รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ครั้งที่ 1/2562
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
********************************************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร
2.นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร
3.นายอนุรัฐ ไทยตรง
4.นางวิไลวรรณ บุดาสา
5.นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์
6.นางสาวไพรวัลย์ ปัชชามาตร์
7.นางสาวพิมพ์ ปนัชญ์ ชุมภูรัตน์
8.นางสาวขนิษฐา แจ่มน่าน
9.นางรุจิกาญจน์ ทันใจ
10.นางนาถนรี ธนะปัญโญ
11.นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี
12.นายคมสันต์ วิสิทธิสาตร์
13.นางสาวบุญญาพร นาคนิล
14.จ่าเอกพรต ทับทิมทอง
15.นางสาววรรณพัษ จินดาขัด
16.นางอุฐนีย์ พุทธษร
17.นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ
18.ดร.อนุรัตน์ อินทร
19.นายรัฐวุฒิ ใจกล้า
20.นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง
21.ดร.อนุรัตน์ อินทร
22.นายเกียรติภัสจ์ สุภาวงค์
23.นายสง่า บัวระดก
24.นายฐนพงศ์ ไชยงา
25.นายเอกชัย กล่ากล้า
26.นายดนุพล จันทร์คาเรือง

(แทน) หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
(แทน) พาณิชย์จังหวัดพะเยา
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
วัฒนธรรมจังหวัดแพร่
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน
(แทน) นายกองค์การบริหารงานส่วน
จังหวัดเชียงราย
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
(แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านตุ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเหมืองหม้อ
ภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย
ภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงราย
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงราย
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดพะเยา
(แทน)หัวหน้าสานักงานจังหวัดแพร่
(แทน)หัวหน้าสานักงานจังหวัดน่าน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/27….

27.นายอุกฤษฏ์ ประไพพิศ
28.นางสาวแคทราย จันทรากา

~2~
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจ)
1.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
2.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
3.นายกเทศมนตรีนครแพร่
4.นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดเชียงราย
5.นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จังหวัดน่าน
6.ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
7.ภาคประชาสังคมจังหวัดพะเยา
8.ภาคประชาสังคมจังหวัดแพร่
9.ภาคประชาสังคมจังหวัดน่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายกฤษณะ พินิจ
2.นายสณชัย ไชยยา
3.นายสงกรานต์ มูลวิจิตร
4.นายอานาจ เจิมแหล่
6.นางสาวทัสนาภรณ์ จันทร์ดง
7.นางสาวชุติกาญจน์ ดวงคา
8.นายธนญชัย สมจิตต์
9.นางปรานอม เห็นถูก
10.นางสาวศุภพิชญ์ สุนันทา
11.ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ นั้นต๊ะแก้ว
12.นางสาวมลิวัลย์ ก้างออนตา
13.นายธีราวุฒิ กาเผือก
14.นายปริญญา โศภิตภิญโญ
15.ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์หอม แสวงผล
16.นางสาวกรณ์สิรี อภิสิริรัชฏ์
17.นางสาวปภสร อินต๊ะไชย
18.นางประกายดาว หมอเก่ง
19.ดร.ไวพจน์ กันจู
20.นางบุษรา สุขวิบูลย์
21.นางสาวบัณฑิต ศิริอามาต
22.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
23.นางสาวนงเยาว์ แก้ววิเศษ
24.นางสาวกัลยา โกยทรัพย์
25.นายสุชาครีย์ ใจการณ์
26.ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสนั ติ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงราย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์
ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
พนักงานพัสดุ
อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดแพร่
อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา
/27….

27.นายวิเชียร กาติ๊บ
28.นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน
29.นายธนัย บุญมาธิวัฒน์
30.นายณรงค์เดช พัฒนประสิทธิ์

~3~
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สานักงานจังหวัดพะเยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สานักงานพัฒนาชุมชน

เริ่มการประชุม 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานฯ

มติที่ประชุม

การประชุ ม ในครั้ งนี้ เป็ นการประชุ มคณะกรรมการบริ หารงานกลุ่ มจั งหวั ดแบบบู รณาการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2562 เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการ
ประชุมฯ
ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่ อง การรั บรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารงานกลุ่ มจั งหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 5/2561

เลขานุการ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕61 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นั้น ฝ่าย
เลขานุ ก ารฯ ได้ ไ ด้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ฯ เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว มี จ านวน 50 หน้ า
และได้ แ จ้ ง เวี ย นรายงานการประชุ ม ฯ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการฯ พิ จ ารณาตรวจสอบและ
แก้ไขแล้ว ตามหนังสือ ที่ มท 0227.6 (ชร)/ว 112 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และหนังสือ ที่
มท 0227.6 (ชร)/ว 121 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

มติที่ประชุม

มีหน่วยงานแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ ดังนี้
1) ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย ขอยกเลิ กการขอโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณโครงการบูรณาการสิ่ งแวดล้ อมและสาธารณภั ย กิ จกรรมหลั ก ศู นย์ เรี ยนรู้
สาธารณภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนื อ ตอนบน 2 ครั้ ง ที่ 5/2561 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ 6 ธั น วาคม 2561 ที่ เ ห็ น ชอบ
ในหลักการกรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลงจานวน 2 กิจกรรมย่อยดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินงานและ
การเบิ กจ่ ายงบประมาณถู กต้ องตามระเบี ยบ โดยสามารถด าเนิ นการต่ อไปได้ โดยไม่ กระทบ
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
2) สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ขอแก้ไขคาซ้ารายละเอียดหน้า 31 กิจกรรมย่อย ส่งเสริม
การผลิ ตเมล็ ดพั น ธุ์ ข้ าว งบด าเนิ นงาน รายการส่ งเสริ มการตลาดและประชาสั มพั นธ์ 2 ครั้ ง
งบประมาณ 3,755,000 บาท
รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบ...

~4~
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562)

เลขานุการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4 โครงการ 18 กิจกรรม จานวนเงิน 424,045,000 บาท ผลการเบิกจ่าย
ทั้ ง สิ้ น 15,530,128.50 บาท คิ ดเป็ น ร้ อยละ 3.66 ยกเลิ ก โครงการ/กิ จ กรรม 48 รายการ
จานวนเงิน 29,833,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.04 มีเงินเหลือจ่ายจากการปรับแผน รวมเป็นเงิน
1,300,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

ทราบ
3.2 การดาเนินการตรวจติดตามเร่งรั ดการบริ หารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

เลขานุการ

ด้ ว ยคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ในคราวประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2561 เห็ น ชอบตามที่
ส านั กงบประมาณเสนอ เรื่ อง มาตรการด้ านการงบประมาณเพื่ อการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์
และแผนแม่บท โดยก าหนดเป้าหมายการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
(ไม่ ร วมงบกลาง) และมาตรการด้ านการงบประมาณเพื่ อการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ช าติ และ
แผนแม่บทเพื่อให้ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานอื่นดาเนินการให้ เป็นไปตามแผนการ
ใช้ จ่ ายงบประมาณตามคณะรัฐมนตรีก าหนด ทั้ งนี้ กลุ่ มจังหวั ดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รั บการ
พิ จ ารณางบประมาณประจ าปี ง บประมาณรายจ่ า ย พ.ศ.2562 เป็ น จ านวน 4 โครงการ
18 กิจกรรม งบประมาณ 424,045,000 บาท (สี่ ร้อยยี่สิ บสี่ ล้ าน สี่ หมื่นห้ าพั นบาทถ้วน) และ
การดาเนินการและการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หั วหน้ ากลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 2 ได้ อนุ มั ติ โครงการและมอบอ านาจการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชี ยงราย ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดพะเยา ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดแพร่ และผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดน่ าน
ด
า
เ
นิ
น
ก
า
ร
ด้านการพัสดุ แทนกลุ่ มจังหวัดฯ ทุกโครงการแล้ ว เพื่อให้ การบริห ารโครงการตามงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 เป็นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ และบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 2 จึ งได้ มี ค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามเร่ งรั ดการบริหารโครงการของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้ วย หั วหน้ ากลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 2
เป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน เป็นรองประธาน
คณะกรรมการ และหั ว หน้ าส านั กงานจั งหวั ด เชี ยงราย-พะเยา-แพร่ - น่ าน เป็ นเลขานุ การฯ
โดยคณะกรรมการและมีแผนการตรวจติดตามโครงการฯ ดังนี้
1) ตรวจติดตามฯ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2562
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2) ตรวจติดตามฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2562
3) ตรวจติดตามฯ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2562
4) ตรวจติดตามฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2562
มติที่ประชุม
ระเบียบวารที่ 4

/3)….

ทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เลขานุการ

4.1.1 การโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัด กรณีครุภัณฑ์
คณะกรรมการวิ นิ จฉั ยปัญหาการจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ ได้ อนุ มั ติ ยกเว้ น
การปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบฯ ให้ จั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด โอนพั สดุ ที่ ได้ จั ดหาโดยใช้ งบประมาณ
ของจั งหวัดหรื อกลุ่ มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้ง านได้ให้ กับหน่วยงาน
ของรัฐ โดยค านึ งถึ งอ านาจหน้ าที่ ทั้ งนี้ จะต้ องได้ รั บความเห็ นชอบจาก ก.บ.จ. และ ก.บ.ก.
ก่ อ นทุ ก ครั้ ง โดยให้ ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในปี 2562 ส าหรั บ ปี ง บประมาณปี ถั ด ไป
ให้ ขอยกเว้ นผ่ อนผั นเป็ นกรณี ๆ ไป ทั้ งนี้ มี หน่ วยงานรั บผิ ดชอบโครงการที่ ได้ รั บงบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แสดง ความประสงค์ที่จะรับโอนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
ที่ เกิ ดขึ้ นจากโครงการที่ จั ดหาจากการใช้ จ่ ายงบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ด
จานวน 114 รายการ ดังนี้

ปีงบ
จังหวัด
โครงการ
ประมาณ
2560 เชียงราย โครงการการพัฒนา
(เพิ่มเติม)
และสนับสนุนการ
ยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อเป็นการ
สร้างรายได้สู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน (กิจกรรม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
(สร้างระบบการขนส่ง
โดยรถโค้ช เพื่อการ
เดินทางและการ
ท่องเที่ยวในเขตเมือง
เชียงราย)

จานวน
หน่วย
รถโค้ชไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมเครื่อง 4 คัน
ชาร์ตไฟ สีขาวขนาด 5,800
กิโลกรัม 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 82 กิโลวัตต์
น้าหนักของรถรวมน้าหนักบรรทุก
ไม่ต่ากว่า 9,500 กิโลกรัม พร้อม
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ
SKYWELL รุ่น NJL 6710
หมายเลขเครื่องยนต์
MCS18120053
MCS18110014
MCS18110013
MCS18110018
หมายเลขตัวถัง
LC9KB4KH2JENJL363
LC9KB4KH4JENJL364
LC9KB4KH6JENJL365
LC9KB4KH8JENJL366
รายการทรัพย์สิน

หน่วยงาน
ที่รับโอน
3,937,500 15,750,000 เทศบาล
นคร
เชียงราย

มูลค่าต่อหน่วย

มูลค่ารวม

/ปีงบประมาณ...
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ปีงบ
ประมาณ

จังหวัด

โครงการ

รายการทรัพย์สิน

พะเยา

โครงการเพิม่ ผลิตภาพ
และคุณภาพการผลิต
ข้าวปลอดภัย
กิจกรรม พัฒนา
บุคลากรด้านการตรวจ
คุณภาพข้าวและการ
ปลอมปนของข้าวหอม
มะลิระดับ DNA เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันด้านการ
ส่งออก

