แผนงานบูรณาการสง่เสรมิการพฒ
ั นาจงัหวดัและกลมุ่จงัหวดัแบบบูรณาการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จงัหวดันา่น
เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เสนอต่อ
คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทีป่ รึกษา
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับ รัฐวิสาหกิจ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และงบประมาณแผนงานบูรณาการตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนาฯ พิจารณา
จังหวัดนาน
จังหวัดและกลุมจังหวัด
งปม. ป 2562 (ภาพรวมหนวยงานตามราง พรบ.) (1)
245,871,500 บาท
เฉพาะสวนที่คณะอนุกรรมาธิการฯพิจารณา
แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร - แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
(2) งบดําเนินงาน
- บาท
- บาท
(3) งบลงทุน
(4) งบเงินอุดหนุน
(5) งบรายจายอื่น
(6) รวม 4 งบรายจาย

บาท
บาท
บาท

-

เงินนอกงบประมาณ

บาท

(พิจารณาในอนุ กมธ.ฯ อื่น)

บาท (9)

แผนงานบูรณาการ
(7) แผนงานบูรณาการ...... แผน
(8) รวมทั้งสิ้น (6) + (7)

245,871,500 บาท
245,871,500 บาท

งปม. ป 2562 วงเงินที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา

*(9) เฉพาะงบเงินอุดหนุนและงบรายจายอื่นที่เบิกจายลักษณะลงทุน

245,871,500 บาท (10) = (8) - (9)

เพิ่ม/(ลด) จาก ป 2561

245,871,500 บาท

รอยละ

-

ภาพรวมการเบิกจาย งปม. ป 2561
พรบ. ป 2561
โอนเปลี่ยนแปลง
พรบ.โอน ป 2561
เบิกจายจริง (พรบ. ป 2561).......%
จายจริง+PO
เงินกันเหลื่อมป (30 ก.ย.60)
เบิกจายเงินกันเหลื่อมป

517,410,500
87,097,624.00
144,229,425.00
-

บาท
บาท
บาท
บาท ( ณ 22 มิ.ย. 61 )
บาท ( ณ 22 มิ.ย. 61 )
บาท
บาท ( ณ 22 มิ.ย. 61 )

สรุปภาพรวมหนวยงาน
รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา

245,871,500 บาท

แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร
แผนงานบูรณาการ

- บาท
- บาท
245,871,500 บาท

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร
รายการ

งปม. ป 2561
( ขั้น พรบ.)

งปม. ป 2561
พรบ.โอน

หนวย : บาท
งปม. ป 2562
(ขั้นอนุกรรมาธิการฯ)

(เพิ่ม/ลด)

รอยละ

คณะอนุฯ
พิจารณา

รวม
1. คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา
2. คาใชจายในการประชาสัมพันธ
3. คาใชจายในการจางที่ปรึกษา
4. คาจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
5. คาใชจายในการวิจัยและนวัตกรรม
6. คาจางเหมาบริการ
7. คาเชา
8. งบดําเนินงาน (ที่เหลือจากขอ 1 - 7)
9. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากขอ 1 - 7 และ 11)
10. งบรายจายอื่น (ที่เหลือจากขอ 1 - 7 และ 11)
11. งบลงทุน/ที่เบิกจายลักษณะงบลงทุน
ไดแก องคการมหาชน/หนวยงานในกํากับ/รัฐวิสาหกิจ/กองทุน

หมายเหตุ คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนาฯ พิจารณาดังนี้
1. งบดําเนินงาน (2) งบลงทุน (3) งบเงินอุดหนุน (4) และงบรายจายอื่น (5) ในแผนงานพื้นฐาน,แผนงานยุทธศาสตรและแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
2. พิจารณาในอนุฯ กมธ. อื่น (9) เฉพาะสวนราชการ ใสยอดงบเงินอุดหนุนเบิกจายลักษณะลงทุน และงบรายจายอื่นเบิกจายลักษณะลงทุน ในแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตรเทานั้น
(สําหรับรัฐวิสาหกิจ,องคการมหาชน,หนวยงานในกํากับและกองทุน ไมตองระบุ)

ได้แก่ องค์การมหาชน/หน่วยงานในกากับ/รัฐวิสาหกิจ/กองทุน

1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา
2. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
4. ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
5. ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรม
6. ค่าจ้างเหมาบริการ
7. ค่าเช่า
8. งบดาเนินงาน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7)
9. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7 และ 11)
10. งบรายจ่ายอืน่ (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7 และ 11)
11. งบลงทุน/ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน

รวม

รายการ

รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา
- แผนงานพืน้ ฐาน
- แผนงานยุทธศาสตร์

23,082,100
25,861,800
35,379,800
10,000,000
100,208,800

194,532,500

งปม. ปี 2561
( ขั้น พรบ.)

