บาท

- จัดทาเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการท่องเทีย่ วกลุ่มชาติพนั ธุ์ E-book จานวน1งานๆ ละ 200,000 บาท

งบประมาณ

200,000 บาท

- ผลิตสื่อมัลติมีเดีย (VTR) เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วกลุ่มชาติพนั ธุ์ จานวน1ป้ายๆ ละ 250,000 บาท

งบประมาณ

250,000 บาท

- จัดทา Famtrip เส้นทางท่องเทีย่ วกลุ่มชาติพนั ธ์ จานวน3ครั้งๆ ละ 223,200 บาท

งบประมาณ

669,600 บาท

- จัดทาเนือ้ หาในการประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ จานวน1งานๆ ละ 300,000 บาท

งบประมาณ

300,000 บาท

- จัดทา Influencer Review เส้นทางการท่องเทีย่ วชาติพนั ธ์ จานวน 10 ชิ้นๆ ละ80,000บาท

งบประมาณ

800,000 บาท

- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Youtube จานวน 1 ชิ้น ๆ ละ 250,000 บาท

งบประมาณ

250,000 บาท

- จัดทาสื่อป้ายประชาสัมพันธุ์ Roll Up จานวน 30 ป้ายๆ ละ 3,900 บาท

งบประมาณ

117,000 บาท

- ค่าเจ้าหน้าทีป่ ระสานงานและอานวยความสะดวก จานวน 2 คน ๆ ละ 20,000 บาท

งบประมาณ

40,000 บาท

- ค่าดาเนินการมาตราป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 จานวน1 งาน ๆ ละ 120,000 บาท

งบประมาณ

120,000 บาท

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และฟืน้ ฟูการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์

งบประมาณ

3,000,000 บาท

งบดาเนินงาน

งบประมาณ

3,000,000 บาท

ค่าตอบแทน

งบประมาณ

บาท

ค่าใช้สอย

งบประมาณ

3,000,000 บาท

ค่าวัสดุ

งบประมาณ

- บาท

- จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ จานวน 1 งานๆ ละ 100,000 บาท

งบประมาณ

100,000 บาท

- ดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ จานวน1งานๆ ละ 200,000 บาท

งบประมาณ

200,000 บาท

- ดาเนินการจัดทาวิดีโอประชาสัมพันธ์การจัดงาน จานวน 1 งานๆ ละ 200,000 บาท

งบประมาณ

200,000 บาท

- ค่าจัดทาแคมเปญท่องเทีย่ ว จานวน 4 แคมเปญๆ ละ 300,000 บาท

งบประมาณ

1,200,000 บาท

- ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่านสื่อส่วนกลาง จานวน1งานๆ ละ 150,000 บาท

งบประมาณ

150,000 บาท

- การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ Youtube จานวน 1 ชิ้น ๆ ละ 200,000 บาท

งบประมาณ

200,000 บาท

- ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน สื่อท้องถิน่ จานวน 2 สื่อๆ ละ 50,000 บาท

งบประมาณ

100,000 บาท

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Influlencer จานวน 5 สื่อๆ ละ 50,000 บาท

งบประมาณ

250,000 บาท

- ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 2 ป้าย ๆ ละ 32,000 บาท

งบประมาณ

64,000 บาท

- ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายกองโจร จานวน 50 ป้ายๆ ละ 1,800 บาท

งบประมาณ

90,000 บาท

- ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย LED จานวน 2 ป้ายๆ ละ 100,000 บาท

งบประมาณ

200,000 บาท

- ค่าดาเนินงานจัดทาแผนการดาเนินงาน จานวน 1 งานๆ ละ 100,000 บาท

งบประมาณ

100,000 บาท

- ดาเนินการสรุปผลการดาเนินงาน จานวน1งานๆ ละ 146,000 บาท

งบประมาณ

146,000 บาท

กิจกรรมสร้างแบรนด์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมล้านนาเพือ่ การท่องเทีย่ ว