ตู้แช่แบบ 2 ประตู ยี่ห้อพานา
โซนิค รุ่น SBC-P2DS หมายเลข
รุ่น 730747
เครื่องขัดสีข้าวเพื่อทดสอบ
คุณภาพเมล็ดข้าวเบื้องต้น
จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องขัดสีข้าวขาวข้าวกล้อง
ยี่ห้อทองทวี รุ่นNW2000 Turbo
2. เครื่องคัดขนาดข้าวสาร ยี่ห้อ
ทองทวี รุ่น TV02
3. เครื่องทาความสะอาด
ข้าวเปลือก แบบดูดเมล็ดลีบ
4. เครื่องซีลสูญญากาศ DZ-400
Vacuum machone Serial
No20161012 Serial NNo
20161014
5. เครื่องสีขาวข้าว ยี่ห้อ
GreenBee รุ่น NANO3
6. เครื่องสีข้าวกล้อง ยี่ห้อทองทวี
รุ่น NW350
7. เครื่องทาความสะอาดข้าวสาร
ยี่ห้อทองทวี รุ่น PL200
เครื่องตรวจสอบจีโนไทป์ของพืช
gel electrophoresis จานวน 1
ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องแยกสารพันธุกรรมหรือ
โปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าแนวตั้ง
ยี่ห้อ Cleaver Serial
No170613007
2. เครื่องแยกสารพันธุกรรมหรือ
โปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าแนวนอน
ยี่ห้อ Cleaver Serial
No170424009
3. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ
Consort รุ่น EV3330 Serial
No110973
4. เครื่องเขย่าสาร ยี่ห้อ HI-TEMP
รุ่น SH60D Serial
NoA105021003-1

จานวน
หน่วย
1 ตู้
1 ชุด

มูลค่าต่อหน่วย
28,000
309,988

1 เครื่อง

หน่วยงาน
ที่รับโอน
28,000 มหาวิทยา
ลัยพะเยา
(คณะ
309,988 เกษตรศาส
ตร์และ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ)

มูลค่ารวม

1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 ชุด

250,000

250,000

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง

/ปีงบประมาณ...
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ปีงบ
ประมาณ

จังหวัด

โครงการ

รายการทรัพย์สิน
เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบ
ควบคุมอุณหภูมสิ าหรับการสกัดดี
เอ็นเอ ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น
Centrifuge 5810R Serial
No5811GG680511
ตู้แช่ -20 องศาเซลเซียส ยี่ห้อพา
นาโซนิค รุ่น SF-PC1497
หมายเลขรุ่น 731624
เครื่องเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอใน
สภาวะจริง แบบreal-time PCR
จานวน 1 เครื่อง และ
อุปกรณ์เสริมการทางาน
ประกอบด้วย
1. เครื่องเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอ
แบบ real-time PCR ยี่ห้อ BIORAD รุ่น CFX96optical
moduleSerialno785br1592
2. เครื่องมือสาหรับเพิ่มจานวน
สารพันธุกรรมในหลอดทดลองโดย
ใช้เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอ
เรส ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น
Mastercycle ProS Serial
No6325FM423485+Contro
Panel+UPS-PowerCon EA625811GG680511
3. เครื่องปั่นเหวี่ยง PCR 96
well plate เพื่อใช้เตรียมตัวอย่าง
PCR สาหรับใส่เครื่อง Real-time
PCR ยี่ห้อ Biofan รุ่น LMC3000 Serial No0102081402-0047
4. คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp แบบ
Computer All in 1 Serial
No8CC7080320

จานวน
หน่วย
1 เครื่อง

มูลค่าต่อหน่วย

มูลค่ารวม

หน่วยงาน
ที่รับโอน

501,869.16 501,869.16

1 ตู้

23,364.49

23,364.49

1 เครื่อง

1,900,000

1,900,000

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

/ปีงบประมาณ...

~8~
ปีงบ
ประมาณ

จังหวัด

โครงการ

รายการทรัพย์สิน

จานวน
หน่วย
1 เครื่อง

มูลค่าต่อหน่วย

มูลค่ารวม

หน่วยงาน
ที่รับโอน

5. เครื่องพิมพ์สีชนิดเลเซอร์สี
ยี่ห้อ SAMSUNG colorSL-C480
Serial No08Q2B8KH9B0019
6. เคริ่องสารองไฟฟ้า (UPS)
1 เครื่อง
ขนาด2.0 kVA (2000VA) ยี่ห้อ
Chuohotic UPS PT2000P 2
KV Serial
No14431UP163226
7. เครื่องชั่งดิจิตอล 2 ตาแหน่ง
1 เครื่อง
เพื่อใช้เตรียมสารเคมี ยี่ห้อ
OHAUS-Pioneer Precision
balance รุ่น PA4210 Serial
No150458
8. HOt plaate stirrer เพือ่ ใช้
1 เครือ่ ง
เตรียมสารเคมี ยี่ห้อ DAIHAN
Serial o1400985158C055
โครงการเพิม่ ผลิตภาพ
และคุณภาพการผลิต
ข้าวปลอดภัย
(กิจกรรม การพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร )
กิจกรรมย่อยที่ 2 การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
หลักสูตรการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว การ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด
กาลังหารผลิต 5 ตันต่อวัน พร้อม
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์ตีป่นวัตถุดบิ
2. อุปกรณ์คัดแยกผง
3. อุปกรณ์ปั้นเมล็ดปุ๋ย ยีห่ ้อ Lion
one รุ่น version 2)
4. อุปกรณ์ชั่งน้าหนัก ยี่ห้อ
Zepper รุ่น A12
5. อุปกรณ์เย็บกระสอบ ยี่ห้อ
NEWLONG รุ่น NP-3A
6. เครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้
7. อุปกรณ์เป่าลมอุตสาหกรรม
8. อุปกรณ์เครื่องบด
เอนกประสงค์
ตู้เขี่ยเชื้อ
ตู้แช่แบบ 2 ประตู ยี่ห้อ HAIER
รุ่น SC-1700PCS2-LED
หม้อนึ่งความดัน มีความจุไม่น้อย
กว่า 25 ควอท

1 ชุด

699,888

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

699,888 มหาวิทยา
ลัยพะเยา
(คณะ
เกษตรศาส
ตร์และ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
5 เครื่อง
5 เครื่อง

4,800
28,000

24,000
140,000

5 เครื่อง

19,000

95,000

/ปีงบประมาณ...
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ปีงบ
ประมาณ

จังหวัด

โครงการ

รายการทรัพย์สิน

โครงการเพิม่ ผลิตภาพ เครื่องโม่แป้ง
และคุณภาพการผลิต
ข้าวปลอดภัย(กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพและ
การแปรรูปข้าว
(พัฒนาระบบการผลิต
ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า)

จานวน
หน่วย
1 เครื่อง

มูลค่าต่อหน่วย
2,300,000

โครงการเพิม่ ผลิตภาพ เครื่องซีลปิดปากถุงพลาสติก
และคุณภาพการผลิต ระบบสูญญากาศแบบฝาโยก
ข้าวปลอดภัย(กิจกรรม (Double ChamberX2)
พัฒนาศักยภาพเกษตร
แปลงใหญ่)

1 เครื่อง

100,000

เครื่องซีลปิดปากถุงพลาสติก
ระบบสูญญากาศแบบฝาโยก
(Double ChamberX2)

1 เครื่อง

100,000

1 เครื่อง

52,000

1 เครื่อง

25,000

โครงการเพิม่ ผลิตภาพ เครื่องบรรจุสญ
ู ญากาศ
และคุณภาพการผลิต
ข้าวปลอดภัย(กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพการ
รวมกลุม่ ของเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชน)
เครื่องซีลปิดปากแบบเติมอากาศ
(2.2)แนวนอน

หน่วยงาน
ที่รับโอน
2,300,000 สานักงาน
เทศบาล
ตาบลจุน
อาเภอจุน
จังหวัด
พะเยา
มูลค่ารวม

100,000 สานักงาน
เทศบาล
ตาบล
หนองหล่ม
อาเภอ
ดอกคาใต้
จังหวัด
พะเยา
100,000 สานักงาน
เทศบาล
ตาบลป่า
แฝก
อาเภอแม่
ใจ จังหวัด
พะเยา
52,000 องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
ห้วยแก้ว
อาเภอภู
กามยาว
จังหวัด
พะเยา
25,000 สานักงาน
เทศบาล
ตาบล
แม่ปืม
อาเภอ
เมือง
จังหวัด
พะเยา

/ปีงบประมาณ...

~ 10 ~
ปีงบ
ประมาณ

จังหวัด

โครงการ

เครื่องอบฟิมส์ ขนาดเล็ก

จานวน
หน่วย
1 เครื่อง

เครื่องสไลด์กล้วยฉาบ

รายการทรัพย์สิน

มูลค่าต่อหน่วย

มูลค่ารวม

28,000

28,000

1 เครื่อง

45,000

45,000

เครื่องกวนกะละแม

1 เครื่อง

95,000

95,000

เครื่องกวนไส้ขนม

1 เครื่อง

55,000

55,000

เครื่องนวดแป้ง

1 เครื่อง

50,000

50,000

หน่วยงาน
ที่รับโอน
สานักงาน
เทศบาล
ตาบล
เวียงลอ
อาเภอจุน
จังหวัด
พะเยา
สานักงาน
เทศบาล
ตาบล
เวียงลอ
อาเภอจุน
จังหวัด
พะเยา
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
แม่ลาว
อาเภอ
เชียงคา
จังหวัด
พะเยา
สานักงาน
เทศบาล
ตาบลสบ
บง อาเภอ
ภูซาง
จังหวัด
พะเยา
สานักงาน
เทศบาล
ตาบลสบ
บง อาเภอ
ภูซาง
จังหวัด
พะเยา

/ปีงบประมาณ...
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ปีงบ
ประมาณ

จังหวัด

โครงการ

เตาอบขนมระบบแก๊ส

จานวน
หน่วย
1 เครื่อง

เครื่องคั่วพริก

เครื่องบดพริกอุตสาหกรรม #32

รายการทรัพย์สิน

ชุดเตาแก๊สขนาดใหญ่พร้อมถัง
แก็ส

มูลค่าต่อหน่วย

มูลค่ารวม

62,000

62,000

1 เครื่อง

70,000

70,000

1 เครื่อง

120,000

120,000

1 ชุด

20,000

20,000

หน่วยงาน
ที่รับโอน
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
จาป่า
หวาย
อาเภอ
เมือง
พะเยา
จังหวัด
พะเยา
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
แม่อิง
อาเภอภู
กามยาว
จังหวัด
พะเยา
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
แม่อิง
อาเภอภู
กามยาว
จังหวัด
พะเยา
สานักงาน
เทศบาล
ตาบลดง
เจน
อาเภอภู
กามยาว
จังหวัด
พะเยา

/ปีงบประมาณ...
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ปีงบ
ประมาณ

จังหวัด

โครงการ

รายการทรัพย์สิน
กะทะทองเหลือง

2560
(งบกลาง)

แพร่

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมุนไพรครบ
วงจรกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
(กิจกรรม การพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และโรงงานผลิตยา
สมุนไพรสูม่ าตรฐาน
GMP )

จานวน
หน่วย
1 ใบ

มูลค่าต่อหน่วย
9,500

หน่วยงาน
ที่รับโอน
9,500 สานักงาน
เทศบาล
ตาบลดง
เจน
อาเภอภู
กามยาว
จังหวัด
พะเยา
1,396,000 สานักงาน
สาธารณสุ
ขจังหวัด
375,000 แพร่
มูลค่ารวม

เครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติ
(รพร.เด่นชัย/รพ.สอง)

2

698,000

เครื่องต้มยาหม่องแบบใช้ไฟฟ้า
(รพร.เด่นชัย/รพ.สอง)

2

187,500

เครื่องติดฉลากอัตโนมัติ (รพร.เด่น
ชัย/รพ.สอง)

2

419,000

838,000

เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ (รพร.
เด่นชัย/รพ.สอง)