เป็นเงิน
เป็นเงิน

งปม. ปี 2561
พรบ.โอน

-

-

- บาท
245,871,500 บาท

เสนอตั้ง
-

-

จังหวัดน่าน

อนุฯ ปรับลด

แผนงานพื้นฐาน

-

-

คงเหลือ
-

-

6,447,800
31,303,900
12,925,100
10,000,000
185,194,700

245,871,500

เสนอตั้ง

งปม. ปี 2562 (อนุฯ กรรมาธิการ )

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบูรณาการ

สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ พิจารณา

อนุฯ ปรับลด
-

-

แผนงานยุทธศาสตร์

6,447,800
31,303,900
12,925,100
10,000,000
185,194,700

245,871,500

คงเหลือ

หน่วย : บาท

1.แผนงานแผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนา จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบูรณาการ
1.1 ผลผลิตดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.2 ผลผลิตดานการพัฒนาดานสังคม
1.3 ผลผลิตดานการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.4 ผลผลิตดานการพัฒนาอุตสาหกรรม การคาและการลงทุน
1.5 ผลผลิตดานการพัฒนาดานเกษตร
1.6 ผลผลิตดานการพัฒนาดานการทองเที่ยวและบริการ
1.7 ผลผลิตดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ
2.แผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ
2.1 โครงการสงเสริมภาคการทองเที่ยวทางธรรมชาติ
2.2 โครงการสงเสริมภาคการทองเที่ยวลานนา
2.3 โครงการสงเสริมภาคการทองเที่ยวกลุมเฉพาะ
2.4 โครงการบริหารจัดการหมอกควันและขยะภาคเหนือ

แผนงาน/โครงการ

แผนงานบูรณาการ (ราง) ปงบประมาณ 2562
1 แผนงาน
จํานวน

1
1
2
1

จํานวน

รวมเปนเงิน

322,878,000
49,550,000
241,560,000
17,300,000
14,468,000

งปม. ป 2561
(ที่ปรับฐานแลว)
194,532,500
99,463,200
39,177,200
55,892,100

20,848,000
65,929,600
50,063,500
63,084,000
42,074,400
3,872,000
-

-

งปม. ป 2562 (อนุฯ กรรมาธิการ)
เสนอตั้ง
อนุฯ ปรับลด
245,871,500
-

245,871,500 บาท ประกอบดวย

จังหวัดนาน
จังหวัดและกลุมจังหวัด
แผนงานบูรณาการ(ที่ปรับฐานแลว) ปงบประมาณ 2561 (เฉพาะ 12 แผนงานบูรณาการที่คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนาฯ พิจารณา)
2 แผนงาน
จํานวน
รวมเปนเงิน
517,410,500 บาท

สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนาฯ พิจารณา

คงเหลือ

หนวย : บาท

-

-

สารบัญ
หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง

1

2. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 เฉพาะงบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน

2

และงบรายจ่ายอื่น จาแนกตามแผนงานพืน้ ฐานและแผนงานยุทธศาสตร์
3. สรุปค่าใช้จา่ ยการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - จาแนกตามแผนงาน
4. สรุปค่าจ้างเหมาบริการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน

13

5. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบดาเนินงาน (ที่เหลือจากรายการ 1-7)

20

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน
6. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากรายการ 1-7)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามแผนงาน

33

1
1. รำยนำมผู้ชี้แจง

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ

1

นายไพศาล วิมลรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

08-9203-0416

5. คาใชจายในการวิจัย
และนวัตกรรม

4. คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศ

3. คาใชจายในการ
จางที่ปรึกษา

2. คาใชจายในการ
ประชาสัมพันธ

1. คาใชจายในการ
ฝกอบรม สัมมนา

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

สวนราชการ จังหวัดนาน

แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานพื้นฐาน

รวมทั้งสิ้น

แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานพื้นฐาน

รวมทั้งสิ้น

แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานพื้นฐาน

รวมทั้งสิ้น

แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานพื้นฐาน

รวมทั้งสิ้น

แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานพื้นฐาน

รวมทั้งสิ้น

แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานพื้นฐาน

รวมทั้งสิ้น

รายการ

เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง

ปงบประมาณ 2560

(1)

(2)

(3)

งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบูรณาการ

(4) = (1) + (2) +
(3)

รวม
(5)

(6)

(7)

งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

ปงบประมาณ 2561

(8) = (5) + (6) +
(7)

รวม
(9)

(10)

(11)

งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น
(13)

รวม 3 งบรายจาย วงเงินที่เขา
ตามราง พรบ. คณะอนุฯ อื่น

ปงบประมาณ 2562

(12) = (9) + (10) + (11)

2. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 เฉพาะงบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น
จําแนกตามแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร

(14) = (12) - (13)

(15)

(16) =
(15)*100/(14)

* เสนอปรับลด
วงเงินคงเหลือ
ตอคณะอนุฯ ฝกอบรมฯ
เพื่อพิจารณา
จํานวนเงิน รอยละ

หนวย : ลานบาท (ทศนิยม 4 ตําแหนง)

2

แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานพื้นฐาน

รวมทั้งสิ้น

แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานพื้นฐาน

รวมทั้งสิ้น

แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานพื้นฐาน

รวมทั้งสิ้น

แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานพื้นฐาน

รวมทั้งสิ้น

แผนงานยุทธศาสตร

แผนงานพื้นฐาน

เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง
เงินงบประมาณ
จายจริง

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) +
(3)

รวม

ปงบประมาณ 2561

(5)

(6)

(7)

งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

หมายเหตุ * ชองเสนอปรับลด หมายถึง วงเงินที่หนวยงานเสนอปรับลดในคณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนาฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

10. งบรายจายอื่น
(ที่เหลือจากขอ 1-7)

9. งบเงินอุดหนุน
(ที่เหลือจาก ขอ 1-7)

8. งบดําเนินงาน
(ที่เหลือจาก ขอ 1-7)

7. คาเชา

6. คาจางเหมาบริการ

รวมทั้งสิ้น

รายการ

งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

ปงบประมาณ 2560

(8) = (5) + (6) +
(7)

รวม
(9)

(10)
(12) = (9) + (10) + (11)

(13)

รวม 3 งบรายจาย วงเงินที่เขา
ตามราง พรบ. คณะอนุฯ อื่น
(14) = (12) - (13)

(15)

(16) =
(15)*100/(14)

* เสนอปรับลด
วงเงินคงเหลือ
ตอคณะอนุฯ ฝกอบรมฯ
เพื่อพิจารณา
จํานวนเงิน รอยละ

ลงชื่อ ............................................................................................หัวหนาสวนราชการ
(………...................................................................)
ตําแหนง .............................................................................

(11)

งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

ปงบประมาณ 2562

3

หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 518 2. รายการ (โครงการสร้างฝาย สร้างน้้า พัฒนาคน
สนับสนุนพื้นที่ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.))

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 509 1. รายการ (โครงการส่งเสริมงานอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา)

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

ส่วนราชการ จังหวัดน่าน

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบูรณาการ

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561
ครั้ง/รุ่น

/

/

ประเภท ประเภท บุคคล
ก
ข
ภายนอก

200

3,000

รวม

จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

4

15

จ้านวน

รุ่น

ครั้ง

หน่วยนับ

ระบุจ้านวน (เช่น ชั่วโมง,
วัน เป็นต้น ) / หน่วยนับ
อัตรา

หน่วยนับ

อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

85,000

100,000

6,447,800

รวมเงิน

เสนอปรับลด

3. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
แผนงานบูรณาการ

งบประมาณ
คงเหลือ
ราชการ

เอกชน

(ใส่เครื่องหมาย  )