งบประมาณ

3,100,000 บาท

งบดาเนินงาน

งบประมาณ

3,100,000 บาท

ค่าตอบแทน

งบประมาณ

บาท

ค่าใช้สอย

งบประมาณ

3,100,000 บาท

ค่าวัสดุ

งบประมาณ

- บาท

- ค่าดาเนินการสร้างแบรนด์หตั กรรม จานวน 1 งาน

งบประมาณ

700,000 บาท

- ค่าดาเนินการจัดทา Brandbook จานวน 5,000 เล่ม

งบประมาณ

400,000 บาท

- ค่าดาเนินการศึกษาหัตถกรรมล้านนาเพือ่ การท่องเทีย่ ว

งบประมาณ

100,000 บาท

- ค่าดาเนินการวางแผนการใช้แบรนด์เพือ่ การสื่อสารการตลาด

งบประมาณ

290,000 บาท

- ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่านสื่อส่วนกลาง จานวน 1 งานๆ ละ 150,000บาท

งบประมาณ

150,000 บาท

- การประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ Youtube จานวน 1 ชิ้น ๆ ละ 200,000 บาท

งบประมาณ

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมย่อยที่ 2.2

ค่าใช้สอย

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมย่อยที่ 2.3

ค่าใช้สอย

- ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ผ่าน สื่อท้องถิน่ จานวน 2 สื่อๆ ละ 50,000 บาท

งบประมาณ

100,000 บาท

- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Influlencer จานวน 5 สื่อๆ ละ 80,000 บาท

งบประมาณ

400,000 บาท

- ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน 2 ป้าย ๆ ละ 32,000 บาท

งบประมาณ

64,000 บาท

- ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย LED จานวน 2 ป้ายๆ ละ 100,000 บาท

งบประมาณ

200,000 บาท

- ค่าดาเนินการจัดทาเนือ้ หาในการประชาสัมพันธ์

งบประมาณ

250,000 บาท

- ค่าดาเนินงานจัดทาแผนการดาเนินงาน จานวน 1 งานๆ ละ 100,000 บาท

งบประมาณ

100,000 บาท

- ดาเนินการสรุปผลการดาเนินงาน จานวน1งานๆ ละ 146,000 บาท

งบประมาณ

146,000 บาท

กิจกรรม“ดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International Music Festival)”

งบประมาณ

2,000,000 บาท

งบดาเนินงาน

งบประมาณ

2,000,000 บาท

ค่าตอบแทน

งบประมาณ

1,410,000 บาท

ค่าใช้สอย

งบประมาณ

495,000 บาท

ค่าวัสดุ

งบประมาณ

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
กิจกรรมย่อยที่ 2.4

95,000 บาท
2,000,000

ค่าตอบแทน
ประเภทดนตรีพนื้ บ้านล้านนา
- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก ชั่วโมงละ 1,200.-บาท จานวน 90 ชั่วโมง

งบประมาณ

108,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 600.-บาท จานวน 444 ชั่วโมง

งบประมาณ

266,400 บาท

ประเภทกลองล้านนา
- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก ชั่วโมงละ 1,200.-บาท จานวน 72 ชั่วโมง

งบประมาณ

86,400 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 600.-บาท จานวน 384 ชั่วโมง

งบประมาณ

230,400 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก ชั่วโมงละ 1,200.-บาท จานวน 240 ชั่วโมง

งบประมาณ

288,000 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคลากรของรัฐ ชั่วโมงละ 600.-บาท จานวน 372 ชั่วโมง

งบประมาณ

223,200 บาท

- ค่าตอบแทนนักแสดง

งบประมาณ

207,600 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงาน นักเรียนนักศึกษาจานวน 77 คนๆละ 300 บาท 3 วัน

งบประมาณ

69,300 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่ ครู จานวน 35 คนๆละ 500 บาท 3 วัน

งบประมาณ

52,500 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงาน บุคลากรภายนอกจานวน 77 คนๆละ 300 บาท 3 วัน

งบประมาณ

27,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงาน นักเรียนนักศึกษาจานวน 28 คนๆละ 300 บาท 2 วัน

งบประมาณ

16,800 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่ ครู จานวน 18 คนๆละ 500 บาท 2 วัน

งบประมาณ

18,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงาน บุคลากรภายนอกจานวน 24 คนๆละ 300 บาท 2 วัน

งบประมาณ

24,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดทาหนังสือหลักสูตร จานวน 3 หลักสูตร

