


โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม่)

งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 โครงการ 41,729,570.00 รวม 5 โครงการ 41,727,100.00

             เพือ่ทราบ (งบประมาณปกติ)  จ านวน  540,670 บาท 
หมายเหตุ : งบประมาณรายการเดิม 41,729,570 บาท มาจากงบประมาณรายการเปล่ียนแปลง 3 โครงการ จ านวน 41,188,900 บาท รวมกับส่วนเกินงบประมาณในรายการขอเปล่ียนแปลง

สรุปรายการขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ
กรณทีี่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคก่อน (งบประมาณปกต)ิ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุม่จังหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1

กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 

สรุปงบปกติ-เพือ่พิจารณา ภาคเหนือตอนบน 1



งบประมาณปกต-ิเพ่ือพิจารณา

เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไม่ควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
ขอโอนเปลีย่นแปลง 3 โครงการ ขอโอนเปลีย่นแปลง 5 โครงการ

1. โครงการยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธรุกิจเกษตร 
(วงเงนิรวม 58,384,200 บาท)

22,256,800.00    1. โครงการยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธรุกิจ
เกษตร (วงเงนิรวม 58,384,200 บาท)

22,256,800.00      22,256,800.00 มติ ก.บ.ก. คร้ังที ่7/2561
วนัที ่13 ธนัวาคม 2561

กจิกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิม่มลูค่า
น้า้นมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยัง่ยนื (วงเงิน 
45,304,900 บาท)

กจิกรรมหลัก ยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
เพิม่มลูค่าน้า้นมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความ
ยัง่ยนื (วงเงิน 45,304,900 บาท)

กจิกรรมยอ่ย เร่งรัดผลิตพชือาหารสัตวแ์ละรูปแบบ
อาหารแบบครบส่วน TMR เพือ่เพิม่ผลผลิตปริมาณและ
คุณภาพนมคุณภาพสูงล้านนา (วงเงิน 22,256,800 บาท)

กจิกรรมยอ่ย เร่งรัดผลิตพชือาหารสัตวแ์ละ
รูปแบบอาหารแบบครบส่วน TMR เพือ่เพิม่
ผลผลิตปริมาณและคุณภาพนมคุณภาพสูง
ล้านนา (วงเงิน 22,256,800 บาท)

หนว่ยด้าเนนิการ ส้านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัเชยีงใหม่ หนว่ยด้าเนนิการ ส้านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั
เชยีงใหม่รายการที ่1 เคร่ืองอดัหญ้าฟอ้นแหง้ สหกรณ์โคนมแม่

วาง จ้ากดั 
229 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน 1 
เคร่ือง 
(วงเงิน 462,000 บาท)

รายการที ่1 เคร่ืองอดัหญ้าฟอ้นแหง้ สหกรณ์
โคนมสันก้าแพง (ปา่ตึงหว้ยหมอ้) จ้ากดั 32/3 
ม. 7 ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน
 1 เคร่ือง (วงเงิน 462,000 บาท)

รายการที ่2 เคร่ืองตัดหญ้าแบบจานหมนุ แบบ 4 จาน 
กวา้ง 1.8 เมตร สหกรณ์โคนมแมว่าง จ้ากดั 22 ม.3 ต.
บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน 1 เคร่ือง (วงเงิน
 292,600 บาท)

รายการที ่2 เคร่ืองตัดหญ้าแบบจานหมนุ แบบ 
4 จาน กวา้ง 1.8 เมตร สหกรณ์โคนมสันก้าแพง
 (ปา่ตึงหว้ยหมอ้) จ้ากดั 32/3 ม.7 ต.ออนใต้ 
อ.สันก้าแพง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน 1 เคร่ือง  
(วงเงิน 292,600 บาท) 

เลขทีห่นงัสือ
ที ่มท 0227.6 
(ชม)/679
วนัที ่20 พ.ย. 61

สรุปรายการขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ
กรณีทีต่้องได้รับความเหน็ชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ทีก่ ากับดูแลภาคก่อน (งบประมาณปกต)ิ

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปขีองกลุม่จังหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
กลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เหน็ควรสนับสนุน เนือ่งจากเปน็
การเปล่ียนแปลงสถานทีด้่าเนนิการ
 จากสหกรณ์โคนมแมว่างซ่ึงได้รับ
งบประมาณในการจดัซ้ืออปุกรณ์
แล้วจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จงึได้
เปล่ียนไปด้าเนนิการทีส่หกรณ์โค
นมสันก้าแพง (ปา่ตึงหว้ยหมอ้) ซ่ึงมี
ความพร้อมในการด้าเนนิการแทน

งบปกติ-เพือ่พจิารณา เหนอืบน 1 หนา้ 1/8



เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไม่ควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
รายการที ่3 เคร่ืองหัน่หญ้าสด (Forage Cutter) 
สหกรณ์โคนมแมว่าง จ้ากดั 229 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แม่
วาง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน 1 เคร่ือง (วงเงิน 269,500 บาท)

รายการที ่3 เคร่ืองหัน่หญ้าสด (Forage 
Cutter) สหกรณ์โคนมสันก้าแพง (ปา่ตึงหว้ย
หมอ้) จ้ากดั 32/3 ม. 7 ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง 
จ.เชยีงใหม ่จ้านวน 1 เคร่ือง (วงเงิน 269,500 
บาท)

รายการที ่4 เคร่ืองเกล่ียหญ้ารวมกอง สหกรณ์โคนมแม่
วาง จ้ากดั 
229 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน 1 
เคร่ือง 
(วงเงิน 192,500 บาท)

รายการที ่4 เคร่ืองเกล่ียหญ้ารวมกอง สหกรณ์
โคนมสันก้าแพง (ปา่ตึงหว้ยหมอ้) จ้ากดั 32/3 
ม. 7 ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน
 1 เคร่ือง (วงเงิน 192,500 บาท)

รายการที ่5 เคร่ืองหัน่จา่ยหญ้า สหกรณ์โคนมแมว่าง 
จ้ากดั 229 ม.3
ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน 1 เคร่ือง  
(วงเงิน 754,600 บาท)

รายการที ่5 เคร่ืองหัน่จา่ยหญ้า สหกรณ์โคนม
สันก้าแพง (ปา่ตึงหว้ยหมอ้) จ้ากดั 32/3 ม. 7 
ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน 1 
เคร่ือง (วงเงิน 754,600 บาท) 

รายการที ่6 เคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส้าหรับผลิต
อาหาร ทเีอม็อาร์ แบบแกนต้ัง 2 เกลียวผสม ชนดิลาก
จงูด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. 
สหกรณ์โคนมแมว่าง จ้ากดั 229 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แม่
วาง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน 1 เคร่ือง (วงเงิน 1,309,000 
บาท)

รายการที ่6 เคร่ืองจกัรผลิตอาหารสัตว ์ส้าหรับ
ผลิตอาหาร ทเีอม็อาร์ แบบแกนต้ัง 2 เกลียว
ผสม ชนดิลากจงูด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด
ไมน่อ้ยกวา่ 13 ลบ.ม. สหกรณ์โคนมสันก้าแพง 
(ปา่ตึงหว้ยหมอ้) จ้ากดั 32/3 ม. 7 ต.ออนใต้ อ.
สันก้าแพง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน 1 เคร่ือง (วงเงิน
 1,309,000 บาท)

รายการที ่7 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนดิขบัเคล่ือน 4 ขนาด
 95 แรงมา้พร้อมบุง้กี ๋สหกรณ์โคนมแมว่าง จ้ากดั 229 
ม.3 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน 1 เคร่ือง 
(วงเงิน 1,193,500 บาท)

รายการที ่7 รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนดิขบัเคล่ือน
 4 ขนาด 95 แรงมา้พร้อมบุง้กี ๋สหกรณ์โคนม
สันก้าแพง (ปา่ตึงหว้ยหมอ้) จ้ากดั 32/3 ม. 7 
ต.ออนใต้ อ.สันก้าแพง จ.เชยีงใหม ่จ้านวน 1 
เคร่ือง 
(วงเงิน 1,193,500 บาท)

งบปกติ-เพือ่พจิารณา เหนอืบน 1 หนา้ 2/8



เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไม่ควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
ความจ้าเปน็ทีต้่องขอเปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลงสถานทีด้่าเนนิการ เนือ่งจากการ
จดัท้าค้าของบประมาณ ด้าเนนิการในป ี2560  
 ในขณะนัน้ สหกรณ์โคนมแมว่าง จ้ากดั ยงัไมม่ี
ชดุเคร่ืองจกัรส้าหรับผลิตอาหารแบบครบส่วน 
TMR แต่ในปงีบประมาณ 2561 สหกรณ์โคนม
แมว่าง จ้ากดั ได้รับงบสนบัสนนุจากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ในการจดัซ้ือชดุเคร่ืองจกัร
ดังกล่าวแล้ว จงึไมข่อรับครุภณัฑ์นีอ้กี ประกอบ
กบัหากยงัคงพจิารณาสนบัสนนุ จะท้าใหเ้กดิ
ความซ้้าซ้อนไมเ่กดิความคุ้มค่าของการใชจ้า่ย
งบประมาณของรัฐ ทัง้นีม้สีหกรณ์ทีม่คีวาม
พร้อมและยนืยนัต้องการเขา้ร่วมโครงการ ได้แก่
 สหกรณ์โคนมสันก้าแพง (ปา่ตึงหว้ยหมอ้) 
จ้ากดั โดยได้มหีนงัสือยนืยนัความพร้อมเขา้ร่วม
โครงการตามหนงัสือ สหกรณ์โคนมสันก้าแพง 
(ปา่ตึงหว้ยหมอ้) ที ่สค.137/2561 ลงวนัที ่25 
ส.ค.61

เลขทีห่นงัสือ
ที ่มท 0227.6 
(ชม)/83
วนัที ่5 ก.พ. 62

2. โครงการโรงงานตน้แบบอุทยานอาหารภาคเหนือ 
(Northern Thailand Food Valley Pilot Plant)
(วงเงนิรวม 2,420,300 บาท)

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

     2,420,300.00      2,420,300.00 มติ ก.บ.ก. คร้ังที ่1/2562
วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2562

กจิกรรมหลัก(เดิม)  โรงงานต้นแบบอทุยานอาหาร
ภาคเหนอื (Northern Thailand Food Valley Pilot 
Plant) (วงเงิน 98,500,000 บาท)

กจิกรรมหลัก(ใหม่)  การวเิคราะหค์วามต้องการ
ในอนาคตของผู้มส่ีวนได้เสียในอตุสาหกรรม
เกษตรและอาหารในพืน้ทีภ่าคเหนอืและศึกษา
อนาคตโดยการมองไกล (Foresight) 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมของอตุสาหกรรม
เกษตรและอาหารในพืน้ทีภ่าคเหนอื (วงเงิน 
2,420,300 บาท)