สถานที่ด้าเนินการ

วัตถุประสงค์ 1.อบรมให้ความรู้ราษฏรคนอยู่กบั ปุา จานวน 4 รุ่น
กลุ่มเปูาหมาย ราษฎรในพื้นทีจ่ งั หวัดน่านพื้นที่
คณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติคทช ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ
1.พื้นทีค่ ณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ คสช.ในจังหวัดน่าน
7 อาเภอ ยังคงมีสภาพปุาสมบูรณ์ไม่ให้มีการขยายพื้นทีบ่ กุ รุก 2.
ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3.มีแหล่ง
ต้นน้าและพื้นทีป่ าุ มีความชุ่มชื้น 4.ราษฎรในหมู่บา้ นมีรายได้
เพิ่มขึ้นลดปัญหาการเกิดไฟปุาลดหมอกควัน

วัตถุประสงค์ 1. ประชุมปฏิบตั กิ ารเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความ
เข้าใจ การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเพิ่มพื้นทีป่ าุ จาก
โรงเรียนสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน 2. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาเอกสารประกอบการใช้หลักสูตร”
รักษ์ปาุ น่าน” 3. นิเทศ กากับ ติดตาม ประชุม สรุปผลการ
ดาเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ 4. จัด
เวทีนาเสนอผลงาน/จัดนิทรรศการ/มหกรรมเดินรณรงค์ /เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/การจัดการเรียนการสอนและเสวนาผลการใช้
หลักสูตร “รักษ์ปาุ น่าน”กลุ่มเปูาหมาย สถานศึกษาสังกัด สพป.
น่าน เขต 1-2 /สพม.37 น่าน/สถานศึกษาเอกชน/ตชด./
ท้องถิ่น/สถานศึกษาอาชีวศึกษา และชุมชนทุกพื้นที่ 7
ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
สามารถสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างอาชีพให้
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 2 นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมี
ทักษะในการสร้างโครงการผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้การมีรายได้และการสร้างอาชีพเพื่อประกอบอาชีพและ
เรียนต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น3 จังหวัดน่านมีโรงเรียนต้นแบบส่งเสริม
อาชีพเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 15 โรงเรียน

ค้าชี้แจง
(เหตุผลความจ้าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

หน่วย : บาท

4

หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 518 5. รายการ (โครงการปลูกปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 4
อย่าง ตามแนวพระราชด้าริ )

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 518 4. รายการ (โครงการอนุรักษ์ปุาน่าน “จาก
ห้องเรียนสู่ชมุ ชน ขยายผลอย่างยัง่ ยืน ”)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 518 3. รายการ (โครงการจัดการองค์ความรู้สู่การเป็น
แหล่งเรียนรู้ส้าหรับฟื้นฟูปุาต้นน้้า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561
ครั้ง/รุ่น

/

/

/

ประเภท ประเภท บุคคล
ก
ข
ภายนอก

419

3,000

45

รวม

จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

1

15

10

จ้านวน

ครั้ง

ครั้ง

ครั้ง

หน่วยนับ

อัตรา

หน่วยนับ

อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
ระบุจ้านวน (เช่น ชั่วโมง,
วัน เป็นต้น ) / หน่วยนับ

800,000

200,000

462,000

6,447,800

รวมเงิน

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ
ราชการ

เอกชน

(ใส่เครื่องหมาย  )