งบประมาณ

170,000 บาท

ประเภทการแสดงพืน้ บ้านล้านนา

บันทึกการแสดงเจ้าหญิงแสนหวี

บันทึกการแสดงสดดนตรีออเคสตร้า

ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างเหมาซักรีดเครื่องแต่งกาย

งบประมาณ

10,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาถ่ายวีดีโอ พร้อมตัดต่อ

งบประมาณ

300,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาแต่งหน้า

งบประมาณ

10,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาจัดเครื่องบวงสรวง

งบประมาณ

5,000 บาท

งบประมาณ

95,000 บาท

ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

แบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

งบประมาณ
งบรายจ่าย - รายการ

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

(ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสานักงบประมาณ)
ถ้ามี
กิจกรรมที่ 1 การอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อการทางานเพื่อรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ”

คาชี้แจง

๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมภาคบรรยาย
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม
(๒) ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม
(๓) ค่าติดต่อสื่อสาร-จัดส่งอุปกรณ์การเรียนทางไปรษณีย์

695,800
14,400
14,400 6 ชั่วโมง * 1,200 บาท * 2 รุ่น
274,400
15,000 50 คน * 1 วัน * 150 บาท * 2 รุ่น
7,000 50 คน * 1 วัน * 35 บาท * 2 มื้อ * 2 รุ่น
30,000 15,000 บาท * 2 รุ่น

(กระเป๋าเอกสาร ปากกา ไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ)
(๔) ค่าธรรมเนียมโปรแกรม Zoom Meeting
(๕) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ (เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล สื่อการเรียนการสอน

2,400 600 บาท * 4 account
100,000 100,000 บาท * 1 ครั้ง

และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้าอบรมและผู้สอน สาหรับทุกหลักสูตร)
(๖) ค่าจ้างเหมาจัดทาวิดิโอบันทึกการเรียนการสอน

100,000 100,000 บาท * 1 ครั้ง

(สาหรับการเผยแพร่ให้กับผู้เข้าอบรมและผู้ที่สนใจจะศึกษาในภายหลัง)
(๗) ค่าใช้หอ้ งเรียนและสตูดิโอสาหรับการอบรม การถ่ายทอดสดออนไลน์

20,000 10,000 บาท * 2 วัน

และถ่ายทาสื่อการสอน
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

407,000

(๑) ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมออนไลน์สาหรับผู้เข้าร่วมอบรม (ไมโครโฟน หูฟัง 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) ค่าวัสดุสานักงาน (ปากกา สมุดจดบันทึก และสื่อการสอน)

100,000 50,000 บาท * 2 รุ่น

(๔) ค่ากระเป๋าเอกสารสาหรับผู้เข้าอบรม

20,000 50 คน * 200 บาท * 2 รุ่น

(๕) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ฯลฯ)

32,000 16,000 บาท * 2 รุ่น

(๖) ค่าวุฒิบตั ร พร้อมปก

15,000 50 คน * 150 บาท * 2 รุ่น

(๗) ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม
40,000 20,000 บาท * 2 รุ่น
กิจกรรมที่ 2 การอบรม เรื่อง “การดูแลสุขอนามัย (Hygiene) ในสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-2019)”
จานวน 50 คน ระยะเวลา 2 วัน (12 ชั่วโมง) 2 รุ่น
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมภาคบรรยาย
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

641,800
28,800
28,800 12 ชั่วโมง * 1,200 บาท * 2 รุ่น
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) ค่าติดต่อสื่อสาร-จัดส่งอุปกรณ์การเรียนทางไปรษณีย์

30,000 15,000 บาท * 2 รุ่น

(กระเป๋าเอกสาร ปากกา ไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ)
(๔) ค่าจ้างเหมาจัดทาวิดิโอบันทึกการเรียนการสอน

100,000 100,000 บาท * 1 ครั้ง

(สาหรับการเผยแพร่ให้กับผู้เข้าอบรมและผู้ที่สนใจจะศึกษาในภายหลัง)
(๕) ค่าใช้หอ้ งเรียนและสตูดิโอสาหรับการอบรม การถ่ายทอดสดออนไลน์

40,000 10,000 บาท * 2 วัน * 2 รุ่น

และถ่ายทาสื่อการสอน
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

399,000

(๑) ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมออนไลน์สาหรับผู้เข้าร่วมอบรม (ไมโครโฟน หูฟัง 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) ค่าวัสดุสานักงาน (ปากกา สมุดจดบันทึก และสื่อการสอน)

100,000 50,000 บาท * 2 รุ่น

(๔) ค่ากระเป๋าเอกสารสาหรับผู้เข้าอบรม

20,000 50 คน * 200 บาท * 2 รุ่น

(๕) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ฯลฯ)