2

194,000

388,000

เครื่องขัดเม็ดยาแคปซูล (รพร.เด่น
ชัย/รพ.สอง)

2

67,000

134,000

ระบบสายพานลาเลียงบรรจุยา
หม่องแบบอัตโนมัติพร้อมปิดฝา
(รพร.เด่นชัย/รพ.สอง)

2

1,348,000

2,696,000

เครื่องบดหยาบ (รพ.สอง)
เครื่องบดละเอียดพร้อมร่อนในตัว
(รพ.สอง)

1
1

339,000
177,000

339,000
177,000

ระบบสายพานลาเลียงบรรจุยาน้า
พร้อมปิดฝา (รพ.สอง)

1

890,000

890,000

เครื่องบดละเอียดแบบลูกกลิ้ง
(รพร.เด่นชัย)

1

88,000

88,000

เครื่องล้างสมุนไพร (รพร.เด่นชัย)

1

108,000

108,000

เครื่องวัดความชิ้นสมุนไพร (รพร.
เด่นชัย)

1

46,000

46,000

ตู้อบสมุนไพร (รพร.เด่นชัย)

1

218,000

218,000

ตู้ลิ้นชักเก็บยาสมุนไพรเฉพาะราย
(รพร.เด่นชัย)

1

200,000

200,000

/ปีงบประมาณ...
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ปีงบ
ประมาณ

จังหวัด

โครงการ

รายการทรัพย์สิน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมุนไพรครบ
วงจรกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
(กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสวน
สมุนไพรต้นแบบเพื่อ
ความมั่งคงยั่งยืนของ
ชุมชน)

เครื่องเขย่าขวดแบบควบคุม
อุณหภูมิ
ชุดล้างตัวและตา (Eyewash and
Shower Set)

จานวน
หน่วย
1

มูลค่าต่อหน่วย
200,000

หน่วยงาน
ที่รับโอน
200,000 สานักงาน
สาธารณสุ
80,000 ขจังหวัด
แพร่

มูลค่ารวม

1

80,000

เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง
(Balance 4 digit)

3

50,000

150,000

เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง
(Balance 2 digit)

3

28,000

84,000

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Uv Visitble Spectrophotometer)

1

700,000

700,000

ตู้ดูดควันพิษ (Fume Hood
Cupboad)
อ่างเก็บน้าควบคุมอุณหภูมิ
พร้อมชุดเขย่า
เครื่องสกัด/ระเหยสาร
แบบสูญญากาศ
เครื่องล้างเครื่องแก้ว
ออโต้ปิเปตครบชุด
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
ตู้ปลอดเชื้อชนิด Vertical
Laminar Flow

1

400,000

400,000

1

150,000

150,000

1

600,000

60,000

1
4
2
2

500,000
30,000
200,000
250,000

500,000
120,000
400,000
500,000

เครื่องฆ่าเชื้อพร้อมระบบควบคุม
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบใช้แก๊ส
เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง
เครื่องกวนสารละลายพร้อมเตา
ให้ความร้อน

1
1
3
2

720,000
50,000
55,000
30,000

720,000
50,000
165,000
60,000

ชั้นวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ตู้เก็บสารเคมี
ตู้อบลมร้อน
ชั้นวางเครื่องแก้ว
เครื่องกวนสาร
ชั้นตากเครื่องแก้ว
เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน

5
1
2
2
2
2
1

20,000
400,000
200,000
20,000
20,000
20,000
400,000

100,000
400,000
400,000
40,000
40,000
40,000
400,000

/ปีงบประมาณ...
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ปีงบ
ประมาณ

จังหวัด

โครงการ

รายการทรัพย์สิน
เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

จานวน
หน่วย
1

มูลค่าต่อหน่วย

มูลค่ารวม

2,471,000

2,471,000

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (สาหรับ
งานทางกราฟฟิคความละเอียดสูง
จอ 13 นิ้ว)
คอมพิวเตอร์ แบบ All in One
สาหรับงานประมวลผล

4

50,000

200,000

5

29,000

145,000

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงาน
ประมวล
เครื่องพิมพ์สีแบบหมึกพ่น All in
One Multifunction พิมพ์
กระดาษ A3 ได้
เครื่องพิมพ์ขาว-ดาแบบ Laser
All in One Multifunction พิมพ์
กระดาษ A3 ได้

5

21,000

105,000

1

25,000

25,000

1

30,000

30,000

เครื่องพิมพ์ขาว-ดาแบบ Laser
All in One Multifunction พิมพ์
กระดาษ A4 ได้

2

15,000

30,000

อุปกรณ์สลับสัญญาณ 24 พอร์ต

1

135,000

195,000

ซอฟแวร์ GIS
เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ระดับ
XGA ขนาด 3,200 ANSI
Lumens
เครื่องวิชวล ฉายภาพสามมิติ
อุปกรณ์สารวจพื้นที่ GPS ค่า
ความคลาดเคลื่อน 10 เมตร
บันทึกภาพได้
โดรนสารวจทางอากาศ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 BTU

1
4

772,000
28,000

772,000
112,000

2
12

20,800
25,000

41,600
300,000

2
5

64,000
40,000

128,000
200,000

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่ต่ากว่า 18,000 BTU

2

20,000

40,000

ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มอก.ขนาด
91.4*45.7*182.9 ซม.

6

5,500

33,000

หน่วยงาน
ที่รับโอน

/ปีงบประมาณ...
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ปีงบ
ประมาณ

จังหวัด

โครงการ

รายการทรัพย์สิน
ชุดโต๊ะทางาน 120 ซม. ผิวหน้า
โต๊ะเป็นวัสดุเมลานีน

จานวน
หน่วย
6

มูลค่าต่อหน่วย

มูลค่ารวม

2,200

13,200

โต๊ะประชุม 10 ที่นั่ง
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล
(ขาว-ดา) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที

2
1

8,500
120,000

17,000
120,000

เครื่องสูบน้าหอยโข่ง ชนิด
มอร์เตอร์ไฟฟ้า 1,500 ลิตร/นาที

2

20,000

40,000

เครื่องสูบน้าหอยโข่ง ชนิด
มอร์เตอร์ไฟฟ้า 380 โวลต์
2,600 ลิตร/นาที
เครื่องสูบน้าหอยโข่ง ชนิด
เครื่องยนต์ดเี ซล 3,800 ลิตร/
นาที
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้
ขนาด 29.5 นิ้ว
ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อม
ในการเจริญเติบโต (Growth
Chamber)
รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 38.6
แรงม้า 5 ตัน

3

85,000

255,000

1

95,000

95,000

10
1

9,500
17,000

95,000
17,000

1

642,000

642,000

1

1,580,000

1,580,000

รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
รถกะบะเอนกประสงค์
(ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแคป)
เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHM/FM
ชนิดมือถือ 5 วัตต์

1
1

51,000
787,878

51,000
787,878

5

7,500

37,500

เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHM/FM
ชนิดประจาที่ 40 วัตต์

1

14,000

14,000

ชุดหัววัดกระแสความถีส่ ูง (120
60MHz) 10 A RMS

2

77,050

154,100

ชุดหัววัดศักดิ์ไฟฟ้า-ความถี่สูง
(75MHz) 20 kV RMS

2

90,950

181,900

เครื่องวัดไฟฟ้าแบบมัลติมิเตอร์
ค่าวัดความถี่ระดับ 100 kHz
5 ล้านโอมห์

1

50,800

50,800

หน่วยงาน
ที่รับโอน

/ปีงบประมาณ...
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ปีงบ
ประมาณ

จังหวัด

พะเยา

โครงการ

รายการทรัพย์สิน

จานวน
หน่วย
1

ชุดหัววัดกระแสไฟฟ้า แบบคลิป
แอมป์ - ความถี่สูง(401000Hz)60A
โครงการพัฒนา
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้าความดัน 1 เครื่อง
ศักยภาพสมุนไพร
สูง TOMY#SX-700 ขนาด 79
ครบวงจรกลุม่ จังหวัด ลิตร
ภาคเหนือตอนบน 2 ตู้อบลมร้อน MEMMERT#UF
1 เครื่อง
(กิจกรรม พัฒนา
ขนาด 1060 ลิตร
สมุนไพรทาง
ตู้ปลอดเชื้อ BSC CLASS ll รุ่น
2
การเกษตรและการ
V6-TSS ขนาด 4 ฟุต
เครื่อง
ทดสอบผลิตภัณฑ์
กล้องจุลททรรศน์ชนิด 2 ตาพร้อม 1 เครื่อง
สมุนไพรใน
ชุดถ่ายภาพและจอแสดงผล
สัตว์ทดลอง)
OLYMPUS#CX23

มูลค่าต่อหน่วย
35,000
195,000
400,000
130,000

มูลค่ารวม

หน่วยงาน
ที่รับโอน

35,000
195,000 มหาวิทยา
ลัยพะเยา
(คณะ
400,000 เกษตรศาส
ตร์และ
260,000 ทรัพยากร
ธรรมชาติ)

89,000

89,000

กล้องจุลททรรศน์แบบสามมิติ
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา
พร้อมไฟส่องขึ้นลงชนิด LED
OLYMPUS#SZ61

1 เครื่อง

80,000

80,000

ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิตาชนิ
่ ดเขย่า
VISION#VS-8480SRN

1 เครื่อง

510,000

510,000

ชุดเครื่องระเหยของเหลว
แบบสูญญากาศ BUCHI R-100
pH meter EUTECH PH2700
ตู้เก็บแมลง ขนาด
60*120*180 cm
เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตาแหน่ง
CITIZEN#CG2202C2.2KGX0.
1MG
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตาแหน่ง
CITIZEN#CX220
220GX0.1MG

1 เครื่อง

280,000

280,000

1 เครื่อง
3 ตู้

46,000
45,000

46,000
135,000

1 เครื่อง

26,900

26,900

1 เครื่อง

48,200

48,200

ชุดผลิตน้าโอโซน MICRA#ELGA
8 ลิตรต่อชั่งโมง
ชั้นวางเนื้อเยื่อ ขนาด
600*1400*2000 mm 4 ชั้น

1 เครื่อง

89,600

89,600

6 ชุด

25,000

150,000

ชุดกลั้นน้ามันหอยระเหย ขนาด
100 ลิตร

2 ขุด

60,000

120,000

/ปีงบประมาณ...
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ปีงบ
ประมาณ

จังหวัด

โครงการ

รายการทรัพย์สิน
ชุดเครื่องตรวจสอบจีโนไทป์พืช
SENSQUEST ชนิดบล๊อคททาด้วย
silver TERMOBLOCK96
เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงแบบยูวี
(สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ BOECO
SPECTROPHOTOMMETER
MODELS S-200VIS&S-220
UV/VIS
เครื่องตัดเนื้อเยื่อที่จุดเยือกแข็ง
ระบบอัตโนมัติ THERMO
SCIENTIFICHM525 NX
CRYOSTAT

จานวน
หน่วย
1 ชุด

มูลค่าต่อหน่วย

มูลค่ารวม

489,300

489,300

1 เครื่อง

276,000

276,000

1 เครื่อง

1,200,000

1,200,000

หน่วยงาน
ที่รับโอน

เพื่ อให้ การบริ หารสิ นทรั พย์ ที่ ได้ มาจากการใช้ จ่ ายงบประมาณของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด
เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิภาพ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด มี หน่ วยงานรับผิ ดชอบ ใช้ และดู แลทรั พย์ สิ น
ดั งกล่ าว จึ งขอความเห็ นชอบ ในการโอนทรั พย์ สิ น ประเภทครุ ภั ณฑ์ จ านวน 114 รายการ
ให้หน่วยงานของรัฐ และให้กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบรายการโอนทรัพย์สินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดังกล่าว
4.2.2 การโอนทรัพย์สินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