สถานที่ด้าเนินการ

วัตถุประสงค์ ให้ราษฏรปลูกต้นไม้ตามแนวคิด ปุา 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง จัดรูปแบบการปลูกปุาให้เกิดคุณค่าและ
บูรณาการในพื้นทีท่ ากินเดิมให้มีสภาพใกล้เคียงกับปุา และสร้าง
มูลค่าต้นไม้ทปี่ ลูกทาให้เป็ฯทรัพย์ เพื่อออมทรัพย์และใช้
แก้ปญ
ั หาความยากจน กลุ่มเปูาหมาย จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ปลูก ดูแล บารุงรักษา ในพื้นที่ ตาบลตาลชุม ผลประโยชน์ทจี่ ะ
ได้รับ ราษฏรสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และราษฏรมีภูมิคุ้มกันทีด่ ใี น
อนาคตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. ่อประชุ
มปฏิบคตั วามรู
กิ ารเพื้พ่อื้นสร้
บรู่อ้ สร้
างความ
วัตถุประสงค์ เพื
พัฒนาองค์
ถิ่นาน่งการรั
านในเรื
งการฟื
้นฟู
เข้
าใจดการขั
บเคลื
่อนโครงการและกิ
จกรรมเพิ
่มพื้นทีป่ความรู
าุ จาก้สู่
และจั
การทรั
พยากรปุ
าต้นน้า นาผลการพั
ฒนาองค์
โรงเรี
ย่ ั่งยืมนชน2.และพั
ประชุฒมนาคุ
เชิงปฏิ
บตั กิ าร
การปฏิยนสู
บตั ่ชจิ ุมริงชนเพื
ในพื้น่อทีการพั
ค่ รัวฒ
เรืนาที
อนในชุ
ณภาพ
ปรั
บ
ปรุ
ง
หลั
ก
สู
ต
ร
และพั
ฒ
นาเอกสารประกอบการใช้
ห
ลั
สูตร”
ชีวิตพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมกชนใน
รัการบริ
กษ์ปาุ หน่าร
าน”กลุ3.่มเปูนิเาทศ
ก
ากั
บ
ติ
ด
ตาม
ประชุ
ม
สรุ
ป
ผลการ
หมาย เกษตรกรพื้นทีโ่ ครงการสวมหมวกใส่
ดรองเท้
าเนินางาน
ดกิจง่ กรรมตามโครงการ
จัด
ให้ภและรายงานผลการจั
ูเขาหัวโล้นพื้นทีอ่ าเภอทุ
ช้าง อาเภอสันติสุข 4.อาเภอ
าเสนอผลงาน/จั
ทรรศการ/มหกรรมเดิ
ปัเวที
ว อนาเภอภู
เพียงและดอนิาเภอเวี
ยงสา จังหวัดน่านนรณรงค์
จานวน/เวที
40
แลกเปลี่ยนเรี
การจัผลประโยชน์
ดการเรียนการสอนและเสวนาผลการใช้
คนคณะท
างานยนรู
5 ้/คน
ทจี่ ะได้รับ ฟื้นฟูสภาพปุาต้น
กสู่อตมสภาพบนพื
ร “รักษ์ปาุ น่้นาทีน”กลุ
ษาสังกัด สพป.
น้หลัาเสื
ส่ ูงชัน่มไม่เปูนา้อหมาย
ยกว่าสถานศึ
8.6 ล้ากนไร่
น่าน เขต 1-2 /สพม.37 น่าน/สถานศึกษาเอกชน/ตชด./
ท้องถิ่น/สถานศึกษาอาชีวศึกษา และชุมชนทุกพื้นที่ 7
ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รับการ
มสนับสนุ
นการเรี
ยนการสอนในกลุ
่มสาระการงานอาชี
วัส่ตงเสริ
ถุประสงค์
1.เพื
่อส่งเสริ
มให้หน่วยงานทางการศึ
กษานา พ
สามารถสร้างโอกาสให้
นักกเรีและการอนุ
ยนได้เรียนรู
นโยบายการสร้
างจิตสานึ
รัก้แษ์ละสร้
ปาุ ไม้างอาชีพให้
นักพเรียากรธรรมชาติ
ยนมีรายได้ระหว่
างเรี่งยแวดล้
น 2 อนัมให้
กเรียกนที
เ่ ข้าร่วกมโครงการมี
ทรั
และสิ
บั สถานศึ
ษา 2.เพื่อ
ษะในการสร้
างโครงการผลิ
ตภัณฑ์หรืยอนการสอนเกี
สินค้าเพื่อส่งย่ เสริ
ส่ทังกเสริ
มให้สถานศึ
กษาจัดกิจกรรมการเรี
วกัมบการ
การ
เรียรนรู
และการสร้างอาชี
พเพื่งแวดล้
่อประกอบอาชี
อนุ
ักษ์้กปารมี
าุ ไม้รายได้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ
อมตามหลัพกและ
สูตร
นต่่นอ“รั
ในระดั
ขึ้นจากห้
3 จังหวั
ดน่ยานสู
นมี่กโรงเรี
แบบส่
งเสริม
ท้เรีอยงถิ
กษ์ปบาุ ทีน่ส่ าูงน”
องเรี
ารปฏิยบนต้ตั ใินนชุ
มชนให้
อาชีนรูพปเพิธรรมและเกิ
่มขึ้นจากปี ด2561
จานวน
โรงเรียน บทของแต่ละ
เป็
ประโยชน์
ตอ่ ส่15
วนรวมตามบริ
พื้นที่ กลุ่มเปูาหมาย สถานศึกษาสังกัด สพป.น่าน เขต 1-2 /สพ
ม.37 น่าน/สถานศึกษาเอกชน/ตชด./ท้องถิ่น/สถานศึกษา
อาชีวศึกษา และชุมชนทุกพื้นที่ ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 และ 2 /สพม37 แพร่น่าน/สถานศึกษาเอกชน/ตชด./ท้องถิ่น ใช้หลักสูตรท้องถิ่น
“รักษ์ปาุ น่าน” เพื่อการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการสู่
ชุมชนได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 2. จานวนสถานศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษา 4 แห่ง สามารถบูรณาการและสร้างจิตสานึก
ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การรักษ์ปาุ น่านให้กบั นักศึกษา