เหน็ควรสนับสนุน การ
เปล่ียนแปลงกจิกรรม วตัถปุระสงค์
 ตัวชีว้ดั ผลลัพธแ์ละผลผลิต เพือ่ให้
สอดคล้องกบังบประมาณทีไ่ด้รับ
จดัสรร จากเดิมทีข่ออนมุติั 98.5  
ล้านบาท เหลือ 2.42 ล้านบาท

งบปกติ-เพือ่พจิารณา เหนอืบน 1 หนา้ 3/8



เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไม่ควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
หนว่ยด้าเนนิการ ส้านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัเชยีงใหม่ หนว่ยด้าเนนิการ ส้านกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั

เชยีงใหม่

วตัถปุระสงค์ (เดิม)
1. เพือ่โรงงานต้นแบบอาหารส้าหรับวจิยัพฒันา รวมถงึ
ใหบ้ริการแกภ่าคเอกชนต้ังแต่การผลิต วเิคราะหท์ดสอบ
 และรับรองมาตรฐาน
2. เพือ่จดัท้ารูปแบบการบริหารจดัการโรงงานต้นแบบ
ใหส้ามารถด้าเนนิงานได้อยา่งยัง่ยนื

วตัถปุระสงค์ (ใหม่)
1. เพือ่ศึกษาขอ้มลูความต้องการในการใช้
บริการด้านโรงงานรับจา้งผลิต (OEM Factory)
 ด้านเกษตรแปรรูป และอาหารในพืน้ที่
ภาคเหนอื
2. เพือ่สนบัสนนุกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์
นวตักรรม และสร้างมลูค่าเพิม่ในการผลิต
อาหารต้นแบบ 
3. เพือ่สร้างโอกาสการผลิต ผลิตภณัฑ์ทีม่มีลูสูง
เพือ่ขยายผลในเชงิพาณิชยใ์หก้บัผู้ประกอบการ
ในพืน้ที่

ตัวชีว้ดั (เดิม)
1. ได้อาคารโรงงานต้นแบบอาหารส้าหรับวจิยัพฒันา 
รวมถงึผลิตวเิคราะหท์ดสอบ และรับรองมาตรฐานที่
พร้อมใหบ้ริการแกภ่าคเอกชน
2. ได้รูปแบบการบริหารจดัการโรงงานต้นแบบให้
สามารถด้าเนนิงานได้อยา่งยัง่ยนื

ตัวชีว้ดั (ใหม่)
1. มรีายงานขอ้มลูการศึกษาสถานการณ์การ
ผลิตและการตลาด ด้านเกษตรแปรรูปและ
อาหารในพืน้ทีภ่าคเหนอื ทีส่ามารถน้าไป
ประยกุต์ใชใ้นการประกอบธรุกจิได้อยา่ง
เหมาะสม อยา่งนอ้ย 1 รายงาน
2. มผีลิตภณัฑ์นวตักรรมต้นแบบทีไ่ด้รับการ
พฒันา ไมน่อ้ยกวา่ 25 ผลิตภณัฑ์
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เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไม่ควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
 ผลผลิต/ผลลัพธ ์(เดิม)
1. เกดิการสร้างมลูค่าเพิม่ (Value added) ใหก้บั
ผลิตภณัฑ์อาหาร
2. ชว่ยสร้างโอกาสใหแ้กผู้่ประกอบการในการเขา้ถงึ
เคร่ืองมอืในกระบวนการแปรรูปอาหารทีท่นัสมยั

ผลผลิต (ใหม่) 
1. มรูีปแบบทางธรุกจิ (Business Model) 
ส้าหรับการผลิตและการจ้าหนา่ยผลิตภณัฑ์
เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ของ
ภาคเหนอืตอนบน 1
ผลลัพธ ์(ใหม่)
1. ผู้ประกอบการในภาคเหนอืตอนบน 1 มี
โอกาสขยายธรุกจิโดยยกระดับจากขนาดยอ่ม 
เปน็ขนาดกลาง ท้าใหเ้กดิการเพิม่การลงทนุ 
และการจา้งงานในพืน้ทีสู่งขึน้

กจิกรรมที ่1 การออกแบบและกอ่สร้างอาคารโรงงาน
ต้นแบบใหไ้ด้มาตรฐานส้าหรับอตุสาหกรรมอาหาร

กจิกรรมที ่1 การวเิคราะหค์วามต้องการใน
อนาคตของผู้มส่ีวนได้เสียในอตุสาหกรรม
เกษตรและอาหารในพืน้ทีภ่าคเหนอืและศึกษา
อนาคตโดยการมองไกล (Foresight) 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมของอตุสาหกรรม
เกษตรและอาหารในพืน้ทีภ่าคเหนอื

กจิกรรมที ่2 การส่ังซ้ือเคร่ืองมอืเคร่ืองจกัรในการผลิต 
และเคร่ืองมอืวเิคราะหท์ดสอบส้าหรับอตุสาหกรรม
อาหาร

กจิกรรมที ่2 การประชาสัมพนัธโ์ครงการ พร้อม
เปดิรับสมคัร (50 กจิการ) และคัดเลือก (25 
กจิการ) ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอาหารและ
เกษตรแปรรูปในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน 1 
ได้แก ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ล้าพนู ล้าปางและ
แมฮ่่องสอน ทีม่คีวามสนใจในการสร้างหรือ
พฒันาผลิตภณัฑ์

กจิกรรมที ่3 การจดัท้ารูปแบบการบริหารจดัการให้
โรงงานต้นแบบสามารถด้าเนนิการอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยนื

กจิกรรมที ่3 การใหค้้าปรึกษาแนะน้าเชงิลึก
และพฒันาผลิตภณัฑ์เพือ่จดัท้าผลิตภณัฑ์
ต้นแบบหรือบรรจภุณัฑ์ไมน่อ้ยกวา่ 25  
ผลิตภณัฑ์ (1 ผลิตภณัฑ์ ต่อ 1 กจิการ)
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เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไม่ควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
กจิกรรมที ่4 การประชาสัมพนัธเ์พือ่ดึงดูดและสนบัสนนุ
ใหภ้าคเอกชนในกลุ่มอตุสาหกรรมอาหารเขา้มาใช้
บริการของโรงงานต้นแบบ

กจิกรรมที ่4 การเปดิโอกาสใหผู้้ประกอบการ
ได้รับโอกาสในการผลิตนวตักรรมต้นแบบเพือ่
ทดสอบความเปน็ไปได้ทางการตลาด ณ โรงงาน
รับจา้งผลิต (OEM) จ้านวนไมน่อ้ยกวา่ 25 
กจิการ

กจิกรรมที ่5 การเปดิโอกาสใหเ้อกชนแลกเปล่ียนเรียนรู้
 และส้ารวจความพงึพอใจของเอกชนต่อการใหบ้ริการ

กจิกรรมที ่5 การศึกษาความเปน็ไปได้ทาง
การตลาดของผลิตภณัฑ์นวตักรรมจ้านวนไม่
นอ้ยกวา่ 25 กจิการ

กจิกรรมที ่6 การติดตามการด้าเนนิโครงการ

ความจ้าเปน็ทีต้่องขอเปล่ียนแปลง 
ปรับแกไ้ขรายละเอยีดกจิกรรมใหส้อดคล้องกบั
วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับ เนือ่งจากในชัน้ค้าขอ
งบประมาณ ได้ขอรับการสนบัสนนุทัง้โครงการ 
วงเงิน 98,500,000 บาท แต่เมือ่มกีารจดัสรร
งบประมาณ ได้รับการสนบัสนนุ จ้านวน 
2,420,300 บาท ท้าใหต้้องเปล่ียนแปลง
กจิกรรม วตัถปุระสงค์ ตัวชีว้ดั ผลลัพธแ์ละ
ผลผลิตของโครงการ

3. โครงการพัฒนาและยกระดบัการทอ่งเทีย่วพ้ืนที่
กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1
(วงเงนิรวม 96,544,300 บาท)

16,511,800.00    3. โครงการอ านวยความปลอดภยัทางหลวง 
(ตดิตัง้และซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสวา่ง) ทาง
หลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ - ขนุ
ตาล ระหวา่ง กม. 462+614 – กม. 500+307
 เปน็ชว่งๆ (วงเงนิ 15,000,000 บาท) 
(โครงการใหม)่

   15,000,000.00    15,000,000.00 มติ ก.บ.ก. คร้ังที ่1/2562
วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2562

กจิกรรม1 ปรับปรุงทางหลวง เพือ่สนบัสนนุการ
ทอ่งเทีย่ว ทางหลวงหมายเลข 1192 สายอนิทนนท ์– 
แมแ่จม่ (วงเงิน 15,000,000 บาท)

กจิกรรม งานติดต้ังและซ่อมแซมแสงสวา่ง ทาง
หลวงหมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนอื-ขนุตาล
 ระหวา่ง กม. 462+614 – กม. 500+307 เปน็
ชว่งๆ

หนว่ยด้าเนนิการ แขวงทางหลวงเชยีงใหมท่ี ่1 หนว่ยด้าเนนิการ แขวงทางหลวงล้าปางที ่1

เลขทีห่นงัสือ
ที ่มท 0227.6 
(ชม)/83
วนัที ่5 ก.พ. 62

เหน็ควรสนับสนุน การยกเลิก
กจิกรรมทัง้สองกจิกรรม เนือ่งจาก
กจิกรรมที ่1. พืน้ทีด้่าเนนิงานอยูใ่น
เขตปา่ ซ่ึงต้องได้รับอนญุาตจาก
หนว่ยงานเจา้ของพืน้ทีก่อ่น และ
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เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไม่ควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
เหตุผลทีย่กเลิกไมท่้าโครงการ เนือ่งจาก ตรวจสอบ
ความพร้อมของพืน้ทีโ่ครงการ พบวา่พืน้ทีด้่าเนนิการ ซ่ึง
เปน็เขตทางหลวงมพีืน้ทีอ่ยูใ่นเขตปา่ ท้าใหก้ารด้าเนนิ
กจิกรรม จะต้องปฏบิติัตามระเบยีบหลักเกณฑ์ตามมติ
คณะกรรมส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติในคราวประชมุ คร้ังที ่
6/2553 เมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2553 ซ่ึงต้องใชร้ะยะเวลา
ในการด้าเนนิการเปน็เวลานาน อาจจะไมส่ามารถ
ด้าเนนิการได้ทนัภายในปงีบประมาณ 2562