เลขานุการ

ที่ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างซึ่ งจั ดหามาโดยเงิ นงบประมาณและใช้ เพื่อประโยชน์ ราชการ ที่ ดิ นและ
สิ่งก่อสร้าง นี้จึงเป็นอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มจังหวัด มีสถานะทางกฎหมายเป็นเพียงผู้ใช้ประโยชน์
ในที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง ที่ จั ดหามาเท่ านั้ น การที่ กลุ่ มจั งหวั ดจะโอนที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างไปให้
ส่วนราชการอื่น หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงต้องถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้ วยที่ราชพัสดุและการโอน จะกระทาได้ ในลั กษณะเปลี่ ยนแปลงผู้ ใช้ประโยชน์
ที่ราชพัสดุเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
1) กรณี กลุ่ มจั งหวั ดจะโอนที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ างที่ เป็ นที่ ราชพั สดุ ให้ แก่ หน่ วยงานอื่ นถื อว่ า
กลุ่ มจั งหวัด เลิ กใช้ ประโยชน์ที่ ราชพัสดุ ซึ่งจะต้ องส่ งคืนให้ กรมธนารักษ์ โดยการส่ งคืนให้ แสดง
เหตุผลว่าประสงค์จะส่งคืน เพื่อให้หน่วยงานเป็นผู้ใช้ประโยชน์
2) ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะรับโอน
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างจะต้องถือปฏิบัติตามข้อ 14 ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปกครองดู แล บ ารุ งรั กษา ใช้ และจั ดหาประโยชน์ เกี่ ยวกั บที่ ราชพั สดุ พ.ศ.2545 และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม โดยยื่ นความประสงค์ ขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น ต่อผู้ ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งเหตุผล
และความจาเป็ นในการขอใช้ ที่ราชพัสดุนั้น เพื่อได้รับความยินยอมจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ ว
/ให้ทา...
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ให้ ทาความตกลงกับกรมธนารักษ์ เมื่อได้รับอนุ ญาตจากกรมธนารักษ์แล้ วจึงจะเข้าใช้ประโยชน์
ในที่ราชพัสดุได้
ทั้งนี้ มีหน่ วยงานรั บผิดชอบโครงการที่ได้รับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ได้แสดงความประสงค์ ที่จะรับโอนทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่เกิดจากงบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัดฯ จานวน 3 รายการ ดังนี้
ปีงบ
ประมาณ
2560
(เพิ่มเติม)

จังหวัด

โครงการ

รายการทรัพย์สิน

แพร่

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการค้า การ
ลงทุน Logistics
รองรับการ
เชื่อมโยงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การแข่งขัน

ปรับปรุงทางหลวง
เชื่อมโยง ระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 101
ตอนควบคุม 0403 ตอน
แยกบ้านฝ่าย-ร้องกวาง
ระหว่าง กม.255+800
กม. 257+760
(ด้านซ้ายทาง) และ กม.
267+979-กม.
271+735 (ด้านขวา
ทาง)
ปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 1124 ตอน
ปางกุ่ม- วังชิ้น ระหว่าง
กม.47+000-กม.
52+200 ตาบลวังชิ้น
อาเภอวังชิ้น
อ่างเก็บน้า

น่าน

โครงการเพิม่ ผลิต
ภาพและคุณภาพ
การผลิตข้าว
ปลอดภัย
(กิจกรรม อ่างเก็บ
น้าห้วยน้าสอด
พร้อมระบบส่งน้า
ตาบลเรือง อาเภอ
เมือง จังหวัดน่าน)

จานวน
หน่วย
1

20,430,381.50

1

48,437,701.47

48,437,701.47 แขวงทาง
หลวงแพร่

1

46,227,814.28

46,227,814.28 โครงการ
ชลประ
ทาน
จังหวัด
น่าน

มูลค่าต่อหน่วย

หน่วยงาน
ที่รับโอน
20,430,381.50 แขวงทาง
หลวงแพร่
มูลค่ารวม

เพื่ อให้ การบริ หารสิ นทรั พย์ ที่ ได้ มาจากการใช้ จ่ ายงบประมาณของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด
เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิภาพ เกิดประโยชน์ สู งสุ ด มี หน่ วยงานรับผิ ดชอบ ใช้ และดู แลทรั พย์ สิ น
ดังกล่าว จึงขอความเห็นชอบ ในการโอนทรัพย์สิน ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน 3 รายการ
ให้หน่วยงานของรัฐ และให้กลุ่มงานบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
/มติ...

มติที่ประชุม
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เห็นชอบรายการโอนทรัพย์สินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ดังกล่าว
4.2 การเปลี่ ยนแปลงโครงการภายใต้ แผนปฏิ บัติ ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.2.1 การเปลี่ยนแปลงรายการภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
1.1 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2 /2561
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 กาหนดหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
1.1.1 กรณี จั งหวั ดหรื อกลุ่ มจั งหวั ด มี ความประสงค์ ขอโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ ายของจั งหวั ดหรื อของกลุ่ มจั งหวั ด ทั้ งนี้กรณี ง บประมาณปกติ และงบประมาณเหลื อจ่ าย
ที่ เ ป็ น การด าเนิ น การโครงการใหม่ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด และ
กลุ่ มจั งหวั ด หรื อด าเนิ นการโครงการเดิ ม แต่ มีการเปลี่ ยนแปลงกิ จกรรม หรื อพื้ นที่ด าเนินการ
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ.
ที่กากับดูแลภาค โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ
จาก ก.บ.จ. หรื อ ก.บ.ก. แล้ วแต่ กรณี เมื่ อ ก.บ.จ. หรื อ ก.บ.ก. ให้ ความเห็ นชอบในการ ปรั บ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จั งหวัดและแผนพัฒนากลุ่ มจังหวัด พร้อมทั้งเห็ นชอบการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ของจั งหวั ด หรื อ กลุ่ มจั ง หวั ด แล้ ว ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด หรื อ หั ว หน้ า กลุ่ ม จั งหวั ด น าเสนอ
ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
1.1.2 กรณีจังหวัดหรื อกลุ่ มจังหวัด ขอโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณ
ของจั งหวั ดหรื อกลุ่ มจั งหวั ดที่ นอกเหนื อจากข้ อ 1 เมื่ อได้ รั บการพิ จารณาให้ โอนเปลี่ ยนแปลง
ให้ ก.บ.จ.หรื อ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ ก ากั บดู แลภาค ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
1.2 กระทรวงมหาดไทย กาหนดแนวทางในการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการส่ งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี การด าเนิ นการตามแนวทางกรณี โ อนเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ าย ให้ จั งหวั ดหรื อกลุ่ มจั งหวั ด เสนอขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
บริ หารงานจั งหวั ดแบบบู รณาการ (ก.บ.จ.) หรื อคณะกรรมการบริ หารงาน กลุ่ มจั งหวั ดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี การพิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
มีผลทาให้เป้ าหมาย กิจกรรม หรือรายการเปลี่ ยนแปลงไปในสาระสาคัญตามที่สานักงบประมาณ
ให้ ค วามเห็ น ชอบไว้ แ ล้ ว ตามข้ อ 10 ของระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ า ย
ส าหรั บแผนงานบู รณาการ พ.ศ. 2559 ให้ จั งหวั ดหรื อกลุ่ มจั งหวั ดด าเนิ นการปรั บปรุ งแผน
ปฏิบั ติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและส่ งให้ ส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยรวบรวม
เสนอ รองนายรั ฐมนตรี (นายวิษณุ เครื องาม) ในฐานะที่ ก ากับดู แลแผนงานบูรณาการส่ งเสริ ม
การพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
กรณี โอนเปลี่ ย นแปลงงบประมา ณรายจ่ ายที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อเป้ าหมายโครงการ
/กิจกรรม...
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กิจกรรมหรือรายการ ตามข้อ 12 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงาน
บู รณาการ พ.ศ. 2559 ตามหนั งสื อ ส านั กงบประมาณ ด่ วนที่ สุ ด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวั นที่
26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ แผนงานบู ร ณาการ พ.ศ. 2559 ให้ จั ง หวั ด หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ด าเนิ น การได้ โดยไม่ ต้ องขอท าความตกลงกั บ ส านั ก งบประมาณ แล้ ว ส าเนาส่ ง ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทราบด้วย
1.3 หน่ วยงานรั บผิ ดชอบการด าเนิ นการโครงการ/กิ จกรรม เสนอขอเปลี่ ยนแปลงรายการ
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
กรณีที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ จานวน 3 โครงการ 7 กิจกรรม
งบประมาณ 26,690,900 บาท ดังนี้
ลาดับ
รายการ/กิจกรรมเดิม
ที่
1 โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขัน
การเกษตรระดับภูมิภาค
1.1 กิจกรรมหลัก : ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตข้าวและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
หน่วยดาเนินการ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
กิจกรรมย่อย : พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวหลังเก็บเกี่ยว
- การบริหารจัดการโครงการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง

หน่วยดาเนินการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
(1) การพัฒนาศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยาเพื่อ

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่

15,436,900 โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขัน
การเกษตรระดับภูมิภาค
9,025,900 กิจกรรมหลัก : ยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการผลิตข้าวและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2
หน่วยดาเนินการ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
200,000 กิจกรรมย่อย : พัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวหลังเก็บเกี่ยว
- การบริหารจัดการโครงการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
200,000 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม
สัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน/ฝึกอบรม
หน่วยดาเนินการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
8,021,360 กิจกรรมย่อย : พัฒนาศักยภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
2,592,200 (1) การพัฒนาศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่ด้วย
เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยาเพื่อ

งบประมาณ

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง

15,436,900
9,025,900 ขอปรั บ งบประมาณ
รายจ่ า ยงบด าเนิ นงาน
โดยตอนแรกระบุ เ ป็ น
ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง จ านวน
200,000 บาท เพิ่ ม
รายการเป็ น ค่ า ที่ พั ก
200,000 ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน
ในการปฏิ บั ติ งานนอก
เวลาราชการ และค่ า
วัสดุสานักงาน ใช้ในการ
ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนิ น งาน เพื่ อ น ามา
120,000 ประมวลผลและสรุปผล
30,000 การด าเนิ น งาน เมื่ อ
เสร็จสิ้นโครงการ
20,000
30,000
เนื่องจากมหาวิ ทยาลั ย
พะเยายั งไม่ ไ ด้ รั บมอบ
8,021,360 อ านาจในการด าเนิ น
งานโครงการ และมี
2,592,200 ความจ าเป็ น ต้ อ งเร่ ง
ดาเนินโครงการ เกรงว่า
จะดาเนินงานโครงการ

/ลาดับที่...