24,000 12,000 บาท * 2 รุ่น

(๖) ค่าวุฒิบตั ร พร้อมปก

15,000 50 คน * 150 บาท * 2 รุ่น

(๗) ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม

40,000 20,000 บาท * 2 รุ่น

กิจกรรมที่ 3 การอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการในสถานประกอบการเพื่อรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”
จานวน 50 คน ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน

400,100
21,600

(๑) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมภาคบรรยาย
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

21,600 18 ชั่วโมง * 1,200 บาท
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) ค่าติดต่อสื่อสาร-จัดส่งอุปกรณ์การเรียนทางไปรษณีย์

15,000 15,000 บาท * 1 รุ่น

(กระเป๋าเอกสาร ปากกา ไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ)
(๔) ค่าจ้างเหมาจัดทาวิดิโอบันทึกการเรียนการสอน

100,000 100,000 บาท * 1 ครั้ง

(สาหรับการเผยแพร่ให้กับผู้เข้าอบรมและผู้ที่สนใจจะศึกษาในภายหลัง)
(๕) ค่าใช้หอ้ งเรียนและสตูดิโอสาหรับการอบรม การถ่ายทอดสดออนไลน์

30,000 10,000 บาท * 3 วัน

และถ่ายทาสื่อการสอน
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

200,500

(๑) ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมออนไลน์สาหรับผู้เข้าร่วมอบรม (ไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ)

50,000 50 คน * 1,000 บาท

(๒) ค่าวัสดุอุปกรณ์สุขอนามัยพื้นฐาน เช่น หน้ากากอนามัย,face shield, alcohol gel

50,000 50 คน * 1,000 บาท

(๓) ค่าวัสดุสานักงาน (ปากกา สมุดจดบันทึก และสื่อการสอน)

50,000 50,000 บาท * 1 รุ่น

(๔) ค่ากระเป๋าเอกสารสาหรับผู้เข้าอบรม

10,000 50 คน * 200 บาท

(๕) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ฯลฯ)

13,000 13,000 บาท * 1 รุ่น

(๖) ค่าวุฒิบตั ร พร้อมปก
(๗) ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม

7,500 50 คน * 150 บาท
20,000 20,000 บาท * 1 รุ่น

กิจกรรมที่ 4 การอบรม เรื่อง “เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพสาหรับการให้บริการในสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ”
จานวน 50 คน ระยะเวลา 1 วัน (6 ชั่วโมง) 2 รุ่น
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมภาคบรรยาย
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย
(๑) ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม
(๒) ค่าอาหารว่างผู้เข้าอบรม
(๓) ค่าติดต่อสื่อสาร-จัดส่งอุปกรณ์การเรียนทางไปรษณีย์

618,400
14,400
14,400 6 ชั่วโมง * 1,200 บาท * 2 รุ่น
172,000
15,000 50 คน * 1 วัน * 150 บาท * 2 รุ่น
7,000 50 คน * 1 วัน * 35 บาท * 2 มิ้อ * 2 รุ่น
30,000 15,000 บาท * 2 รุ่น

(กระเป๋าเอกสาร ปากกา ไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ)
(๔) ค่าจ้างเหมาจัดทาวิดิโอบันทึกการเรียนการสอน

100,000 100,000 บาท * 1 ครั้ง

(สาหรับการเผยแพร่ให้กับผู้เข้าอบรมและผู้ที่สนใจจะศึกษาในภายหลัง)
(๕) ค่าใช้หอ้ งเรียนและสตูดิโอสาหรับการอบรม การถ่ายทอดสดออนไลน์

20,000 10,000 บาท * 1 วัน * 2 รุ่น

และถ่ายทาสื่อการสอน
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

432,000

(๑) ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมออนไลน์สาหรับผู้เข้าร่วมอบรม (ไมโครโฟน หูฟัง 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) ค่าวัสดุสานักงาน (ปากกา สมุดจดบันทึก และสื่อการสอน)

100,000 50,000 บาท * 2 รุ่น

(๔) ค่ากระเป๋าเอกสารสาหรับผู้เข้าอบรม

20,000 50 คน * 200 บาท * 2 รุ่น

(๕) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ฯลฯ)