ความจ้าเปน็ทีต้่องท้าโครงการใหม่
เนือ่งจากทางหลวงหมายเลข 11 เปน็ทางสาย
หลักทีส้่าคัญทางเศรษฐกจิ และเปน็เส้นทางที่
เชือ่มโยงกบักลุ่มจงัหวดัภาคเหนอืบน 1 และ
กลุ่มจงัหวดัภาคเหนอืบน 2 ซ่ึงจะชว่ยส่งเสริม
และพฒันาการทอ่งเทีย่วในภาคเหนอื ปจัจบุนั
อปุกรณ์อ้านวยความปลอดภยั เชน่ ไฟฟา้แสง
สวา่งมไีมเ่พยีงพอ และช้ารุดเสียหาย ท้าให้
ความปลอดภยัลดลง จงึมคีวามจ้าเปน็อยา่งยิง่
ทีต้่องติดต้ัง และซ่อมแซมไฟฟา้ แสงสวา่ง เพือ่
ปอ้งกนัความสูญเสีย ทัง้ชวีติและทรัพยสิ์นที่
อาจจะเกดิขึน้ และอ้านวยความปลอดภยัในการ
ใชเ้ส้นทางดังกล่าวอยา่งมปีระสิทธภิาพ

กจิกรรมที ่2-3 ได้รับงบประมาณ
จากแหล่งอืน่แล้ว โดยน้า
งบประมาณมาด้าเนนิการใน
โครงการได้แก ่
1.  โครงการอ้านวยความปลอดภยั
ทางหลวง (ติดต้ังและซ่อมแซม
ไฟฟา้แสงสวา่ง) ทางหลวงหมายเลข
 11 ตอน แยกภาคเหนอื - ขนุตาล 
ระหวา่ง กม. 462+614 – กม. 
500+307 เปน็ชว่งๆ (วงเงิน 
15,000,000 บาท) (โครงการใหม)่ 
เพือ่เพิม่ความปลอดภยัและลดการ
เกดิอบุติัเหตุ
2. โครงการตลาดประชารัฐ กระตุ้น
เศรษฐกจิ 4 จงัหวดัภาคเหนอื
ตอนบน 1 (วงเงิน 1,500,000 บาท)
 (โครงการใหม)่ เพือ่ใหผู้้ผลิตและ
เกษตรกรได้เรียนรู้การตลาดและ
เพิม่ชอ่งทางการขายใหก้บัสินค้า
ชมุชน

กจิกรรม 2  เส้นทางทอ่งเทีย่วโครงการหลวงพฒันาต้น
น้า้ตามรอยพระบาท (วงเงิน 200,000 บาท)

4. โครงการตลาดประชารฐั กระตุน้เศรษฐกิจ 
4 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงนิ 
1,500,000 บาท) (โครงการใหม)่

     1,500,000.00      1,500,000.00 3. โครงการการสร้างเสริมพฒันา
สวนสตรอเบอร์ร่ีปลอดภยั เพือ่
สร้างมลูค่าเพิม่จากการทอ่งเทีย่ว
(วงเงิน550,000 บาท)

หนว่ยด้าเนนิการ ส้านกับริหารพืน้ทีอ่นรัุกษท์ี ่16 
(เชยีงใหม่)

กจิกรรม 1. ประชมุเชงิปฏบิติัการพฒันา
ศักยภาพตลาดประชารัฐ คนไทยยิม้ได้ 4 
จงัหวดั (491,800 บาท)
             2. ส่งเสริมชอ่งทางการตลาด 
(1,008,200 บาท)

เพือ่สนบัสนนุการผลิตสตอรเบอร์ร่ี
และส่งเสริมการทอ่งเทีย่วของกลุ่ม
จงัหวดั
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เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไม่ควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
เหตุผลทีย่กเลิกไมท่้าโครงการ เนือ่งจาก มคีวามซ้้าซ้อน
กบัโครงการปรับปรุงถนนขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ปา่แป๋

หนว่ยด้าเนนิการ ส้านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั
เชยีงใหม่

ความจ้าเปน็ทีต้่องท้าโครงการใหม่
เพือ่ใหผู้้ผลิต ชมุชน ผู้ประกอบอาชพีเรียนรู้
ทศิทางและการตลาด การจ้าหนา่ยสินค้า และ
เพิม่ชอ่งทางการตลาดใหก้บัสินค้าชมุชน ใน 4 
จงัหวดั ของกลุ่มภาคเหนอืตอนบน 1

กจิกรรม 3  เส้นทางทอ่งเทีย่วโครงการหลวงพฒันาต้น
น้า้ตามรอยพระบาท เฉพาะพืน้ทีด้่าเนนิการในอทุยาน
แหง่ชาติแมโ่ถ (วงเงิน 1,311,800 บาท)

5. โครงการการสรา้งเสรมิพัฒนาสวนสตรอ
เบอรร์ีป่ลอดภยั เพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิมจากการ
ทอ่งเทีย่ว(วงเงนิ113,350,000 บาท)

       550,000.00        550,000.00 

หนว่ยด้าเนนิการ ส้านกับริหารพืน้ทีอ่นรัุกษท์ี ่16 
(เชยีงใหม่)

กจิกรรม พฒันาการผลิตทอ่นพนัธุส์ตรอเบอร์ร่ี
ปลอดภยัพร้อมปลูก

เหตุผลทีย่กเลิกไมท่้าโครงการ เนือ่งจากได้รับ
งบประมาณจากกรมอทุยานแหง่ชาติ สัตวป์า่ และพนัธุ์
พชื ใหด้้าเนนิกจิกรรมเดียวกนั

หนว่ยด้าเนนิการ ส้านกังานเกษตรจงัหวดั
เชยีงใหม่

ความจ้าเปน็ทีต้่องท้าโครงการใหม่
โครงการนีเ้ปน็การด้าเนนิงานต่อเนือ่งจาก
โครงการยกระดับการแขง่ขนัในระบบธรุกจิ
เกษตร ภายใต้โครงการกลุ่มจงัหวดัภาคเหนอื
ตอนบน 1 ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยผลการด้าเนนิงานโครงการในปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2561 อยูร่ะหวา่งกอ่สร้างโรงเรือน
ควบคุมอณุหภมู ิจ้านวน 40 โรง ก้าหนดแล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 เมือ่โรงเรือน
แล้วเสร็จจ้าเปน็จะต้องใชท้อ่นพนัธุไ์หลสตรอว์
เบอร์ร่ีทีป่ลอดโรคปอ้นเขา้สู่กระบวนการผลิต 
และต้องด้าเนนิการจา้งผู้เชีย่วชาญ
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เอกสารหลักฐาน รายการเดิม
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

 ควรสนับสนุน 
(บาท)

 ไม่ควร
สนับสนุน 

(บาท)

ความเหน็
ฝ่ายเลขานุการ 

อ.ก.บ.ภ.
 ทัง้นี ้ได้ขอรับงบประมาณส่วนหนึง่จาก
แผนพฒันาจงัหวดัเชยีงใหม ่ปงีบประมาณ พ.ศ.
2562  จ้านวน 6,000,000 บาท แต่ยงัขาดใน
ส่วนของปจัจยัการผลิต ซ่ึงหากด้าเนนิการแล้ว
จะสามารถผลิตต้นไหลสตอรเบอร์ร่ี และผลิต
ปจัจยัการผลิตใหแ้กเ่กษตรกรซ่ึงด้าเนนิการใน
พืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหมแ่ละล้าพนู

รวมงบประมาณ     41,188,900.00    41,727,100.00    41,727,100.00              -   
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โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการเดิม)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
(รายการใหม่)

งบประมาณ
(บาท)

รวม 14 โครงการ 112,690,500.00 รวม 14 โครงการ 112,149,830.00

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

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุม่จังหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1

กลุม่จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1

สรุปงบปกติ-เพือ่ทราบ ภาคเหนือตอนบน 1



งบประมาณปกต-ิเพ่ือทราบ

เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

ขอโอนเปลี่ยนแปลง 14 โครงการ ขอโอนเปลี่ยนแปลง 14 โครงการ

1.โครงการยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธุรกิจเกษตร
(วงเงนิรวม 58,384,200 บาท)

5,030,400.00      1.โครงการยกระดบัการแขง่ขนัในระบบธุรกิจเกษตร
(วงเงนิรวม 58,384,200 บาท)

5,015,200          

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการเพิม่
มูลค่าผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรและอาหาร (วงเงิน 4,144,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมในการเพิม่มูลค่า
ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตรและอาหาร (วงเงิน 4,144,000 บาท)

หน่วยด าเนินการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 หน่วยด าเนินการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประชาสัมพนัธ ์และ
คัดเลือกกลุ่มเปาูหมาย (วงเงิน 300,200 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประชาสัมพนัธ ์และ
คัดเลือกกลุ่มเปาูหมาย (วงเงิน 300,200 บาท)

- ค่าประสานงานและด าเนินการเบด็เตล็ด (วงเงิน 2,600 บาท) - ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา (วงเงิน 2,600 บาท)

- ค่าประสานงานผู้ผ่านคัดเลือก (วงเงิน 2,500 บาท)
- ค่าด าเนินการเบด็เตล็ด (วงเงิน 3,100 บาท)
กิจกรรมย่อยที่ 2 การใหค้ าปรึกษาแนะน าการพฒันาผลิตภณัฑ์และ
บรรจุภณัฑ์ใหม่ (วงเงิน 3,263,800 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 2 การใหค้ าปรึกษาแนะน าการพฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุ
ภณัฑ์ใหม่ (วงเงิน 3,263,800 บาท)

- ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาเพือ่จัดท าแผนการใหค้ าปรึกษาแนะน าเชิงลึก 
(วงเงิน 26,300 บาท)

- ค่าจ้างเหมาจัดท าแผนการใหค้ าปรึกษาแนะน าเชิงลึก B16(วงเงิน 
26,300 บาท)

- ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาเพือ่ใหค้ าแนะน าเชิงลึกและพฒันาผลิตภณัฑ์
เพือ่จัดท าผลิตภณัฑ์ต้นแบบและบรรจุภณัฑ์ (วงเงิน 2,500,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาใหค้ าแนะน าเชิงลึกและพฒันาผลิตภณัฑ์เพือ่จัดท าผลิตภณัฑ์
ต้นแบบและบรรจุภณัฑ์ (วงเงิน 2,500,000 บาท)

- ค่าของที่ระลึก (วงเงิน 9,900 บาท)  - ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา (วงเงิน 9,900 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 3 การส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด (วงเงิน 
500,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 3 การส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด (วงเงิน 500,000 
บาท) ไม่มีรายการขอเปล่ียนแปลง

กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตาม สรุปผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานการด าเนินงาน (วงเงิน 80,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 4 การติดตาม สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน
การด าเนินงาน (วงเงิน 80,000 บาท)

- ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด (วงเงิน 400 บาท) - ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา (วงเงิน 400 บาท)
ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายใหถู้กต้องตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบฯ โดย
การแก้ไขเปล่ียนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อ
วตัถุประสงค์ของโครงการและเปาูหมายโครงการ

สรปุรายการขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีองกลุม่จงัหวดั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุม่จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1

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

มติ ก.บ.ก. 
คร้ังที่ 7/2561
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2561