~ 21 ~
ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่

เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยของข้าวหอม
มะลิ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ
ค่าพาหนะ
- ค่าจ้างเหมาพัฒนา และปรับแต่ง
ระบบเกษตรแม่นยา
ค่าวัสดุ

เพิ่มผลผลิตต่อหน่วยของข้าวหอม
มะลิ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
50,000 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ
ค่าพาหนะ
2,540,000 - ค่าจ้างเหมาพัฒนา และปรับแต่ง
ระบบเกษตรแม่นยา
2,200 ค่าวัสดุ

(2) การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศและแอปพลิเคชั่น
สนับสนุนการรับรองมาตรฐาน
GAP การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
และมาตรฐาน GMP การปฏิบัตทิ ี่ดี
สาหรับโรงสีข้าว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า
พาหนะ
- ค่าจ้างเหมาพัฒนา และปรับแต่ง
ระบบ GAP และ GMP และฝึกอบรม

5,429,160 (2) การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศและแอปพลิเคชั่น
สนับสนุนการรับรองมาตรฐาน
GAP การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
และมาตรฐาน GMP การปฏิบัตทิ ี่ดี
สาหรับโรงสีข้าว
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
214,160 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่า
พาหนะ
4,890,000 - ค่าจ้างเหมาพัฒนา และปรับแต่ง
ระบบ GAP และ GMP และฝึกอบรม

ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุ
155,000 - วัสดุสานักงาน
170,000 - วัสดุคอมพิวเตอร์

หน่วยดาเนินการ
สานักงานเกษตรจังหวัดน่าน
กิจกรรมย่อย : การยกระดับพัฒนา
คุณภาพข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์
(1) การฝึกอบรมการออกแบบ
เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 6
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท

หน่วยดาเนินการ
สานักงานเกษตรจังหวัดน่าน
804,540 กิจกรรมย่อย : การยกระดับพัฒนา
คุณภาพข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์
95,100 (1) การฝึกอบรมการออกแบบ
เพื่อสร้างตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
7,200 - ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน
3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท
จานวน 1 คน

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง
ไม่ ทั น ตามระยะเวลา
ที่กาหนด โดยวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
พะเยา ได้มีหนังสือตอบ
50,000 รั บ ยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มเป็ น
ผู้ดาเนินโครงการหลักฯ
2,540,000 แล้ว

งบประมาณ

2,200
5,429,160

214,160
4,890,000

155,000
170,000

804,540
273,640

3,600
7,200

เนื่องจากงบประมาณที่
ได้ รั บในหมวดรายจ่ าย
ไม่เหมาสมกับกิจกรรม
ที่ ด าเนิ น การ เช่ น ค่ า
ที่พักวิทยากรที่มากเกิน
จ่ายจริ ง (กิ จกรรมการ
ฝึ ก อบรมการแปรรู ป
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว
ค่ า ที่ พั ก วิ ท ย า ก ร
279,340 บาท) จึ ง
ต้ อ งปรั บ ให้ เ หมาะสม
และถูกต้องตามระเบียบ

/ลาดับที่...

~ 22 ~
ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม

ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะสาหรับเกษตรกร จานวน
150 ราย
- ค่าที่พักวิทยากร

(2) การฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน 2 คน

ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พักวิทยากร

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่

- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน
3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท
จานวน 2 คน
67,900 ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะเกษตรกร จานวน 150
20,060 ราย
- ค่าที่พักวิทยากร จานวน 3 คน
คนละ 2 คืน คืนละ 1,200 บาท
- ค่าที่พักเกษตรกร จานวน 150
คน
คนละ 1 คืน คืนละ 700 บาท
- ค่าอาหาร 2 มื้อ มื้อละ 200 บาท
168 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
มื้อละ 40 บาท จานวน 168 คน
(เจ้าหน้าที่ วิทยากร และเกษตรกร)
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ค่าวัสดุ
363,240 - วัสดุฝึกอบรม
(2) การฝึกอบรมการแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว
26,400 งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน
3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท
จานวน 1 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน
3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท
57,500 จานวน 2 คน
279,340 ค่าใช้สอย
- ค่าพาหนะเกษตรกร จานวน 150
คน
- ค่าที่พักวิทยากร จานวน 3 คน คน
ละ 1 คืน คืนละ 1,200 บาท
- ค่าอาหาร 1 มื้อ มื้อละ 200 บาท
168 คน

งบประมาณ

22,000
7,200
105,000
67,200
13,440

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง
การเบิ ก จ่ า ย โดยปรั บ
งบประมาณในกิจกรรม
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร
ออ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง
ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์
ผลิ ตภั ณฑ์ จ ากเดิ ม
95,100 บาท เพิ่มเป็น
273,640 บาท ซึ่งถัว
เ ฉ ลี่ ย ง บ ป ร ะ ม า ณ
เ พิ่ ม เ ติ ม ม า จ า ก
กิ จ กรรมการฝึ ก อบรม
การแปรรู ป เพื่ อ เพิ่ ม
มูลค่าสินค้าข้าว จานวน
178,540 บาท

10,500
37,500
184,700

3,600 ปรั บ งบประมาณจาก
เดิ ม 363,240 บาท
เป็ น 184,700 บาท
7,200 โดยถัวเฉลี่ยงบประมาณ
ไปเพิ่ ม เติ ม ในกิ จ กรรม
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร
ออกแบบเพื่อสร้างตรา
22,000 สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
3,600
33,600
13,440

/ลาดับที่...

~ 23 ~
ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
มื้อละ 40 บาท จานวน 168 คน
(เจ้าหน้าที่ วิทยากร และเกษตรกร)
- ค่าจ้างทาเอกสารประกอบการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
- ค่าจ้างทากระเป๋าเอกสาร
- ค่าจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์การ
ฝึกอบรม
ค่าวัสดุ
-วัสดุงานบ้านงานครัวและบรรจุ
ภัณฑ์

1.2

กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้
มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิต
สินค้าคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน
หน่วยดาเนินการ
สานักงานเกษตรจังหวัดแพร่
กิจกรรมย่อย : การถ่ายทอดองค์
ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรจานวน 2
ครั้งๆ ละ 10 ชั่วโมงๆ ละ 1,200
บาท
- ค่าวิทยาการ สาหรับศึกษาดูงาน
จานวน 4 ชั่วโมงๆ ละ 1,200 บาท
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกร
- ค่าที่พักสาหรับเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกร
- ค่าพาหนะสาหรับเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกร
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการศัตรูพืช
จานวน 2 ครั้งๆ ละ 50 ราย ได้แก่

6,411,000 กิจกรรมหลัก : การพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้
มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิต
สินค้าคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน
หน่วยดาเนินการ
1,455,000 สานักงานเกษตรจังหวัดแพร่
กิจกรรมย่อย : การถ่ายทอดองค์
ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
24,000 - ค่าวิทยากรในการอบรม/ถ่ายทอด
- ค่าวิทยากร สาหรับศึกษาดูงาน

งบประมาณ
7,500
45,000
3,000
45,760

6,411,000

1,455,000

15,600
7,200

4,800
ค่าใช้สอย
300,000 - ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารจัดการศัตรูพืช
250,000 จานวน 2 ครั้งๆ ละ 50 ราย ได้แก่
(1) ค่าอาหารสาหรับการฝึกอบรม
150,000 ประเภท ข ในสถานที่เอกชน จานวน
100 คน 1 มื้อๆละ 200 บาท
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับการฝึกอบรมประเภท ข ใน
สถานที่เอกชน จานวน 1 วัน วันละ
15,000

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง

20,000
10,000

ปรั บรายการค่ าใช้จ่ า ย
ให้ ส อดคล้ อ งตามการ
ด าเนิ น การจริ ง และ
ถู ก ต้ อง ต า ม อั ต ร า ที่
ก าหนดตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า
ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ฝึ ก อบรม การจั ด งาน
และเพิ่มรายการค่าจ้าง
เ ห ม า ร ถ ย น ต์ ตู้ ค่ า
น้ ามั น เชื้ อ เพลิ งเพื่ อ ให้
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น
โ ค ร งกา ร ไ ด้ อย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ทธิ ภ า พ ทั้ ง นี้
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งาน
โครงการเป็ น ไปตาม
เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ
วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และอยู่
ในกรอบของ
งบประมาณเดิม

/ลาดับที่...

~ 24 ~
ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม
(1) ค่าอาหารกลางวันสาหรับ
เกษตรกรจานวน 100 รายๆ ละ 1
มื้อๆ ละ 150 บาท
(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
สาหรับเกษตรกรจานวน 100 รายๆ
ละ 2 มื้อ มื้อละ 40 บาท
(3) ค่าจ่างเหมาจัดทาเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมจานวน 100
ชุดๆ ละ 100 บาท
เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
จานวน 50 ราย ได้แก่
(1) ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50
รายๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 240 บาท
(2) ค่าพาหนะจ้างเหมารถยนต์
พร้อมน้ามันเชื้อเพลิงไปศึกษาดูงาน
จานวน 1 คัน ๆละ 3 วัน

ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุฝึกอบรม ได้แก่ แฟ้ม
ปากกา ซองใส่เอกสาร สมุด ฯลฯ
จานวน 100 ชุด
- วัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
- ค่าปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนพืช และวัสดุ
การเกษตรในการผลิตสารชีวภัณฑ์
ต่างๆ จานวน 8 ชุด
- ค่าวัสดุการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์
โรงเรือนละ 20,000 บาท จานวน
8 โรงเรือน

งบประมาณ

8,000
10,000

24,000
100,000

20,000
180,000
49,200
160,000
160,000

รายการ/กิจกรรมใหม่
2 มื้อ มื้อละ 50 บาท จานวน 100
คน
(3) ค่าพาหนะเกษตรกร
(4) ค่าจัดทาเอกสารและกระเป๋า
บรรจุเอกสารประกอบการสัมมนา
จานวน 100 ชุดๆละ 50 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
จานวน 50 ราย
(1) ค่าอาหารเช้าสาหรับ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จานวน 50
ราย ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
(2) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม จานวน 50 รายๆ ละ
2 มื้อๆ ละ 150 บาท
(3) ค่าอาหารเย็นสาหรับ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จานวน 50
รายๆละ 2 มื้อๆ ละ 300 บาท
(4) ค่าที่พักเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกร
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
(6) ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อม
น้ามันเชื้อเพลิงไปศึกษาดูงาน
จานวน 1 คัน ๆละ 3 วัน
(7) ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ามัน
เชื้อเพลิงไปศึกษาดูงาน จานวน 1
คันๆ ละ 3 วัน
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุฝึกอบรม ได้แก่ แฟ้ม
ปากกา ซองใส่เอกสาร สมุด ฯลฯ
จานวน 100ชุด
- วัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลืน่
- ค่าปุ๋ยเคมี ฮอร์โมนพืช และวัสดุ
การเกษตรในการผลิตสารชีวภัณฑ์
ต่างๆ จานวน 8ชุด
- ค่าวัสดุการเกษตร ค่าเมล็ดพันธุ์
โรงเรือนละ 30,000 บาท จานวน
8 โรงเรือน

งบประมาณ

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง

121,700
5,000

5,000
15,000
30,000
250,000
150,000
100,000
10,500

5,000
180,000
50,000
240,000
240,000

/ลาดับที่...

~ 25 ~
ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม
หน่วยดาเนินการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
กิจกรรมย่อย : การถ่ายทอดองค์
ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีใน
การผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย
(1) เพิ่มศักยภาพเกษตรอินทรีย์
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยระบบ
การให้น้าแบบประหยัด
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าอาหาร 5 วัน 10 พื้นที่ๆ พื้นที่
ละ 20 คน 2 มื้อ มื้อละ 150 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาเครื่องตรวจ
ความชื้นในดิน
- ค่าใช้สอยและจ้างออกแบบและ
ประเมินระบบแปลงปลูกเพื่อการ
ประหยัดน้าและอนุรักษ์ดิน
- ค่าใช้สอบและจ้างสารวจและ
ตรวจสอบคุณภาพดินทางกายภาพ
และเคมี
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ วันละ
400 บาท จานวน 270 วัน
- ค่าพาหนะเดินทาง ค่าน้ามัน ผู้
อบรม 5 วัน 10 พื้นที่ พื้นที่ละ 20
คน คนละ 100 บาท

ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน ค่าสถานที่ เครื่อง
เสียง เชื่อเพลิงและค่าใช้สอยอื่นๆ
- ค่าวัสดุการเกษตร
1) ค่าวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เมล็ดพันธุ์ วัสดุ
คลุมดิน ที่กั้นแปลงปลูก ตาข่าย
พลางแสง พลาสติก ถุงเพาะ และ
อุปกรณ์ การเกษตร จานวน 10 ชุด