ค้าชี้แจง
(เหตุผลความจ้าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

5

หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 479 7. รายการ (โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า
OTOP เชือ่ มโยงสู่ AEC)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 518 6. รายการ (โครงการอบรมสร้างความเข้าใจตาม
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และแผนปฏิบัติ
การภายใต้ยทุ ธศาสตร์การบูรณาการจัดการปุา
เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น))

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561
ครั้ง/รุ่น

/

/

ประเภท ประเภท บุคคล
ก
ข
ภายนอก

130

70

รวม

จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

3

45

จ้านวน

วัน

รุ่น

หน่วยนับ

อัตรา

หน่วยนับ

อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
ระบุจ้านวน (เช่น ชั่วโมง,
วัน เป็นต้น ) / หน่วยนับ

400,000

990,000

6,447,800

รวมเงิน

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ
ราชการ

เอกชน

(ใส่เครื่องหมาย  )

สถานที่ด้าเนินการ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP 2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ม
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 3. เพื่อ
เสริมรายได้ให้กบั สมาชิก กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 4. เพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมเข้าสู่การแข่งขัน
กลุ่มเปูาหมาย ผู้ผลิตและผู้ประกอบการหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 3 – 5 ดาว ไม่น้อยกว่า 50 คน และ
ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 20 คน ผลประโยชน์ทจี่ ะ
ได้รับ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มี
รายได้เพิ่มขึ้นผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนมี
ศักยภาพในการผลิตและการตลาด