22,000 11,000 บาท * 2 รุ่น

(๖) ค่าวุฒิบตั ร พร้อมปก

15,000 50 คน * 150 บาท * 2 รุ่น

(๗) ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม

40,000 20,000 บาท * 2 รุ่น

(๘) ค่าวัตถุดิบสมุนไพรสาหรับวิทยากรและผู้เรียน

35,000 35,000 บาท * 1 ครั้ง

กิจกรรมที่ 5 การอบรม เรื่อง “การเตรียมสถานประกอบการสปาและนวดเพื่อสุขภาพเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ 2019 (COVID-2019)”
จานวน 50 คน (สาหรับ 30 สถานประกอบการ) ระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง)
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การให้ความรู้และแนวทางการดาเนินการในการจัดการสถาน
ประกอบการฯ (ระยะเวลา 1 วัน)
ระยะที่ 2 การนาเสนอผลงาน และให้คาปรึกษาแต่ละสถานประกอบการฯ
(ระยะเวลา 1 วัน)
ระยะที่ 3 การติดตามผลการดาเนินงาน (ระยะเวลา 1 วัน)
๑. งบดาเนินงาน
๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
(๑) ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมภาคบรรยาย
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย

400,100
21,600
21,600 18 ชั่วโมง * 1,200 บาท * 2 รุ่น
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) ค่าติดต่อสื่อสาร-จัดส่งอุปกรณ์การเรียนทางไปรษณีย์

15,000 15,000 บาท * 1 รุ่น

(กระเป๋าเอกสาร ปากกา ไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ)
(๔) ค่าจ้างเหมาจัดทาวิดิโอบันทึกการเรียนการสอน

100,000 100,000 บาท * 1 ครั้ง

(สาหรับการเผยแพร่ให้กับผู้เข้าอบรมและผู้ที่สนใจจะศึกษาในภายหลัง)
(๕) ค่าใช้หอ้ งเรียนและสตูดิโอสาหรับการอบรม การถ่ายทอดสดออนไลน์

30,000 10,000 บาท * 3 วัน

และถ่ายทาสื่อการสอน
(๖) ค่าเช่ารถสาหรับลงพื้นที่ติดตามผล

3,000 3,000 บาท * 1 วัน

๑.๑.๓ ค่าวัสดุ

197,500

(๑) ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรมออนไลน์สาหรับผู้เข้าร่วมอบรม (ไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ)

50,000 50 คน * 1,000 บาท

(๒) ค่าวัสดุอุปกรณ์สุขอนามัยพื้นฐาน เช่น หน้ากากอนามัย,face shield, alcohol gel

50,000 50 คน * 1,000 บาท

(๓) ค่าวัสดุสานักงาน (ปากกา สมุดจดบันทึก และสื่อการสอน)

50,000 50,000 บาท

(๔) ค่ากระเป๋าเอกสารสาหรับผู้เข้าอบรม

10,000 50 คน * 200 บาท

(๕) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ ฯลฯ)

10,000 10,000 บาท

(๖) ค่าวุฒิบตั ร พร้อมปก

7,500 50 คน * 150 บาท

(๗) ค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม

20,000 20,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม

2,756,200

รวมงบประมาณดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

100,800
1,019,400
1,636,000
2,756,200

รายละเอียดจาแนกงบประมาณ
โครงการ
ปรับปรุงเส้นทางเพือ่ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชม .4067 แยกทางหลวงหมายเลข 1349 – บ้านป่าแป๋ อ.สะเมิง,แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

งบประมาณ

10,750,000 บาท

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

10,750,000
10,750,000
-

งบประมาณ
งบประมาณ

10,750,000 บาท
10,750,000 บาท

หน่วยงานดาเนินโครงการ

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทัง้ โครงการ
งบดาเนินงาน
1) ค่าตอบแทน
2) ค่าใช้สอย
3) ค่าวัสดุ
4) ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
1) ค่าครุภณ
ั ฑ์
2) ค่าสิ่งก่อสร้าง
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม
กิจกรรมหลักที่ 1
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 ปรับปรุงเส้นทางเพือ่ เชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ ว ชม.4067 แยกทางหลวงหมายเลข 1349 – บ้านป่าแป๋ อ.สะเมิง,แม่แตง จ.เชียงใหม่
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบลงทุน
1) ค่าครุภณ
ั ฑ์
2) ค่าสิ่งก่อสร้าง
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ

10,750,000 บาท
- บาท
10,750,000 บาท