งบประมาณ

2,696,000

2,696,000

20,000
10,000
150,000
120,000
300,000
350,000
216,000
100,000

55,000
400,000

รายการ/กิจกรรมใหม่
หน่วยดาเนินการ
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
กิจกรรมย่อย : การถ่ายทอดองค์
ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีใน
การผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย
(1) เพิ่มศักยภาพเกษตรอินทรีย์
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยระบบ
การให้น้าแบบประหยัด
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าที่พัก
- ค่าอาหาร 5 วัน 10 พื้นที่ พื้นที่ละ
20 คน 1 มื้อ มื้อละ 150 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาเครื่องตรวจ
ความชื้นในดิน
- ค่าใช้สอยและจ้างออกแบบและ
ประเมินระบบแปลงปลูกเพื่อการประ
หลัดน้ามันและอนุรักษ์ดิน
- ค่าใช้สอยและจ้างสารวจและ
ตรวจสอบคุณภาพดินทางกายภาพ
และเคมี
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่โครงการจานวน 3
คน คนละ 170 วัน วันละ 400
บาท
- ค่าใช้สอย ค่าสถานที่ เครื่องเสียง
และค่าใช้สอยอื่นๆ
- ค่าพาหนะเดินทาง ค่าน้ามัน ผู้
อบรม 5 วัน 10 พื้นที่ พื้นที่ละ 20
คน คนละ 100 บาท
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ สานักงาน
คอมพิวเตอร์ เชื้อเพลิง และอื่นๆ
- ค่าวัสดุการเกษตร
1) ค่าวัสดุและอุปกรณ์การเกษตร
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เมล็ดพันธุ์ วัสดุ
คลุมดิน ที่กั้นแปลงปลูก ตาข่าย
พลางแสง พลาสติก ถุงเพาะ และ
อุปกรณ์การเกษตร จานวน 10 ชุด
ชุดละ 40,000 บาท

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง
1.เพื่อให้การ
ดาเนินงานมีความ
2,696,000 สอดคล้องกับกิจกรรม
ย่อยที่ได้รับอนุมัติให้
ดาเนินการ
2.ปรับให้สัมพันธ์กับ
งบประมาณของ
2,696,000 กิจกรรม ซึ่งสามารถ
ดาเนินการได้และไม่
กระทบกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ

งบประมาณ

20,000
10,000
150,000
100,000
300,000
350,000
204,000
55,000
100,000

32,000
400,000

/ลาดับที่...

~ 26 ~
ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม
ชุดละ (10 พื้นที่ละ 1 ชุด)
40,000 บาท
2) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ระบบน้า
และสารองน้า จานวน 10 ชุด ชุดละ
(10 พื้นที่ละ 1 ชุด ) 43,000 บาท
3) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทางเกษตร
และวิทยาศาสตร์ต่างๆ

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่

2) ค่าวัสดุและอุปกรณ์ระบบน้า
และสารองน้า จานวน 10 ชุด ชุดละ
43,000 บาท
- อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจสอบ
430,000 1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ
ตรวจสอบดิน น้า พืช และอื่นๆ
100,000

หน่วยดาเนินการ
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
กิจกรรมย่อย : การสร้างเครือข่าย
เชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย
ภาคเหนือตอนบน 2
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม/
ถ่ายทอด
ค่าใช้สอย
- เบี้ยเลี้ยงจานวน 100 คน คนละ
2 วัน/ครั้ง จานวน 4 ครั้ง
- ค่าที่พัก จานวน 4 คืน
- ค่าพาหนะ จานวน 4 ครั้ง
- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและ
ฝึกอบรม
(ค่าจัดทาเอกสาร ค่าวัสดุ
ประกอบการสัมมนาและฝึกอบรม
จานวน 100 ชุด/ครั้ง ชุดละ 100
บาท จัด 4 ครั้ง เป็นเงิน 40,000
บาท)
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน

2,260,000

120,000
500,000
700,000
800,000
40,000

100,000

งบประมาณ

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง

430,000

100,000
หน่วยดาเนินการ
สานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
กิจกรรมย่อย : การสร้างเครือข่าย
เชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย
ภาคเหนือตอนบน 2
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากรในการอบรม/
ถ่ายทอด
ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าพาหนะ
วิทยากรและเจ้าหน้า
- ค่าที่พักเกษตรกร
- ค่าพาหนะเกษตรกร
- ค่าจัดทาเอกสาร ค่าวัสดุ
ประกอบการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/
ฝึกอบรม/สัมมนาถ่ายทอดความรู้
การพัฒนาเครือข่าย จานวน 5 ครั้ง
140 คน
- ค่าจ้างเหมาพาหนะรถตู้พร้อม
น้ามันเชื้อเพลิง 36 คัน จานวน 2
วัน
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิง

2,260,000

120,000
100,000
600,000
100,000
40,000
800,000

400,000

80,000
20,000

1.ตัดข้อความ จ้าง
เหมาวิทยากร
กระบวนการในรายการ
ตอบแทนให้ตรงตาม
หลักเกณฑ์ของการแบ่ง
หมวดเงิน งบประมาณ
2.ปรับค่าใช้จ่ายให้
สอดคล้องกับการ
ดาเนินงานจริง
3.เพิ่มรายการค่าจ้าง
เหมาพาหนะรถตู้พร้อม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา
สามารถเดินทาง
ร่วมงาน ณ จังหวัด
เจ้าภาพ หรือจังหวัด
เครือข่าย
4.เพิ่มบุคคลเป้าหมาย
เป็น 140 ราย
(สาหรับเวทีพัฒนาแกน
นาเครือข่ายของแต่ละ
จังหวัดอีก 1 เวที
จานวน 40 คน)
ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดาเนินงานโครงการ
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
เป้าหมาย อยู่ในกรอบ
ของงบประมาณ และ
ไม่กระทบต่อแผน

/ลาดับที่...

~ 27 ~
ลาดับ
รายการ/กิจกรรมเดิม
ที่
2 โครงการบูรณาการการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด
2.1 กิจกรรมหลัก : พัฒนาอัตลักษณ์
อารยธรรมล้านนาภาคเหนือตอน
บน 2
หน่วยดาเนินการ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พะเยา
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชาติพันธุ์ไทลื้อ (4 จังหวัด ได้แก่
พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)
งบดาเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสาน
ตานานไทลื้อจังหวัดพะเยา

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสาน
ตานานไทลื้อจังหวัดเชียงราย

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสาน
ตานานไทลื้อจังหวัดแพร่

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่

4,750,000 โครงการบูรณาการการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด
4,000,000 กิจกรรมหลัก : พัฒนาอัตลักษณ์
อารยธรรมล้านนาภาคเหนือตอน
บน 2
หน่วยดาเนินการ
4,000,000 สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พะเยา
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชาติพันธุ์ไทลื้อ (4 จังหวัด ได้แก่
พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน)
งบดาเนินงาน
1,000,000 - ประชาสัมพันธ์
1,500,000 หน่วยดาเนินการ
อาเภอเชียงคา
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชาติพันธุ์ไทลื้อจังหวัดพะเยา
งบดาเนินงาน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสาน
ตานานไทลื้อจังหวัดพะเยา
500,000 หน่วยดาเนินการ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงราย
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชาติพันธุ์ไทลื้อจังหวัดเชียงราย
งบดาเนินงาน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสาน
ตานานไทลื้อจังหวัดเชียงราย
500,000 หน่วยดาเนินการ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
แพร่
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชาติพันธุ์ไทลื้อจังหวัดแพร่
งบดาเนินงาน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสาน
ตานานไทลื้อจังหวัดแพร่

งบประมาณ
4,750,000
4,000,000

4,000,000

1,000,000

1,500,000

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง
โ ด ย ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
ภาคเหนือตอนบน 2 ได้
ด า เ นิ น ก า ร อ นุ มั ติ
โครงการและ
มอบอานาจโครงการ ให้
สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดพะเยา
ซึ่ ง ไ ม่ ต ร ง กั บ ข้ อ มู ล
โครงการที่ ส านั ก งาน
การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวั ดพะเยาได้ จั ดท า
เ พื่ อ เ ส น อ ข อ
งบประมาณกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ไป
ตั้ ง แ ต่ ต้ น แ ล ะ เ พื่ อ
ด าเนิ นการเป็ นไปด้ ว ย
ความเรี ย บร้ อ ย บรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการและเกิดความ
ค ล่ อ ง ตั ว ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น จึ ง ข อ
เป ลี่ ย นแ ป ล งห น่ วย
ด าเนิ น การ จ านวน 4
กิจกรรม

500,000

500,000

/ลาดับที่...

~ 28 ~
ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสาน
ตานานไทลื้อจังหวัดน่าน

2.2

กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสุขภาพ
หน่วยดาเนินการ
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
พะเยา
กิจกรรมย่อย : กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ On Line

งบดาเนินงาน
- ค่าใช้สอย

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่

500,000 หน่วยดาเนินการ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
น่าน
กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชาติพันธุ์ไทลื้อจังหวัดน่าน
งบดาเนินงาน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสาน
ตานานไทลื้อจังหวัดน่าน
500,000 กิจกรรมหลัก : ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรม และสุขภาพ
หน่วยดาเนินการ
500,000 สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
พะเยา
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมผลิตและ
เผยแพร่รายการโทรทัศน์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เผยแพร่
ออกอากาศทั่วประเทศ ความยาว
ตอนละ 25 นาที จานวน 2 ตอน
ตอนละ 250,000 บาท
งบดาเนินงาน
500,000 - ค่าใช้สอย

งบประมาณ

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง

500,000
500,000

เนื่องจากการเผยแพร่
สื่อประชาสั มพั นธ์ ผ่ าน
สื่ อ ออนไลน์ สามารถ
เผยแพร่ได้ผ่านโดยไม่มี
500,000 ค่ า ใช้ จ่ า ย เห็ น สมควร
ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยน
กิ จ กรรมใหม่ เป็ น การ
ผลิ ต รายการโทรทั ศ น์
ข อ ง จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า
เผยแพร่ อ อกอากาศ
ทั่ ว ประเทศ แล้ ว น า
ร า ย ก า ร โ ท ร ทั ศ น์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวไป
500,000 เผยแพร่ ในช่ องทางสื่ อ
ออนไลน์ ซึ่ ง จะท าให้
สามารถประชาสัมพันธ์
ส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
จั ง ห วั ด พ ะ เ ย า ไ ด้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดดังกล่าว ไม่
กระทบต่อวัตถุประสงค์
ของโครงการและ
แผนปฏิบัติการประจาปี
กลุ่ ม จั งหวั ด ภาคเหนื อ
ตอนบน 2

/ลาดับที่...