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

- ค่าวสัดุอุปกรณ์ประกอบการสัมมนา (วงเงิน 5,600 บาท)
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิม่มูลค่าน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน (วงเงิน 45,304,900 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิม่มูลค่าน้ านมโค
คุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน (วงเงิน 45,296,900 บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5
กิจกรรมย่อยที่ 1 ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏบิติัที่ดีส าหรับฟาร์ม
โคนม ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์ และสถานที่
จ าหน่าย ตามเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา 
(วงเงิน 573,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 ตรวจรับรองมาตรฐานการปฏบิติัที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม 
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์ และสถานที่จ าหน่าย ตาม
เกณฑ์มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา (วงเงิน 565,000 บาท)

 - จัดประชุมคณะกรรมการฯ พจิารณาผลการประเมินเพือ่รับรองผู้
ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา และจัด
ประชุมราชการ เกี่ยวกับการบริหารและติดตามการด าเนินงานใน
ภาพรวมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการยกระดับฯ นมคุณภาพสูงล้านนา
 จ านวน 5 คร้ัง ๆ ละ 40 คน รวม 200 คน (วงเงิน 44,000 บาท)

 - จัดประชุมคณะกรรมการฯ พจิารณาผลการประเมินเพือ่รับรองผู้ผ่าน
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา และจัดประชุม
ราชการ เกี่ยวกับการบริหารและติดตามการด าเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการยกระดับฯ นมคุณภาพสูงล้านนา จ านวน 5 
คร้ัง ๆ ละ 40 คน รวม 200 คน (วงเงิน 36,000 บาท)

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

      - ค่าอาหารกลางวนั 200 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท 
(วงเงิน 24,000 บาท)

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

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

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายใหถู้กต้องตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบฯ จึงขอ
ปรับลดงบประมาณลง จ านวน 8,000 บาท (แปดพนับาทถ้วน) โดยการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ของ
โครงการและเปาูหมายโครงการ

กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมการเล้ียงเพือ่ยกระดับมาตรฐานการผลิต
และเพิม่มูลค่าสินค้าผลิตภณัฑ์แปรรูปจากหมูด าเชียงใหม่ เพือ่ผลิต
เนื้อหมูคุณภาพสูงและพฒันาอาชีพเกษตรกร (วงเงิน 4,219,000 
บาท)

กิจกรรมหลักที่ 3  ส่งเสริมการเล้ียงเพือ่ยกระดับมาตรฐานการผลิตและ
เพิม่มูลค่าสินค้าผลิตภณัฑ์แปรรูปจากหมูด าเชียงใหม่ เพือ่ผลิตเนื้อหมู
คุณภาพสูงและพฒันาอาชีพเกษตรกร (วงเงิน 4,211,800 บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 หน่วยด าเนินการ ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5
กิจกรรมย่อยที่ 1 ตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP และ GFM 
ส าหรับฟาร์มสุกร ใหแ้ก่เกษตรกรผู้เล้ียงภายใน 4 จังหวดัในพืน้ที่
ภาคเหนือตอนบน เปาูหมาย 40 ราย (วงเงิน 313,400 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 ตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP และ GFM ส าหรับ
ฟาร์มสุกร ใหแ้ก่เกษตรกรผู้เล้ียงภายใน 4 จังหวดัในพืน้ที่ภาคเหนือ
ตอนบน เปาูหมาย 40 ราย (วงเงิน 306,200 บาท)
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

 - จัดประชุมคณะกรรมการวจิัยและคณะกรรมการใหก้ารรับรอง
มาตรฐาน GAP ส าหรับฟาร์มสุกร และมาตรฐาน GFM  และ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ รวมทั้งประชุมราชการเกี่ยวกับแผนงานและ
บริหารโครงการ จ านวน 6 คร้ัง (วงเงิน 50,400 บาท)

 - จัดประชุมคณะกรรมการฯ พจิารณาผลการประเมินเพือ่รับรองผู้ผ่าน
การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา และจัดประชุม
ราชการ เกี่ยวกับการบริหารและติดตามการด าเนินงานในภาพรวม
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการยกระดับฯ นมคุณภาพสูงล้านนา จ านวน 5 
คร้ัง ๆ ละ 40 คน รวม 200 คน (วงเงิน 43,200 บาท)

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

      - ค่าอาหารกลางวนั 30 คนๆ ละ 6 มื้อๆ ละ 120 บาท (วงเงิน 
21,600 บาท)
ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายใหถู้กต้องตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบฯ จึงขอ
ปรับลดงบประมาณลง จ านวน 7,200 บาท (เจ็ดพนัสองร้อยบาทถ้วน) 
โดยการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อ
วตัถุประสงค์ของโครงการและเปาูหมายโครงการ

2.โครงการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างคุ้มค่า (วงเงนิรวม 12,188,600 บาท)

140,000.00         2.โครงการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างคุ้มค่า (วงเงนิรวม 12,136,600 บาท)

88,000              

กิจกรรมหลัก อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูเมืองเก่ากลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน
 7,648,800 บาท)

กิจกรรมหลัก อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูเมืองเก่ากลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน 
7,596,800 บาท)

หน่วยด าเนินการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั
เชียงใหม่

หน่วยด าเนินการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุมคณะกรรมการเมืองเก่าค่าใช้สอย 
(วงเงิน 140,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุมคณะกรรมการเมืองเก่าค่าใช้สอย (วงเงิน 
88,000 บาท)

- ค่าอาหาร จ านวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 250 บาท เปน็เงิน 
12,5๐๐ บาท x 4 จังหวดั ๆ ละ 2 คร้ัง (วงเงิน 100,000 บาท)

- ค่าอาหาร จ านวน 50 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท เปน็เงิน 6,0๐๐ 
บาท x 4 จังหวดั ๆ ละ 2 คร้ัง (วงเงิน 48,000 บาท)

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายใหถู้กต้องตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบฯ จึงขอ
ปรับลดงบประมาณลง จ านวน 52,000 บาท (หา้หมื่นสองพนับาทถ้วน) 

3.โครงการพัฒนาและยกระดบัการทอ่งเทีย่วพ้ืนทีก่ลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงนิรวม 81,544,300 บาท)

8,000,000.00      3.โครงการพัฒนาและยกระดบัการทอ่งเทีย่วพ้ืนทีก่ลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (วงเงนิรวม 81,544,300 บาท)

8,000,000          

กิจกรรมหลัก การพฒันาและปรับปรุงเส้นทางเพือ่การท่องเที่ยว 
(วงเงิน 47,000,000 บาท)

กิจกรรมหลัก การพฒันาและปรับปรุงเส้นทางเพือ่การท่องเที่ยว (วงเงิน 
47,000,000 บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัเชียงใหม่ หน่วยด าเนินการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัเชียงใหม่

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

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

มติ ก.บ.ก. 
คร้ังที่ 7/2561
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2561

มติ ก.บ.ก. 
คร้ังที่ 7/2561
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2561
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงถนนเพือ่การท่องเที่ยวเลียบสนามบนิปาย 
(สายทาง มส.ถ 1-0004 บา้นหว้ยป ู– บา้นแม่ของ) ต าบลแม่นาเติง 
อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่อนสอน (วงเงิน 8,000,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 ปรับปรุงถนนเพือ่การท่องเที่ยวเลียบสนามบนิปาย (สาย
ทาง มส.ถ 1-0004 บา้นหว้ยป ู– บา้นแม่ของ) ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย
 จังหวดัแม่ฮ่อนสอน (วงเงิน 8,000,000 บาท)

หน่วยงานร่วมด าเนินการ(เดิม)  ส านักงานท้องถิ่นจังหวดัแม่ฮ่องสอน หน่วยงานร่วมด าเนินการ (ใหม่)  ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดั
แม่ฮ่องสอน
ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอเปล่ียนเจ้าภาพด าเนินงานจาก ส านักงานท้องถิ่นจังหวดัแม่ฮ่องสอน 
เปน็ ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัแม่ฮ่องสอน เพือ่ใหส้อดคล้อง
กับบทบาท/ภารกิจในการด าเนินกิจกรรม

4.โครงการจัดงานแสดงสินค้าทีม่ศัีกยภาพเพ่ือส่งเสรมิการค้าการ
ลงทนุ ของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) (วงเงนิรวม 26,419,000
 บาท)

17,219,000.00    4.โครงการจัดงานแสดงสินค้าทีม่ศัีกยภาพเพ่ือส่งเสรมิการค้าการลงทนุ
 ของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) (วงเงนิรวม 24,719,000 บาท)

17,219,000         มติ ก.บ.ก. 
คร้ังที่ 7/2561
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2561

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP (วงเงิน 
5,219,000 บาท)

5,219,000.00       กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP (วงเงิน 
3,519,000 บาท)

3,519,000           

หน่วยด าเนินการ ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ หน่วยด าเนินการ ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมย่อยที่ 1

เลขที่หนังสือ
ที่ มท 0227.6 
(ชม)/679
วนัที่ 20 พ.ย. 61
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

- ค่าจ้างเหมาแต่งบธู 250 บธู (วงเงิน 2,500,000 บาท) - ค่าจ้างเหมาแต่งบธู 250 บธู (วงเงิน 2,500,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาตกแต่งพาวลิเล่ียนและจัดแสดงสาธติผลิตภณัฑ์ จ านวน
 4 จังหวดั (วงเงิน 500,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาตกแต่งพาวลิเล่ียนและจัดแสดงสาธติผลิตภณัฑ์ จ านวน 4 
จังหวดั (วงเงิน 500,000 บาท)

- ค่าประชาสัมพนัธแ์ละการแถลงข่าว (วงเงิน 1,700,000 บาท) ยกเลิก

- ค่าจัดกิจกรรมการแสดงเพือ่ส่งเสริมการจ าหน่ายระหวา่งการจัดงาน
 (วงเงิน 519,000 บาท)

- ค่าจัดกิจกรรมการแสดงเพือ่ส่งเสริมการจ าหน่ายระหวา่งการจัดงาน 
(วงเงิน 519,000 บาท)
ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
เนื่องจากกิจกรรมการประชาสัมพนัธแ์ละการแถลงข่าว งบประมาณ 
1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เปน็กิจกรรมที่ก าหนดไวแ้ล้ว
ในการด าเนินโครงการหลัก โดยส านักงานจังหวดัเชียงใหม่ เปน็
ผู้รับผิดชอบ ซ่ึงเปน็กิจกรรมที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน จะเกิดความ
ซ้ าซ้อนของกิจกรรม โดยขอปรับยอดส่วนนี้ ไปรวมในส่วนของการ
ประชาสัมพนัธใ์นภาพรวมของโครงการแทน (กิจกรรมหลักที่ 2)

กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพนัธแ์ละบริหารจัดการงาน Expo (วงเงิน
 12,000,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 2 ประชาสัมพนัธแ์ละบริหารจัดการงาน Expo (วงเงิน 
12,000,000 บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานจังหวดัเชียงใหม่ หน่วยด าเนินการ ส านักงานจังหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมย่อยที่ 1

- ค่าจ้างเหมาการประชาสัมพนัธง์านในภาพรวม การตกแต่งสถานที่ พธิิ
เปดิงาน กิจกรรมพเิศษ กิจกรรมบนเวทีกลาง (วงเงิน 9,000,000 บาท)

- ค่าเช่า (วงเงิน 3,000,000 บาท)

กิจรรมย่อยที่ 2 ค่าประชาสัมพนัธแ์ละการแถลงข่าว (วงเงิน 1,700,000 
บาท) จากกิจกรรมที่ยกเลิกในกิจกรรมหลักที่ 1

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
แยกค่าเช่าพืน้ที่ด าเนินงานออกจากรายการจ้างเหมาประชาสัมพนัธเ์พือ่ให้
ถูกต้องและเปน็ไปตามหมวดรายจ่าย และเพิม่ค่าประชาสัมพนัธแ์ละการ
แถลงข่าว (วงเงิน 1,700,000 บาท) ในกิจกรรมหลักที่ 1

5.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สู่การเปน็นักการตลาดสากล (วงเงนิรวม 10,715,900 บาท)

8,638,500.00      5.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การ
เปน็นักการตลาดสากล (วงเงนิรวม 10,460,680 บาท)

8,383,280          

หน่วยด าเนินการ ส านักงานพาณิชย์จังหวดัเชียงใหม่ หน่วยด าเนินการ ส านักงานพาณิชย์จังหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมเพือ่พฒันาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่ม
จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน 985,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 1 อบรมเพือ่พฒันาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน 925,000 บาท)

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดพธิเีปดิ-ปดิกิจกรรมฝึกอบรมฯ  คร้ัง
ละ 30,000 บาท  x  2 คร้ัง (วงเงิน 60,000 บาท)

- ขอยกเลิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดพธิเีปดิ-ปดิกิจกรรมฝึกอบรมฯ  
คร้ังละ 30,000 บาท  x  2 คร้ัง (วงเงิน 60,000 บาท)

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

- ค่าจ้างเหมาการประชาสัมพนัธง์านในภาพรวม การตกแต่งสถานที่ 
พธิเิปดิงาน กิจกรรมพเิศษ กิจกรรมบนเวทีกลาง (วงเงิน 12,000,000
 บาท)

มติ ก.บ.ก. 
คร้ังที่ 7/2561
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2561
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่ธรุกิจการค้า 
(วงเงิน 2,445,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 2 สร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่ธรุกิจการค้า (วงเงิน 
2,400,000 บาท)

-  ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (วงเงิน 45,000 บาท) - ขอยกเลิกค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (วงเงิน 45,000 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศ (วงเงิน 
4,963,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศ (วงเงิน 4,948280 
บาท)

-  ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (วงเงิน 15,220 บาท) - ขอยกเลิกค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน (วงเงิน 15,220 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการและติดตามผลการด าเนินงาน 
(วงเงิน 245,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการและติดตามผลการด าเนินงาน (วงเงิน 
110,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาบคุลากรติดต่อประสานงานโครงการ จ านวน 1 คน คน
ละ 15,000 บาท 9 เดือน (วงเงิน 135,000 บาท)

- ขอยกเลิกค่าจ้างเหมาบคุลากรติดต่อประสานงานโครงการ จ านวน 1 คน
 คนละ 15,000 บาท 9 เดือน (วงเงิน 135,000 บาท)

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอปรับลดค่าใช้จ่ายบางรายการ เนื่องจากมีลักษณะซ้ าซ้อนกับกิจกรรมใน
โครงการและเพือ่ใหเ้กิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณใหม้ากที่สุด
รวมงบประมาณที่ขอยกเลิก 255,220 บาท (สองแสนหา้หมื่นหา้พนัสอง
ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่
ส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ของโครงการและเปาูหมายโครงการ

6.โครงการยกระดบัหตัถกรรมทอ้งถ่ินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 
(Reinvented Craft) (วงเงนิรวม 8,136,050 บาท)

1,543,200.00      6.โครงการยกระดบัหตัถกรรมทอ้งถ่ินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 
(Reinvented Craft) (วงเงนิรวม 8,123,200 บาท)

1,524,950          

กิจกรรมหลัก ยกระดับหตัถกรรมเคร่ืองเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟส์ไตล์ 
(วงเงิน 4,582,200 บาท)

กิจกรรมหลัก ยกระดับหตัถกรรมเคร่ืองเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟส์ไตล์ 
(วงเงิน 4,563,950 บาท)

หน่วยด าเนินการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 หน่วยด าเนินการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กิจกรรมย่อยที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้และบคุลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้าน หตัถกรรมเคร่ืองเขิน (วงเงิน 344,500 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 รวบรวมองค์ความรู้และบคุลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้าน หตัถกรรมเคร่ืองเขิน (วงเงิน 344,500 บาท)

- ค่าที่ปรึกษา - ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน (ชม.ละ 1,200 บาทX 6 ชม. X 3 
วนั) = 21,600 บาท จ านวน 5 คร้ัง - ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน (ชม.ละ 600
 บาทX 6 ชม. X 2 คน X 3 วนั)  = 21,600 บาท จ านวน 5 คร้ัง  
(วงเงิน 216,000 บาท)

- ค่ารวบรวมองค์ความรู้และบคุลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
หตัถกรรมเคร่ืองเขิน  (วงเงิน 216,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส ารวจและวเิคราะหส์ภาวะตลาดเคร่ืองเขิน/แหล่ง
วตัถุดิบ/อุตสาหกรรมไลฟส์ไตล์  (วงเงิน 368,800 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส ารวจและวเิคราะหส์ภาวะตลาดเคร่ืองเขิน/แหล่ง
วตัถุดิบ/อุตสาหกรรมไลฟส์ไตล์  (วงเงิน 368,800 บาท)

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

มติ ก.บ.ก. 
คร้ังที่ 7/2561
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2561
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

- ค่าที่ปรึกษา - ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน (ชม.ละ 1,200 บาทX 6 ชม. X 4 
วนั) = 28,800 บาท จ านวน 4 คร้ัง - ผู้เชี่ยวชาญ 2 คน (ชม.ละ 600
 บาทX 6 ชม. X 2 คน X 4 วนั)  = 28,800 บาท จ านวน 4 คร้ัง 
(วงเงิน 230,400 บาท)

- ค่าส ารวจและวเิคราะหส์ภาวะตลาดเคร่ืองเขิน/แหล่งวตัถุดิบ/
อุตสาหกรรมไลฟไ์ตล์ (วงเงิน 230,400 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 3 สัมมนาชี้แจงโครงการและรับสมคัรผู้เข้าร่วม
โครงการ (วงเงิน 78,450 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 3 สัมมนาชี้แจงโครงการและรับสมคัรผู้เข้าร่วมโครงการ 
(วงเงิน 73,200 บาท)

- ค่าอาหารกลางวนั+ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (650 บาท X 105 
คน X 1 วนั) จ านวน 1 คร้ัง (วงเงิน 68,250 บาท)

- ค่าอาหารกลางวนั รวมทั้งค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (105 คน x 600 
บาท) (วงเงิน 63,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 4 พฒันาคุณภาพวตัถุดิบในการผลิตหตัถกรรมเคร่ือง
เขิน (ต้นน้ า) (วงเงิน 288,500 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 4 พฒันาคุณภาพวตัถุดิบในการผลิตหตัถกรรมเคร่ืองเขิน 
(ต้นน้ า) (วงเงิน 281,000 บาท)

- ค่าที่ปรึกษา - ผู้เชี่ยวชาญ 1 คน (ชม.ละ 1,200 บาทX 6 ชม. X 2 
วนั) = 14,400 บาท จ านวน 5 คร้ัง (วงเงิน 72,000 บาท)

- ค่าวทิยากร  (ชั่วโมงละ 1,200 x 6 ชั่วโมง x 2 วนั x 1 คน จ านวน 5 
คร้ัง)  (วงเงิน 63,000 บาท)

- ค่าอาหารกลางวนั+ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (650 บาท X 15 
คน X 2 วนั) = 19,500 บาท จ านวน 5 คร้ัง (วงเงิน 97,500 บาท)

- ค่าอาหารกลางวนั รวมทั้งค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดมื่  (15 คน x 600 
บาท x 2 วนั จ านวน 5 คร้ัง) (วงเงิน 90,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับหตัถกรรม
เคร่ืองเขิน จ านวน ๑๐๐ ราย และคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพใหเ้หลือ ๑๕
 ราย (วงเงิน 219,200 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 5 ถ่ายทอดองค์ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับหตัถกรรมเคร่ืองเขิน
 จ านวน 100 ราย และคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพใหเ้หลือ 15 ราย (วงเงิน 
217,200 บาท)

- ค่าอาหารกลางวนั+ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม (650 บาท X 20 
คน X 2 วนั)  (วงเงิน 26,000 บาท)

- ค่าอาหารกลางวนั รวมทั้งค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดมื่  (20 คน x 600 
บาท x 2 วนั จ านวน 1 คร้ัง)  (วงเงิน 24,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 6 คัดเลือกผลิตภณัฑ์เข้าร่วมงานเคร่ืองเขินโลก หรือ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปลายน้ า) (วงเงิน 184,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 6 คัดเลือกผลิตภณัฑ์เข้าร่วมงานเคร่ืองเขินโลก หรืองาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปลายน้ า) (วงเงิน 183,000 บาท)

- ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตัดสินการประกวดผลิตภณัฑ์ (ชั่วโมงละ 1,200 x 
 6 ชั่วโมง x 3 คน) (วงเงิน 26,100 บาท)

- ค่าวทิยากร ตัดสินการประกวดผลิตภณัฑ์ (ชั่วโมงละ 1,200 x  6 ชั่วโมง 
x 3 คน) (วงเงิน 26,100 บาท)

- ค่าอาหารกลางวนั+ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  (650 บาท X 20 
คน) (วงเงิน 13,000 บาท)

- ค่าอาหารกลางวนั+ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  (600 บาท X 20 คน) 
(วงเงิน 12,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 7 ปดิโครงการ (วงเงิน 59,750 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 7 ปดิโครงการ (วงเงิน 57,250 บาท)
- ค่าอาหารกลางวนั+ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม (650 บาท X 50 
คน X 1 วนั) (วงเงิน 32,500 บาท)

- ค่าอาหารกลางวนั+ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม (600 บาท X 50 คน X 1
 วนั) (วงเงิน 30,000 บาท)
ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายใหถู้กต้องตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบฯ จึงขอ
ปรับลดงบประมาณลง จ านวน 18,250 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพนัสองร้อย
หา้สิบบาทถ้วน) โดยการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผล
กระทบต่อวตัถุประสงค์ของโครงการและเปาูหมายโครงการ
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
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เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