~ 29 ~
ลาดับ
รายการ/กิจกรรมเดิม
ที่
2.3 กิจกรรมหลัก : พัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยว Green Tourism
หน่วยดาเนินการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กิจกรรมย่อย : เฝ้าระวังอาหาร
ปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว 4
จังหวัด
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 9
ชั่วโมง x 600 บาท x 4 หมู่
ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
58 คน x 250 บาท x 4 หมู่บ้าน
x 2 ครั้ง
ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงาน 50 คน x 70
บาท x 4 หมู่บ้าน
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สื่อ
ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัย
19,200 บาท x 4 ชุด
3
3.1

โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและ
สาธารณภัย
กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
หน่วยดาเนินการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
กิจกรรมย่อย : อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย
เครือข่ายชุมชนไผ่เศรษฐกิจเชียงราย
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม
- ค่าวัสดุสานักงาน

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่

250,000 กิจกรรมหลัก : พัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยว Green Tourism
หน่วยดาเนินการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
250,000 กิจกรรมย่อย : เฝ้าระวังอาหาร
ปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว 4
จังหวัด
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
43,200 - ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 5
ชั่วโมง x 600 บาท x 5 หมู่
ค่าใช้สอย
116,000 - อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
92 คน x 120 บาท x 5 หมู่ x 2
ครั้ง
ค่าวัสดุ
14,000 - ค่าวัสดุสานักงาน 92 คน x 23
บาท x 5 หมู่
76,800 - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สื่อ
ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัย
6,000 บาท x 5 ชุด
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ สาหรับตรวจ
เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
6,504,000 โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและ
สาธารณภัย
1,654,000 กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
หน่วยดาเนินการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
409,000 กิจกรรมย่อย : อบรมเชิงปฏิบัติการ
ขยายพันธุ์ไผ่ โดยการตอนกิ่ง
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย
เครือข่ายชุมชนไผ่เศรษฐกิจเชียงราย
36,000 (1) การตอนกิ่ง
72,000 งบดาเนินงาน
14,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร
4,000 - ค่าเดินทางวิทยากร
50,000 - ค่าที่พักวิทยากร

งบประมาณ
250,000

250,000

30,000
110,400

10,580

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง
เนื่ อ งจากในกิ จ กรรม
การเฝ้ า ระวั ง อาหาร
ป ล อ ด ภั ย ใ น ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด้ า น
อาหารจาเป็นต้องมีการ
สุ่มตรวจความปลอดภัย
ของวัตถุดิบอาหารสดที่
ใช้ ในการปรุ งประกอบ
อาหาร ซึ่งใช้ชุดทดสอบ
เบื้ อ งต้ น ในการตรวจ
ส า ร ป น เ ปื้ อ น แ ล ะ
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชใน
วั ต ถุ ดิ บ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ
เป็นการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของอาหาร
สร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่
นักท่องเที่ยว

30,000
69,020
6,504,000 ข อ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
รายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ย
1,654,000 เพื่ อ ให้ แ ผนการปฏิ บั ติ
สามารถด าเนิ นการได้
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ก า ร
เบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
เป็ น ไปตามการปฏิ บั ติ
จริง
395,200

258,800
21,600
4,000
3,000

/ลาดับที่...
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ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม
- ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ามัน
เชื้อเพลิง
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
- ค่าเช่าที่พักเจ้าหน้าที่
- ค่าน้ามัน ที่พักวิทยากร
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่อง
เสียงอุปกรณ์ต่อพ่วง

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่

40,000 - ค่าอาหารวิทยากร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
60,000 วิทยากร
70,000 - ค่าที่พักเจ้าหน้าที่
48,000 - ค่าอาหารเจ้าหน้าที่
15,000 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เจ้าหน้าที่
- ค่าอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมอบรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม
- ค่าพาหนะสาหรับผู้เข้าร่วมอบรม
- ค่าเช่าที่พักสาหรับผู้เข้าร่วมอบรม
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม
- กรรไกรตัดแต่งกิ่ง
- บันไดเหล็ก
- สิ่ว
- วัสดุหุ้มกิ่งตอน (ขุยมะพร้าว+
ถุงพลาสติก+เชือกฟาง
- กิ่งไผ่ (สาหรับตอน)
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่อง
เสียงอุปกรณ์ต่อพ่วง
(2) การแกะกิ่งตอนไผ่ลงถุงเพาะชา
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าเดินทางวิทยากร
- ค่าที่พักวิทยากร
- ค่าอาหารวิทยากร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วิทยากร
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่
- ค่าอาหารเจ้าหน้าที่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เจ้าหน้าที่
- ค่าอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมอบรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม
- ค่าพาหนะสาหรับผู้เข้าร่วมอบรม
- ค่าเช่าที่พักสาหรับผู้เข้าร่วมอบรม
- ถุงพลาสติก
- แกลบดา

งบประมาณ

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง

2,160
420
2,700
3,24
630
43,200
8,400
24,000
24,000
4,000
26,000
30,000
2,000
24,000
32,000
3,450
136,400
14,400
4,000
2,000
1,440
280
1,800
2,160
420
28,800
5,600
24,000
12,000
6,000
7,500

/ลาดับที่...

~ 31 ~
ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่
- ขุยมะพร้าว
- ตาข่ายพลางแสง

กิจกรรมย่อย : อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพาะพันธุ์ไผ่ สารวจและเตรียมพื้นที่
เหมาะสมในการปลูกไผ่ในพื้นที่
ชุมชนจังหวัดเชียงราย
งบดาเนินงาน
- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง
- ค่าจ้างเหมาสารวจพื้นที่เหมาะสม
ในการปลูกไผ่ ในพื้นที่ราบลุม่
ออกแบบโซนนิ่งและประเมินพื้นทีส่ ี
เขียว และคาร์บอนเครดิต

1,245,000 กิจรรมย่อย : อบรมเชิงปฏิบัติการ
ปลูกไผ่เพื่อเป็นแปลงเพาะขยายพันธุ์
อบรมสัมมนาสารวจเตรียมพื้นที่
เหมาะสมในการปลูกไผ่และคานวณ
คาร์บอนเครดิต จังหวัดเชียงราย
(1) อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกไผ่เพื่อ
360,000 เป็นแปลงเพาะขยายพันธุ์ อบรม
440,000 สัมมนาสารวจเตรียมพื้นที่เหมาะสม
100,000 ในการปลูกไผ่และคานวณ คาร์บอน
45,000 เครดิต จังหวัดเชียงราย
งบดาเนินงาน
300,000 - ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าเดินทางวิทยากร
- ค่าที่พักวิทยากร
- ค่าอาหารวิทยากร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วิทยากร
- ค่าที่พักเจ้าหน้าที่
- ค่าอาหารเจ้าหน้าที่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เจ้าหน้าที่
- ค่าอาหารสาหรับผู้เข้าร่วมอบรม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับ
ผู้เข้าร่วมอบรม
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง
- ค่าวัสดุปุ๋ยอินทรีย์
- ค่ากล้าไผ่ซางหม่น

งบประมาณ

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง

8,000
18,000
1,258,800

1,179,000

144,000
4,000
20,000
14,400
2,800
18,000
21,600
4,200
240,000
140,000
100,000
45,000
50,000
375,000

/ลาดับที่...
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ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่
(2) อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้แทนเกษตรกร สารวจเตรียมพื้นที่
เหมาะสมในการปลูกไผ่ และ
คานวณ คาร์บอนเครดิต จังหวัด
เชียงราย
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าเดินทางวิทยากร
- ค่าที่พักวิทยากร
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
สาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมและ
เจ้าหน้าที่
- ค่าเดินทางสาหรับผู้เข้าร่วมอบรม
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม
- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง
- ค่าป้ายไวนิล

3.2

กิจกรรมหลัก : ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
กิจกรรมย่อย : โครงการบูรณาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าจังหวัดพะเยา
หน่วยดาเนินการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
งบดาเนินงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
ค่าจ้างเหมาบริการ
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
- สถานีวิทยุกระจ่ายเสียง
- จัดชุดประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- รถแห่ประชาสัมพันธ์
- จัดกิจกรรมรณรงค์ระดับจังหวัด
- จัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างความ
ตระหนักในชุมชนพื้นที่เสี่ยง
- จ้างปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย
- ค่าพาหนะ
- ค่าถ่ายและจัดทาเอกสาร

4,850,000 กิจกรรมหลัก : ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
4,850,000 กิจกรรมย่อย : โครงการบูรณาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าจังหวัดพะเยา
หน่วยดาเนินการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา
งบดาเนินงาน
260,000 ค่าจ้างเหมาบริการ
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
300,000 - สถานีวิทยุกระจ่ายเสียง
150,000 - จัดชุดประชาสัมพันธ์เชิงรุก
810,000 - จ้างปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย
315,000 - ค่าพาหนะ
80,000 - ค่าถ่ายและจัดทาเอกสาร
600,000 - จัดทาแนวกันไฟ
ค่าวัสดุ
1,500,000 - วัสดุสานักงาน
180,000 - วัสดุคอมพิวเตอร์
50,800 - วัสดุการเกษตร (อุปกรณ์ดับไฟ)

งบประมาณ

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง

79,800

4,800
4,000
1,000
31,500
24,000
8,000
5,000
1,500
4,850,000 เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ความคล่ อ งตั ว ทั้ ง ใน
4,850,000 ด้ า นการด าเนิ น การ
อานวยการ การสั่งการ
การควบคุ ม ประสาน
งาน และการเบิ ก จ่ า ย
3,437,000 งบประมาณ

200,000
150,000
810,000
1,500,000
180,000
36,800
411,200
49,000
20,000
80,000

/ลาดับที่...
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ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม
- จัดเครือข่ายลาดตระเวน
- จัดทาแนวกันไฟ
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุการเกษตร(อุปกรณ์ดับไฟ)

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่

144,000 หน่วยดาเนินการ
411,200 ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองพะเยา
งบดาเนินงาน
49,000 ค่าจ้างเหมาบริการ
50,000 - ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบตั ิงาน
20,000 ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ
80,000 จานวน 33 คน คนละ 9,000 บาท
หน่วยดาเนินการ
ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ใจ
งบดาเนินงาน
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบตั ิงาน
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ
จานวน 15 คน คนละ 9,000 บาท
หน่วยดาเนินการ
ที่ทาการปกครองอาเภอภูกามยาว
งบดาเนินงาน
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบตั ิงาน
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ
จานวน 8 คน คนละ 9,000 บาท
หน่วยดาเนินการ
ที่ทาการปกครองอาเภอดอกคาใต้
งบดาเนินงาน
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบตั ิงาน
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ
จานวน 18 คน คนละ 9,000 บาท
หน่วยดาเนินการ
ที่ทาการปกครองอาเภอจุน
งบดาเนินงาน
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบตั ิงาน
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ
จานวน 15 คน คนละ 9,000 บาท

งบประมาณ

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง

297,000
297,000

135,000
135,000

72,000
72,000

162,000
162,000

135,000
135,000

/ลาดับที่...
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ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่
หน่วยดาเนินการ
ที่ทาการปกครองอาเภอปง
งบดาเนินงาน
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบตั ิงาน
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ
จานวน 23 คน คนละ 9,000 บาท
หน่วยดาเนินการ
ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงม่วน
งบดาเนินงาน
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบตั ิงาน
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ
จานวน 12 คน คนละ 9,000 บาท
หน่วยดาเนินการ
ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงคา
งบดาเนินงาน
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบตั ิงาน
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ
จานวน 21 คน คนละ 9,000 บาท

รวม จานวน 3 โครงการ
7 กิจกรรม/รายการ

หน่วยดาเนินการ
ที่ทาการปกครองอาเภอภูซาง
งบดาเนินงาน
ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบตั ิงาน
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ
จานวน 12 คน คนละ 9,000 บาท
26,690,900 รวม จานวน 3 โครงการ
7 กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง

207,000
207,000

108,000
108,000

189,000
189,000

108,000
108,000
26,690,900

ทั้ งนี้ การเปลี่ ยนแปลงโครงการและงบประมาณดั งกล่ าว เป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ ไม่ กระทบ
ต่อกลุ่ มเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ ของโครงการ ไม่มี ผลทาให้ เป้าหมาย กิ จกรรม หรื อรายการ
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการเปลี่ยนแปลงโครงการ
และงบประมาณจานวน 3 โครงการ 7 กิจกรรม และดาเนินการต่อไป ดังนี้
/1...
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1. รายงาน อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ เพื่อทราบ และ
2. รายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่ อรวบรวบเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ในฐานะที่กากับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เพื่อโปรดทราบ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็นชอบกรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ จานวน
3 โครงการ 7 กิจกรรม งบประมาณ 26,690,900 บาท และให้ รายงาน อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ เพื่อทราบ
และ รายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวบเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่กากับ
ดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อโปรดทราบ ต่อไป
1.4 หน่ วยงานรั บผิ ดชอบการด าเนิ นการโครงการ/กิ จกรรม เสนอขอเปลี่ ยนแปลงรายการ
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
กรณี ที่กระทบต่อกลุ่ มเป้ าหมายหรือวัตถุ ประสงค์ ของโครงการ จานวน 1 โครงการ 1 กิ จกรรม
งบประมาณ 1,480,215 บาท ดังนี้