7.โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารดว้ย
นวัตกรรมแบบเปดิ (Open Innovation) (วงเงนิ 5,100,200 
บาท)

5,100,200.00      7.โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารดว้ย
นวัตกรรมแบบเปดิ (Open Innovation) (วงเงนิ4,900,200 บาท)

4,900,200          

หน่วยด าเนินการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม่ หน่วยด าเนินการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม่

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดกิจกรรมแสดงสินค้านวตักรรมการเจรจา
จับคู่ธรุกิจ (Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ (20
 ราย/ผลิตภณัฑ์) (วงเงิน 2,865,800 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 1 การจัดกิจกรรมแสดงสินค้านวตักรรมการเจรจาจับคู่
ธรุกิจ (Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ (20 ราย/
ผลิตภณัฑ์) (วงเงิน 2,665,800 บาท)

- ค่าเช่าสถานที่ (วงเงิน 1,400,000 บาท) - ค่าเช่าสถานที่ (วงเงิน 1,200,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 2 การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ เพือ่เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธรุกิจอาหารใน
ภาคเหนือด้วย แนวคิดนวตักรรม (วงเงิน 34,200 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 2 การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ เพือ่
เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธรุกิจอาหารในภาคเหนือด้วย แนวคิด
นวตักรรม (วงเงิน 34,200 บาท)

- ค่าตอบแทนวทิยากร (วงเงิน 42,400 บาท) - ค่าวสัดุส านักงาน 7,400 บาท 
- ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 10,000 บาท 
- ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 25,000 บาท 
(วงเงิน 42,400 บาท)

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายใหถู้กต้องตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบฯ จึงขอ
ปรับลดงบประมาณลง จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดย
การแก้ไขเปล่ียนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อ
วตัถุประสงค์ของโครงการและเปาูหมายโครงการ

8.โครงการโรงงานตน้แบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern 
Thailand Food Valley Pilot Plant) (วงเงนิ 2,420,300 บาท)

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

1,778,100          มติ ก.บ.ก. 
คร้ังที่ 7/2561
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2561

หน่วยด าเนินการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม่ หน่วยด าเนินการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1 การวเิคราะหค์วามต้องการในอนาคตของผู้มีส่วนได้
เสียในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ที่ภาคเหนือและศึกษา
อนาคตโดยการมองไกล (Foresight) เทคโนโลยีและนวตักรรมของ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ที่ภาคเหนือ (วงเงิน 1,353,100
 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 1 การวเิคราะหค์วามต้องการในอนาคตของผู้มีส่วนได้เสีย
ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ที่ภาคเหนือและศึกษาอนาคตโดย
การมองไกล (Foresight) เทคโนโลยีและนวตักรรมของอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารในพืน้ที่ภาคเหนือ (วงเงิน 744,800 บาท)

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

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

มติ ก.บ.ก. 
คร้ังที่ 7/2561
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2561
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เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

- ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนารับฟงัความต้องการในอนาคตของผู้มี
ส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ที่ภาคเหนือและ
ศึกษาอนาคตโดยการมองไกล (Foresight) เทคโนโลยีและนวตักรรม
ของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ที่ภาคเหนือ
1.1 จัดสัมมนาระดมสมอง 4 คร้ัง 90,000 บาท
1.2 จัดประชุมกลุ่มย่อย 8 คร้ัง 140,000 บาท
(วงเงิน 230,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดสัมมนารับฟงัความต้องการในอนาคตของผู้
มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ที่ภาคเหนือและศึกษา
อนาคตโดยการมองไกล (Foresight) เทคโนโลยีและนวตักรรมของ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในพืน้ที่ภาคเหนือ
1.1 จัดสัมมนาระดมสมอง 4 คร้ัง 90,000 บาท
1.2 จัดประชุมกลุ่มย่อย 8 คร้ัง 140,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนวทิยากรสัมมนา/ฝึกอบรม 28,800 บาท
1.4 ค่าเบีย้เล้ียง ที่พกัและพาหนะ 186,000 บาท
(วงเงิน 444,800 บาท)

- ค่าตอบแทนวทิยากรสัมมนาและฝึกอบรม (วงเงิน 28,800 บาท)

- ค่าเบีย้เล้ียง ที่พกัและพาหนะ
1.1 ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ 150,000 บาท
1.2 ค่าเช่าที่พกัระหวา่งเดินทางในประเทศ 36,000 บาท
(วงเงิน 186,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาสืบค้นและวเิคราะหข์้อมูล (วงเงิน 88,300 บาท) - ค่าจ้างเหมาสืบค้นและวเิคราะหข์้อมูล (วงเงิน 300,000 บาท)
- ค่าจ้างเหมาผลิตผลิตภณัฑ์นวตักรรม (วงเงิน 820,000 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 2 การเปดิโอกาสใหผู้้ประกอบการได้รับโอกาสในการ
ผลิตนวตักรรมต้นแบบเพือ่ทดสอบความเปน็ไปได้ทางการตลาด ณ 
โรงงานรับจ้างผลิต (OEM) จ านวนไม่น้อยกวา่ 25 กิจการ (วงเงิน 
250,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 2 การเปดิโอกาสใหผู้้ประกอบการได้รับโอกาสในการผลิต
นวตักรรมต้นแบบเพือ่ทดสอบความเปน็ไปได้ทางการตลาด ณ โรงงาน
รับจ้างผลิต (OEM) จ านวนไม่น้อยกวา่ 25 กิจการ (วงเงิน 525,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาผลิต ผลิตภณัฑ์นวตักรรม (25 ผลิตภณัฑ์ x 10,000 
บาท)
(วงเงิน 250,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาผลิต ผลิตภณัฑ์นวตักรรม (25 ผลิตภณัฑ์ x 21,000 บาท)
(วงเงิน 525,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 3 การศึกษาความเปน็ไปได้ทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์นวตักรรมจ านวน ไม่น้อยกวา่ 25 กิจการ (วงเงิน 175,000
 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 3 การศึกษาความเปน็ไปได้ทางการตลาดของผลิตภณัฑ์
นวตักรรมจ านวน ไม่น้อยกวา่ 25 กิจการ (วงเงิน 450,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาผลิต ผลิตภณัฑ์นวตักรรม (25 ผลิตภณัฑ์ x 7,000 บาท)
(วงเงิน 175,000 บาท)

- ค่าจ้างเหมาในการจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ เพือ่ทดสอบตลาด 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 25 กิจการ (25 ผลิตภณัฑ์ x 18,000 บาท) (วงเงิน 
450,000 บาท)
กิจกรรมหลักที่ 4 การติดตามการด าเนินโครงการ (วงเงิน 58,300 บาท)

- ค่าใช้จ่ายในการติดตามการด าเนินโครงการ
1.1 ค่าวสัดุส านักงาน 15,000 บาท
1.2 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 18,300 บาท
1.3 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 25,000 บาท
(วงเงิน 58,300 บาท)

งบปกติ-เพือ่ทราบ เหนือบน 9/19



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายใหถู้กต้องตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบฯ โดย
การแก้ไขเปล่ียนแปลงงบรายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อ
วตัถุประสงค์ของโครงการและเปาูหมายโครงการ

9.โครงการแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่ภาคเหนือตอนบน 
(วงเงนิ 11,336,700 บาท)

1,325,300.00      9.โครงการแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่ภาคเหนือตอนบน (วงเงนิ 
11,336,700 บาท)

1,325,300          

กิจกรรมหลัก การแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟปาุกลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน 1,698,300 บาท)

กิจกรรมหลัก การแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟปาุกลุ่มจังหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 1 (วงเงิน 1,698,300 บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวดัแม่ฮ่องสอน

หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั
แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมย่อยที่ 1 การด าเนินการเชิงปฏบิติัการเพือ่หามาตรการ
ปอูงกันมลพษิหมอกควนัไฟปาุ (วงเงิน 363,300 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 การด าเนินการเชิงปฏบิติัการเพือ่หามาตรการปอูงกัน
มลพษิหมอกควนัไฟปาุ (วงเงิน 363,300 บาท)

- การจัดอบรมเชิงปฏบิติัการในการจัดท าแผนการปรับเปล่ียน
พฤติกรรม เพือ่ลดการเกิดหมอกควนัไฟปาุกลุ่มจังหวดัภาคเหนือ
ตอนบน 1 จากชุมชนในพืน้ที่สู่การปฏบิติั (จ านวน 1 คร้ัง) (วงเงิน 
75,300 บาท)

- การจัดประชุมเชิงปฏบิติัการเพือ่ถอดบทเรียนการด าเนินงานปอูงกันและ
แก้ไขปญัหาไฟปาุและหมอกควนั ประจ าป ีพ.ศ.2562 (จ านวน 1 คร้ัง) 
(วงเงิน 75,300 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 2 การเฝูาระวงั ลาดตระเวนปอูงกันไฟปาุ ในพืน้ที่
เส่ียง (วงเงิน 1,250,000 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 2 การเฝูาระวงั ลาดตระเวนปอูงกันไฟปาุ ในพืน้ที่เส่ียง 
(วงเงิน 1,250,000 บาท)

(1) การสนับสนุนการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองระดับ
อ าเภอในการด าเนินงานแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟปาุ จ านวน 5 
อ าเภอ (วงเงิน 500,000 บาท)

(1) การสนับสนุนการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครองระดับอ าเภอ 
ในการด าเนินงานแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟปาุ จ านวน 7 อ าเภอ 
(วงเงิน 500,000 บาท)

หน่วยด าเนินการ (เดิม) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวดัแม่ฮ่องสอน หน่วยด าเนินการ (ใหม่) ที่ท าการปกครองจังหวดัแม่ฮ่องสอน และที่ท า

การปกครองอ าเภอทุกอ าเภอ (7 อ าเภอ)
(2) จัดราษฎรอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุ ท าแนวกันไฟ 2 ชั้น เพือ่
ปอูงกันไฟปาุในหมู่บา้นพืน้ที่เส่ียงในกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน ๑
 จ านวน 1๐ หมู่บา้น (วงเงิน 375,000 บาท)

(2) ขอยกเลิกกิจกรรมจัดราษฎรอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุ ท าแนวกันไฟ 2 
ชั้น เพือ่ปอูงกันไฟปาุในหมู่บา้นพืน้ที่เส่ียงในกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน
 ๑ จ านวน 1๐ หมู่บา้น และเปล่ียนแปลงโดยผนวกรวมกับกิจกรรมที่ 2.3 
จัดราษฎรอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุลาดตระเวน ปอูงกันไฟปาุในหมู่บา้น
พืน้ที่เส่ียงในกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ จ านวน 1๐ หมู่บา้น (วงเงิน 
375,000 บาท)

หน่วยด าเนินการ (เดิม)ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวดัแม่ฮ่องสอน

หน่วยด าเนินการ (ใหม่) ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

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

มติ ก.บ.ก. 
คร้ังที่ 7/2561
วนัที่ 13 ธนัวาคม 2561

งบปกติ-เพือ่ทราบ เหนือบน 10/19



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

(3) จัดราษฎรอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุ ลาดตระเวน ปอูงกันไฟปาุใน
หมู่บา้นพืน้ที่เส่ียงในกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ จ านวน 1๐ 
หมู่บา้น (วงเงิน 375,000 บาท)

(3) จัดราษฎรอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุ ลาดตระเวน ปอูงกันไฟปาุใน
หมู่บา้นพืน้ที่เส่ียงในกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน ๑ จ านวน 1๐ หมู่บา้น 
(วงเงิน 375,000 บาท)

หน่วยด าเนินการ (เดิม) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวดัแม่ฮ่องสอน

หน่วยด าเนินการ (ใหม่) ที่ท าการปกครองจังหวดัแม่ฮ่องสอน และที่ท า
การปกครองอ าเภอทุกอ าเภอ

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอแก้ไขรายการค่าใช้จ่ายใหถู้กต้องตามอัตราที่ก าหนดในระเบยีบฯ และ
ขอเปล่ียนแปลงหน่วยร่วมด าเนินงาน โดยการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบ
รายจ่าย ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อวตัถุประสงค์ของโครงการและ
เปาูหมายโครงการ

เลขที่หนังสือที่ มท
 0227.6 (ชม)/83
วนัที่ 5 ก.พ. 62

10. โครงการพัฒนาและยกระดบัการทอ่งเทีย่วพ้ืนทีก่ลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงนิรวม 96,544,300 บาท)

1,900,000.00      10. โครงการพัฒนาและยกระดบัการทอ่งเทีย่วพ้ืนทีก่ลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงนิรวม 96,544,300 บาท)

1,900,000          

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

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

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

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

หน่วยด าเนินการ (เดิม) ส านักงานจังหวดัแม่ฮ่องสอน หน่วยด าเนินการ (ใหม่) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดั
แม่ฮ่องสอนความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลงหน่วยด าเนินการ จาก ส านักงานจังหวดัแม่ฮ่องสอน เปน็ 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัแม่ฮ่องสอน เพือ่ใหต้รงกับภารกิจ
ของหน่วยงาน

เลขที่หนังสือที่ มท
 0227.6 (ชม)/83
วนัที่ 5 ก.พ. 62

11. โครงการพัฒนาและปรบัปรงุเส้นทาง เพ่ือส่งเสรมิการค้า
ชายแดน (วงเงนิรวม 79,400,000 บาท)

50,000,000.00    11. โครงการพัฒนาและปรบัปรงุเส้นทาง เพ่ือส่งเสรมิการค้าชายแดน 
(วงเงนิรวม 79,400,000 บาท)

50,000,000         มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 1/2562
วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2562

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มส. 3004 แยกทาง
หลวงหมายเลข 105 – บา้นแม่สามแลบ ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย
 จังหวดัแม่ฮ่องสอน ช่วง กม. 62 + 873 ถึง กม. 69 + 873 
ระยะทางรวม 7 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั 
(วงเงิน 50,000,000 บาท)

กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มส. 3004 แยกทางหลวง
หมายเลข 105 – บา้นแม่สามแลบ ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จังหวดั
แม่ฮ่องสอน ช่วง กม. 62 + 873 ถึง กม. 69 + 873 ระยะทางรวม 7 
กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั (วงเงิน 50,000,000 บาท)

หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน หน่วยด าเนินการ แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
ขอเพิม่ ส านักจัดการทรัพยากรปาุไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน

มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 1/2562
วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2562

งบปกติ-เพือ่ทราบ เหนือบน 11/19



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอเพิม่หน่วยด าเนินการ จากเดิมแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอนเพยีง
หน่วยเดียว ขอเพิม่หน่วยงาน ส านักจัดการทรัพยากรปาุไม้ที่ 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน เพือ่ใหเ้กิดความคล่องตัวและมีประสิทธภิาพในการบริหาร
จัดการ  เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว ผ่านพืน้ที่ปาุสงวนแหง่ชาติ

เลขที่หนังสือที่ มท
 0227.6 (ชม)/83
วนัที่ 5 ก.พ. 62

12. โครงการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาต ิ(วงเงนิรวม 12,136,600 บาท)

1,600,000.00      12. โครงการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาต ิ(วงเงนิรวม 12,136,600 บาท)

1,600,000          มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 1/2562
วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2562

กิจกรรมหลัก อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูเมืองเก่า กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 
1 (วงเงิน 7,596,800 บาท)

กิจกรรมหลัก อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูเมืองเก่า กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
(วงเงิน 7,596,800 บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวดัเชียงใหม่

หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั
เชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่พืน้ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน 
1,899,200 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่พืน้ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน 1,899,200 
บาท)

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหท้างราชการ (จ้างเหมาบริการ
บคุคลภายนอกจัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และดูแล
บ ารุงรักษาพืน้ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว 
จังหวดัละ 400,000 บาท

ค่าใช้สอย 
- จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก (จัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และ
ดูแลบ ารุงรักษาพืน้ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า) เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว 
จังหวดัละ 400,000 บาท

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอเปล่ียนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากค่าตอบแทน เปน็ ค่าใช้สอย 
จาก”ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานในทางราชการจัดหากล้าไม้ฯ” เปน็ “ค่าจ้าง
เหมาบริการบคุคลภายนอก จัดหากล้าไม้ฯ ” เนื่องจากมีความ
คลาดเคล่ือนของหมวดรายการงบประมาณ

กิจกรรมหลัก อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูเมืองเก่า กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 
1 (วงเงิน 7,596,800 บาท)

กิจกรรมหลัก อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูเมืองเก่า กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
(วงเงิน 7,596,800 บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวดัแม่ฮ่องสอน

หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั
แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่พืน้ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน 
1,899,200 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่พืน้ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน 1,899,200 
บาท)

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหท้างราชการ (จ้างเหมาบริการ
บคุคลภายนอกจัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และดูแล
บ ารุงรักษาพืน้ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว 
จังหวดัละ 400,000 บาท

ค่าใช้สอย 
- จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก (จัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และ
ดูแลบ ารุงรักษาพืน้ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า) เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว 
จังหวดัละ 400,000 บาท

งบปกติ-เพือ่ทราบ เหนือบน 12/19



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอเปล่ียนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากค่าตอบแทน เปน็ ค่าใช้สอย 
จาก”ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานในทางราชการจัดหากล้าไม้ฯ” เปน็ “ค่าจ้าง
เหมาบริการบคุคลภายนอก จัดหากล้าไม้ฯ ” เนื่องจากมีความ
คลาดเคล่ือนของหมวดรายการงบประมาณ

กิจกรรม อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูเมืองเก่า กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
(วงเงิน 7,596,800 บาท)

กิจกรรม อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูเมืองเก่า กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน 
7,596,800 บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวดัล าปาง

หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั
ล าปาง

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่พืน้ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน 
1,899,200 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่พืน้ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน 1,899,200 
บาท)

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหท้างราชการ (จ้างเหมาบริการ
บคุคลภายนอกจัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และดูแล
บ ารุงรักษาพืน้ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว 
จังหวดัละ 400,000 บาท

ค่าใช้สอย 
- จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก (จัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และ
ดูแลบ ารุงรักษาพืน้ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า) เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว 
จังหวดัละ 400,000 บาท

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอเปล่ียนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากค่าตอบแทน เปน็ ค่าใช้สอย 
จาก”ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานในทางราชการจัดหากล้าไม้ฯ” เปน็ “ค่าจ้าง
เหมาบริการบคุคลภายนอก จัดหากล้าไม้ฯ ” เนื่องจากมีความ
คลาดเคล่ือนของหมวดรายการงบประมาณ

กิจกรรม อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูเมืองเก่า กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
(วงเงิน 7,596,800 บาท)

กิจกรรม อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูเมืองเก่า กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 (วงเงิน 
7,596,800 บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวดัล าพนู

หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั
ล าพนู

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่พืน้ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน 
1,899,200 บาท)

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเพิม่พืน้ที่สีเขียวในเขตเมืองเก่า (วงเงิน 1,899,200 
บาท)

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานใหท้างราชการ (จ้างเหมาบริการ
บคุคลภายนอกจัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และดูแล
บ ารุงรักษาพืน้ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว 
จังหวดัละ 400,000 บาท

ค่าใช้สอย 
- จ้างเหมาบริการบคุคลภายนอก (จัดหากล้าไม้ขนาดใหญ่พร้อมปลูก และ
ดูแลบ ารุงรักษาพืน้ที่ในเขตเมือง และเมืองเก่า) เพือ่เพิม่พืน้ที่สีเขียว 
จังหวดัละ 400,000 บาท

งบปกติ-เพือ่ทราบ เหนือบน 13/19



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอเปล่ียนแปลงรายการงบด าเนินงาน จากค่าตอบแทน เปน็ ค่าใช้สอย 
จาก”ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานในทางราชการจัดหากล้าไม้ฯ” เปน็ “ค่าจ้าง
เหมาบริการบคุคลภายนอก จัดหากล้าไม้ฯ ” เนื่องจากมีความ
คลาดเคล่ือนของหมวดรายการงบประมาณ

เลขที่หนังสือที่ มท
 0227.6 (ชม)/83
วนัที่ 5 ก.พ. 62

13. โครงการแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่ภาคเหนือตอนบน 1
 (วงเงนิรวม 11,336,700 บาท)

7,750,000.00      13. โครงการแก้ไขปญัหาหมอกควันและไฟปา่ภาคเหนือตอนบน 1 
(วงเงนิรวม 11,336,700 บาท)

7,750,000          มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 1/2562
วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2562

กิจกรรมหลักที่ 1 การเฝูาระวงั ลาดตะเวนปอูงกันไฟปาุในพืน้ที่เส่ียง 
(วงเงิน 4,275,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 1 การเฝูาระวงั ลาดตะเวนปอูงกันไฟปาุในพืน้ที่เส่ียง 
(วงเงิน 4,275,000 บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวดัเชียงใหม่

หน่วยด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ

กิจกรรมย่อยที่ 1 การสนับสนุนการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ฝุาย
ปกครองระดับอ าเภอ ในการด าเนินงานแก้ไขปญัหาหมอกควนัและ
ไฟปาุ (วงเงิน 2,400,000 บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวดัเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 1 การสนับสนุนการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง
ระดับอ าเภอ ในการด าเนินงานแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟปาุ (วงเงิน 
2,400,000 บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอ 25 อ าเภอ

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดราษฎรอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุ ลาดตะเวน
ปอูงกันไฟปาุในหมู่บา้นพืน้ที่เส่ียง ในกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1
 จ านวน 25 หมู่บา้น (วงเงิน 937,500 บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวดัเชียงใหม่