ลาดับ
รายการ/กิจกรรมเดิม
ที่
1 โครงการบูรณาการการท่องเที่ยว
1.1 ของกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมหลัก : หมู่บ้านเพื่อการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2
หน่วยดาเนินการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
งบดาเนินงาน
สถานที่ดาเนินการโครงการ:
จังหวัดน่าน
- บ้านเก็ต หมู่บ้าน 2 ตาบลวรนคร
อาเภอปัว
- บ้านหล่ายทุ่ง หมู่บ้านที่ 3 ตาบล
ปอน อาเภอทุ่งช้าง
- บ้านสบยาว หมู่ที่ 7 ตาบลเมืองจัง
อาเภอภูเพียง

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่

1,480,215 โครงการบูรณาการการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมหลัก : หมู่บ้านเพื่อการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2
หน่วยดาเนินการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
งบดาเนินงาน
สถานที่ดาเนินการโครงการ:
จังหวัดน่าน
493,405 - บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตาบลยม อาเภอ
ท่าวังผา
493,405 - บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 14 ตาบล
กลางเวียง อาเภอเวียงสา
493,405 - บ้านป่าหัด หมู่ที่ 1 ตาบลม่วงตึ้ด
อาเภอภูเพียง

งบประมาณ
1,480,215

493,405
493,405
493,405

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง
ขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่ดาเนินการ
โครงการฯ จานวน 3
หมู่บ้าน ดังนี้
1. บ้านเก็ต หมู่บ้าน
ที่ 2 ตาบลวรนคร
อาเภอปัว เป็น
หมู่บ้านเป้าหมาย
โครงการ ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ซึ่งดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (เพิ่มเติม)
และมีขั้นตอนในการ
ดาเนินโครงการใน
ลักษณะเดียวกับ
โครงการบูรณาการ
การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด จึงขอ
ยกเลิกบ้านเก็ตจาก
การเป็นพื้นที่
เป้าหมายโครงการ
และขอเปลี่ยนพื้นที่

/ลาดับที่...
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ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่

งบประมาณ

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง
เป้าหมาย เป็น บ้าน
เสี้ยว หมู่ที่ 6 ตาบล
ยม อาเภอท่าวังผา
แทน
2. บ้านหล่ายทุ่ง หมู่
ที่ 3 ตาบลปอน
อาเภอปัว เป็น
หมู่บ้านเป้าหมาย
โครงการ ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี ซึ่งดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (เพิ่มเติม)
และมีขั้นตอนในการ
ดาเนินโครงการใน
ลักษณะเดียวกับ
โครงการบูรณาการ
การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด จึงขอ
ยกเลิกบ้าน หล่ายทุ่ง
จากการเป็นพื้นที่
เป้าหมายโครงการ
และขอเปลี่ยนพื้นที่
เป้าหมาย เป็นบ้าน
ดอนแท่น หมู่ที่ 14
ตาบลกลางเวียง
อาเภอเวียงสา แทน
3. บ้านสบยาว หมู่ที่
3 ต า บ ล เ มื อ ง จั ง
อ าเภอภู เ พี ย ง เป็ น
หมู่ บ้ านเป้ าห มา ย
โ ค ร ง ก า ร ชุ ม ช น
ท่องเที่ยว OTOP นวัต
วิ ถี ซึ่ งด าเนิ น การใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ.
2561 (เพิ่ ม เติ ม)
และมี ขั้ นตอนในการ
ด าเนิ น โครงการใน
ลั ก ษ ณ ะ เ ดี ย ว กั บ
โครงการบู ร ณาการ
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ลาดับ
ที่

รายการ/กิจกรรมเดิม

รวม จานวน 1 โครงการ
1 กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ

รายการ/กิจกรรมใหม่

1,480,215 รวม จานวน 1 โครงการ
1 กิจกรรม/รายการ

งบประมาณ

เหตุผลการขอโอน
เปลี่ยนแปลง
การท่ อ งเที่ ย วของ
กลุ่ ม จั ง หวั ด จึ ง ขอ
ยกเลิ ก บ้ า นสบยาว
จา กกา ร เ ป็ นพื้ นที่
เป้ า หมายโครงการ
และขอเปลี่ ย นพื้ น ที่
เป้าหมาย เป็นบ้านป่า
หั ด หมู่ ที่ 1 ต าบล
ม่วงตึ้ด อาเภอภูเพียง

1,480,215

ทั้ งนี้ การเปลี่ ย นแปลงโครงการและงบประมาณดั งกล่ าว เป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่ กระทบ
ต่ อกลุ่ มเป้ าหมายหรื อวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ มี ผลท าให้ เป้ าหมาย กิ จกรรม หรื อรายการ
เปลี่ ย นแปลงไปในสาระส าคั ญ จึ งขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการในการเปลี่ ยนแปลง
โครงการและงบประมาณจานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม และดาเนินการรายงาน อ.ก.บ.ภ ภาคเหนื อ
เพื่อพิจารณา แล้ วรายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวบเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครื องาม) ในฐานะที่ ก ากั บดู แลแผนงานบู รณาการส่ งเสริ มการพั ฒนาจั งหวั ด และกลุ่ มจั งหวั ด
แบบบูรณาการเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการกรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมหลัก หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดน่าน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่กระทบต่อแผน ต้องรายงานให้ อ.ก.บ.ภ.ภาคเหนือ เพื่อพิจารณา
แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวบเสนอ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะ
ที่ ก ากั บ ดู แ ลแผนงานบู ร ณาการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาจั งหวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
4.2.2 การใช้ เ งิ น เหลื อ จ่ า ยและการยกเลิ ก โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
1.1 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2561
เมื่ อ วั น ที่ 5 กั น ยายน 2561 ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการตา มแผน
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
1.1.1 ในกรณี ที่ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด มี ค วามประสงค์ โอนเปลี่ ย นแปลงโครงการ
ให้เน้นดาเนินการโครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y 2) ก่อน
/1.1.2...
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1.1.2 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด มีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ของจั ง หวั ด หรื อ ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ ก รณี ง บประมาณปกติ แ ละงบประมาณเหลื อ จ่ า ย
ที่ เ ป็ น การด าเนิ น การโครงการใหม่ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัด หรือดาเนินการโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดาเนินการ
ซึ่ ง กระทบต่ อ กลุ่ มเป้ าหมายหรื อวั ตถุ ป ระสงค์ ของโครงการ ให้ เ สนอขอความเห็ น ชอบจาก
อ.ก.บ.ภ. ที่ ก ากั บดู แลภาค โดยให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดหรื อหั วหน้ ากลุ่ มจั งหวั ด น าเสนอเพื่ อ
ขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบใน
การปรั บแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของจั งหวั ด แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ด
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ ายของจั งหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหั วหน้ ากลุ่ มจั งหวัดนาเสนอ
ขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กับกาดูแลภาค
1.1.3 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณ ของ
จั ง หวั ด หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ น อกเหนื อ จากข้ อ 1 เมื่ อ ได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ โ อนเปลี่ ย นแปลง
ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ทราบภายใน
15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
1.2 กระทรวงมหาดไทย กาหนดแนวทางในการปรับแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการส่ งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด แบบบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.2.1 กรณี ก ารด าเนิ น การตามแนวทางกรณี โ อนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ่ า ย
ให้ จั ง หวั ด หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด เสนอขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการ บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่
กรณี การพิจารณาแล้วเห็นว่าการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายมีผลทาให้เป้าหมายกิจกรรม
หรื อรายการเปลี่ ย นแปลงไปในสาระส าคั ญตามที่ ส านั กงบประมาณให้ ความเห็ นชอบไว้ แล้ ว
ตามข้ อ 10 ของระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณรายจ่ ายส าหรั บแผนงานบู รณาการ
พ.ศ. 2559 ให้ จั งหวั ดหรื อกลุ่ มจั งหวั ดด าเนิ นการปรั บปรุ งแผนปฏิ บัติ งานและแผนการใช้จ่ าย
งบประมาณและส่งให้ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมเสนอ รองนายรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครื องาม) ในฐานะที่ ก ากั บดู แลแผนงานบู รณาการส่ งเสริ มการพั ฒนาจั งหวั ด และกลุ่ มจั งหวั ด
แบบบู รณาการ เพื่อโปรดพิจารณาให้ ความเห็ นชอบ กรณี โอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ที่ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายโครงการ กิจกรรม หรือรายการ ตามข้อ 12 ของระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือสานักงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ให้ จั งหวั ด หรื อกลุ่ มจั งหวั ดด าเนิ นการได้ โดยไม่ ต้ องขอท าความตกลงกั บส านั กงบประมาณ
แล้วสาเนาส่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทราบด้วย
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1.2.2 กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการกิจกรรมหรื อรายการที่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ หรื อจากการจัดซื้อจั ดจ้ างแล้ วให้
ดาเนินการ เป็นไปตามข้อ 15 (2) และข้อ 16 ของระเบียบว่ าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ส าหรั บแผนงาน บู รณาการ พ.ศ. 2559 ให้ จั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด เสนอขอความเห็ นชอบ
จาก ก.บ.จ และก.บ.ก. แล้วแต่กรณี และส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมเสนอ
รองนายกรั ฐมนตรี (นายวิ ษณุ เครื องาม) ในฐานะก ากั บดู แลแผนงานบู รณาการการส่ งเสริ ม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อทราบ และแจ้งสานักงานงบประมาณต่อไป
1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินโครงการ ได้แจ้งยกเลิกและแจ้งเงินเหลือจ่าย กรณียกเลิกการ
ด าเนิ นโครงการ จ านวน 48 รายการ 29,833,000 บาท (ยี่ สิ บเก้ าล้ านแปดแสนสามหมื่ น
สามพันบาทถ้วน) และกรณีเงินเหลือจ่ายจากการปรับแผนฯ จานวน 1,300,700 บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนเจ็ ดร้ อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้ น 31,133,700 บาท (สามสิ บเอ็ดล้ านหนึ่งแสนสามหมื่น
สามพั นเจ็ ดร้ อยบาทถ้ วน) เพื่ อเสนอให้ คณะกรรมการบริ หารงานกลุ่ มจั งหวั ดแบบบู รณาการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (ก.บ.ก.) พิจารณาใช้เงินจานวนดังกล่าว เพื่อดาเนินโครงการสารอง
ที่ อยู่ ในแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 2 ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ (Y 2) ซึ่งมีอยู่จานวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ
49,100,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลงโครงการและงบประมาณดั งกล่ าว เป็นการเปลี่ ยนแปลงที่ น าโครงการ
สารอง ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ที่ ยั งไม่ ได้ รั บงบประมาณ (Y 2) มาใช้ จึ งขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ในการเปลี่ ยนแปลงโครงการ และงบประมาณ และรายงาน อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนื อ เพื่ อ พิจารณา
แล้ วรายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่ อรวบรวบเสนอ รองนายกรั ฐมนตรี (นายวิ ษณุ เครื องาม)
ในฐานะที่กากับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

เห็ นชอบในหลักการกรณีการใช้เงิ นเหลื อจ่ายและการยกเลิ กโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการ
ประจาปีบประมาณพ.ศ.2562 รวมทั้งสิ้น 31,133,700 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่น
สามพันเจ็ ดร้ อยบาทถ้วน) เพื่อใช้เงินจานวนดังกล่ าว ดาเนินโครงการส ารองที่ อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ยังไม่ได้รับ
งบประมาณ (Y 2) ซึ่ งมี อยู่ จ านวน 1 โครงการ 4 กิ จกรรม งบประมาณ 49,100,000 บาท
(สี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ให้หน่วยดาเนินการประสานกับฝ่ายเลขาฯ เพื่อปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณเหลือจ่าย และรายงาน
อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ เพื่อพิจารณา แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวบเสนอ รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิ ษณุ เครื องาม) ในฐานะที่ ก ากั บดู แลแผนงานบู รณาการส่ งเสริ มการพั ฒนาจั งหวั ดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
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