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดราษฎรอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุ ลาดตะเวนปอูงกัน
ไฟปาุในหมู่บา้นพืน้ที่เส่ียง ในกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 25
 หมู่บา้น (วงเงิน 937,500 บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอ 22 อ าเภอ

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
1.ขอแก้ไขรายละเอียดรายการค่าใช้สอย จาก ค่าอาหาร อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม เปน็ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ  
2.เปล่ียนแปลงหน่วยด าเนินการ จาก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จ.เชียงใหม่ เปน็ ที่ท าการปกครองอ าเภอ 22 อ าเภอ 
ทั้งนี้ เปน็การเปล่ียนแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเปาูหมายและวตัถุประสงค์
ของโครงการ

งบปกติ-เพือ่ทราบ เหนือบน 14/19



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการเฝูาระวงั ลาดตะเวนปอูงกันไฟปาุใน
พืน้ที่เส่ียง (วงเงิน 1,350,000 บาท)

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการเฝูาระวงั ลาดตะเวนปอูงกันไฟปาุในพืน้ที่
เส่ียง (วงเงิน 1,350,000 บาท)

มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 1/2562
วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2562

หน่วยด าเนินการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวดัล าพนู

หน่วยด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ 8 อ าเภอ

กิจกรรมย่อยที่ 1 การสนับสนุนการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ฝุาย
ปกครองระดับอ าเภอ ในการด าเนินงานแก้ไขปญัหาหมอกควนัและ
ไฟปาุ (วงเงิน 600,000 บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
หน่วยด าเนินการ : ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวดัล าพนู

กิจกรรมย่อยที่ 1 การสนับสนุนการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง
ระดับอ าเภอ ในการด าเนินงานแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟปาุ (วงเงิน 
600,000 บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกัและค่าพาหนะ
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอ 8 อ าเภอ

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
1.ขอแก้ไขรายละเอียดรายการค่าใช้สอย จาก ค่าอาหาร อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม เปน็ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าเช่าที่พกั และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
2.เปล่ียนแปลงหน่วยด าเนินการ จาก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวดัล าพนู เปน็ ที่ท าการปกครองอ าเภอ 8 อ าเภอ  
ทั้งนี้ เปน็การเปล่ียนแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเปาูหมายและวตัถุประสงค์
ของโครงการ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมการเฝูาระวงั ลาดตะเวนปอูงกันไฟปาุในพืน้ที่
เส่ียง (วงเงิน 2,125,000 บาท)

กิจกรรมหลัก กิจกรรมการเฝูาระวงั ลาดตะเวนปอูงกันไฟปาุในพืน้ที่เส่ียง 
(วงเงิน 2,125,000 บาท)

มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 1/2562
วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2562

หน่วยด าเนินการ ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษท์ี่ 13 (ล าปาง) หน่วยด าเนินการ ที่ท าการปกครองอ าเภอ
กิจกรรมย่อยที่ 1 การสนับสนุนการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ฝุาย
ปกครองระดับอ าเภอ ในการด าเนินงานแก้ไขปญัหาหมอกควนัและ
ไฟปาุ จ านวน 10 อ าเภอ (วงเงิน 1,000,000 บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
หน่วยด าเนินการ : ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษท์ี่ 13 (ล าปาง)

กิจกรรมย่อยที่ 1 การสนับสนุนการปฏบิติังานของเจ้าหน้าที่ฝุายปกครอง
ระดับอ าเภอ ในการด าเนินงานแก้ไขปญัหาหมอกควนัและไฟปาุ จ านวน 
13 อ าเภอ (วงเงิน 1,000,000 บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอ 13 อ าเภอ

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดราษฎรอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุ ท าแนวกันไฟปาุ
 2 ชั้น เพือ่ปอูงกันไฟปาุในหมู่บา้นพืน้ที่เส่ียง ในกลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 15 หมู่บา้น (วงเงิน 562,500 บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
หน่วยด าเนินการ : ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษท์ี่ 13 (ล าปาง)

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดราษฎรอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุ ท าแนวกันไฟปาุ 2 
ชั้น เพือ่ปอูงกันไฟปาุในหมู่บา้นพืน้ที่เส่ียง ในกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน
 1 จ านวน 15 หมู่บา้น (วงเงิน 562,500 บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอ 3 อ าเภอ

งบปกติ-เพือ่ทราบ เหนือบน 15/19



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดราษฎรอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุ ลาดตะเวน
ปอูงกันไฟปาุในหมู่บา้นพืน้ที่เส่ียง ในกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1
 จ านวน 25 หมู่บา้น (วงเงิน 562,500 บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
หน่วยด าเนินการ : ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษท์ี่ 13 (ล าปาง)

กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดราษฎรอาสาสมัครปอูงกันไฟปาุ ลาดตะเวนปอูงกัน
ไฟปาุในหมู่บา้นพืน้ที่เส่ียง ในกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 จ านวน 25
 หมู่บา้น (วงเงิน 562,500 บาท) 
ค่าใช้สอย 
- ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม
หน่วยด าเนินการ : ที่ท าการปกครองอ าเภอ 3 อ าเภอ

ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
1.ขอแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม จ านวนพืน้ที่ด าเนินกิจกรรมเฝูาระวงั
ลาดตระเวนปอูงกันไฟปาุฯ จาก จ านวน 10 อ าเภอ เพิม่เปน็ 13 อ าเภอ 
โดยไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณ และเพิม่กลุ่มเปาูหมายใหเ้กิดความ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2.เปล่ียนแปลงหน่วยด าเนินการ จาก ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษท์ี่ 13 
(ล าปาง) เปน็ ที่ท าการปกครองอ าเภอ 13 อ าเภอ และเปล่ียนหน่วย
ด าเนินงาน ในกิจกรรมย่อยที่ 2.2 
3.แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายใหช้ัดเจนมากขึ้น  
ทั้งนี้ เปน็การเปล่ียนแปลงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเปาูหมายและวตัถุประสงค์
ของโครงการ

เลขที่หนังสือที่ มท
 0227.6 (ชม)/83
วนัที่ 5 ก.พ. 62

14. โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารดว้ย
นวัตกรรมแบบเปดิ (Open Innovation) (วงเงนิรวม 4,900,200
 บาท)

2,665,800.00      14. โครงการเสรมิสรา้งศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารดว้ย
นวัตกรรมแบบเปดิ (Open Innovation) (วงเงนิรวม 4,900,200 บาท)

2,665,800          มติ ก.บ.ก. คร้ังที่ 1/2562
วนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2562

กิจกรรม การจัดกิจกรรมแสดงสินค้านวตักรรมการเจรจาจับคู่ธรุกิจ 
(Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ (วงเงิน 
2,665,800 บาท)

กิจกรรม การจัดกิจกรรมแสดงสินค้านวตักรรมการเจรจาจับคู่ธรุกิจ 
(Business Matching) กับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ (วงเงิน 2,665,800 
บาท)

หน่วยด าเนินการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม่ หน่วยด าเนินการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม่
1.ค่าเช่าสถานที่  (120 ตรม. X 2,500 บาท X 4 วนั) 1.ค่าเช่าสถานที่  (120 ตรม. X 2,500 บาท X 4 วนั)
2.ออกแบบ/วสัดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ 1 คร้ัง 2.ออกแบบ/วสัดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ 1 คร้ัง
3.ค่าจัดท าต้นแบบผลิตภณัฑ์  (10 ราย จ านวน 10 ชิ้น/ราย) (4,250
 บาท /ชิ้น X 10 ราย X 10 ชิ้น/ราย)

3.ค่าจัดท าต้นแบบผลิตภณัฑ์  (20 ราย จ านวน 10 ชิ้น/ราย) 2,125 บาท
 /ชิ้นX 20รายX10ชิ้น/ราย)

4.ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์ 4.ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพนัธ์
5.ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ (10 คน) (10 คน X 8 มื้อ X 500 บาท) 5.ค่าอาหารไม่ครบทุกมื้อ (20 คน) (20 คน X 4 มื้อ X 500 บาท)

6.ค่าอาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม (10 คน) (10 คนX 50 บาท/ชุด X 8 มื้อ) 6.ค่าอาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม (20 คน) (20 คนX 50 บาท/ชุด X 4 มื้อ)

7.ประสานงานเชิญส่ือมวลชน  1 คร้ัง 7.ประสานงานเชิญส่ือมวลชน  1 คร้ัง

งบปกติ-เพือ่ทราบ เหนือบน 16/19



เอกสารหลกัฐาน รายการเดมิ
 งบประมาณ 

(บาท)
รายการทีข่อเปลีย่นแปลง  งบประมาณ (บาท)

มต ิก.บ.จ./ก.บ.ก.
เมือ่วนัที่/เดอืน/ปี

8.จัดท า Press Release แจกส่ือมวลชน (10 ส่ือx 80บาท) 8.จัดท า Press Release แจกส่ือมวลชน (10 ส่ือx 80บาท)
9.จัดท าเนื้อหาบทวดีีทัศน์  (10 ราย/ผลิตภณัฑ์) (10 ราย  X 15,000
 บาท)

9.จัดท าเนื้อหาบทวดีีทัศน์ (20 ราย/ผลิตภณัฑ์) (20 ราย  X 7,500 บาท)

10.งานถ่ายวดีีทัศน์  (5,000 บาท X 4 วนั) 10.งานถ่ายวดีีทัศน์  (5,000 บาท X 4 วนั)
11.จัดหาและรวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานการเจรจาจับคู่
ธรุกิจ (10 ราย/ผลิตภณัฑ์) (10 ราย X 10,000 บาท)

11.จัดหาและรวบรวมข้อมูลและติดต่อประสานงานการเจรจาจับคู่ธรุกิจ 
(20 ราย/ผลิตภณัฑ์) (20 ราย X 5,000 บาท)

12.ค่าบรรยายเสียง (10 ราย/ผลิตภณัฑ์) (10 ราย X 7,500 บาท) 12.ค่าบรรยายเสียง (20 ราย/ผลิตภณัฑ์) (20 ราย X 3,750 บาท)

13.งานออกแบบจัดท ากราฟฟกิ ตัดต่อและบนัทึกเสียง (4 วนั X 
35,000 บาท)

13.งานออกแบบจัดท ากราฟฟกิ ตัดต่อและบนัทึกเสียง (4 วนั X 35,000 
บาท)
ความจ าเปน็ที่ต้องขอเปล่ียนแปลง 
ขอแก้ไขรายละเอียดรายการใหถู้กต้องตามจ านวน และสอดคล้องกับวงเงิน
 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเปาูหมายและวตัถุประสงค์ของโครงการ

รวมงบประมาณ    112,690,500.00    112,149,830.00 

งบปกติ-เพือ่ทราบ เหนือบน 17/19