ประชุ
บตั ้คกิ วามเข้
ารเพื่อาสร้ใจแก่
างการรั
บรู้ สร้า้นงความ
วัตถุประสงค์ 1. เพื
่อให้มคปฏิ
วามรู
ราษฎรในพื
ทีท่ ี่
เข้าใจ
การขับเคลื่อนโครงการและกิ
กรรมเพิ่มพื้นทีป่ าุด่ จาก
ร่วมโครงการอบรมสร้
างความเข้จาใจตามนโยบายที
นิ
โรงเรี
ยนสู(คทช.)
่ชุมชนเพืและแผนปฏิ
่อการพัฒนาที
ั่งยืน 2. ประชุ
มเชิงปฏิการบู
บตั กิ าร
แห่งชาติ
บตั กิ ย่ ารภายใต้
ยุทธศาสตร์
ร
ปรั
บ
ปรุ
ง
หลั
ก
สู
ต
ร
และพั
ฒ
นาเอกสารประกอบการใช้
ห
ลั
ตร”่อ
ณาการจัดการปุาเสื่อมสภาพบนพื้นทีส่ ูงชัน (เขาหัวโล้น) 2.กสูเพื
รัจักดษ์ทีปด่ นิาุ น่ให้าน”
นิเทศทไี่ กม่ากั
ประชุ
แก่ผ3.ู้ยากไร้
มี ทีบท่ ติากิดตาม
น และที
อ่ ยูม่อสรุ
าศัปย ผลการ
พื้นทีจ่ งั หวัด
ดน่าเนิ
น
งาน
และรายงานผลการจั
ด
กิ
จ
กรรมตามโครงการ
าน 3. เพื่อเป็นการฟื้นฟู แก้ไขปัญหาและจัดการพื้นทีป่ าุ4.ต้นจัน้ดา
เวที่อนมสภาพบนพื
าเสนอผลงาน/จั
เสื
้นทีส่ ูงดชันินทรรศการ/มหกรรมเดิ
(ภูเขาหัวโล้น ) ซึ่งเป็นนพืรณรงค์
้นทีป่ าุ ต้/เวที
นน้า
แลกเปลี
ดการเรีกยภาคส่
นการสอนและเสวนาผลการใช้
ของจั
งหวั่ยดนเรี
น่ายนนรู4.้/การจั
ประชาชนทุ
วนมีจติ สานึกร่วมกัน
หลัรกักสูษ์ตทร รั“รัพยากรธรรมชาติ
กษ์ปาุ น่าน”กลุแ่มละสิ
เปูาหมาย
ษาสัาวงกั“ปุ
ด สพป.
อนุ
่งแวดล้สถานศึ
อมดังคกากล่
าไม้
1-2 /สพม.37
น/สถานศึ
กษาเอกชน/ตชด./
มัน่่นานคงเขต
ประชาชนมั
่งคั่ง อย่น่างยั
่งยืน” กลุ
่มเปูาหมาย อบรม
ท้องถิ่น/สถานศึ
กษาอาชี
วศึกษา และชุมชนทุ
้นที่ 7(คทช.) และ
โครงการสร้
างความเข้
าใจตามนโยบายที
ด่ นิ แห่กพืงชาติ
ประโยชน์
ะได้รับ โรงเรี
ยนทีเ่ ข้าการบู
ร่วมโครงการได้
การา
แผนปฏิ
บตั ทกิ จี่ ารภายใต้
ยุทธศาสตร์
รณาการจัดรับการปุ
ส่ง่อเสริ
มสนับสนุน้นการเรี
่มสาระการงานอาชี
เสื
มสภาพบนพื
ทีส่ ูงชัยนนการสอนในกลุ
(เขาหัวโล้น) จานวน
45 หมู่บา้ น พ
สามารถสร้างโอกาสให้
ักเรียนได้เรี้นยทีนรูท่ ้แเี่ ข้ละสร้
างอาชีพให้
ผลประโยชน์
ทจี่ ะได้รับนราษฎรในพื
าร่วมโครงการฯ
กเรียนมี45รายได้
ยน้และความเข้
2 นักเรียนทีาใจตามนโยบายรั
เ่ ข้าร่วมโครงการมี
จนัานวน
หมู่บรา้ ะหว่
น มีคางเรี
วามรู
ฐบาล
ทักย่ ษะในการสร้
ภัณฑ์หรือสิน้ ค้ทีาส่ เพื
เสริมวการ
เกี
วกับการฟื้นาฟูงโครงการผลิ
ปาุ ต้นน้าเสื่อตมสภาพบนพื
ูงชั่อนส่ง(เขาหั
โล้น)
เรีและการแก้
ยนรู้การมีปรายได้
และการสร้
งอาชี
่อประกอบอาชี
ญ
ั หาการจั
ดทีด่ นิ าให้
แก่ผพู้ยเพืากไร้
ทไี่ ม่มี ทีท่ ากิพนและ
และ
อในระดั
ทีเรีอ่ ยยูนต่
่อาศั
ย พื้นทีบจ่ ทีงั ส่ หวัูงขึด้นน่3านจังหวัดน่านมีโรงเรียนต้นแบบส่งเสริม
อาชีพเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 15 โรงเรียน

ค้าชี้แจง
(เหตุผลความจ้าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

6

หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 479 9. รายการ (โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP อ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่าน)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 479 8. รายการ (โครงการส่งเสริมและขยายช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์จงั หวัดน่านสู่สากล)

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561
ครั้ง/รุ่น

/

/

ประเภท ประเภท บุคคล
ก
ข
ภายนอก

30

40

รวม

จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

2

10

จ้านวน

ครั้ง

ครั้ง

หน่วยนับ

อัตรา

หน่วยนับ

อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
ระบุจ้านวน (เช่น ชั่วโมง,
วัน เป็นต้น ) / หน่วยนับ

100,000

40,000

6,447,800

รวมเงิน

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ
ราชการ

เอกชน

(ใส่เครื่องหมาย  )

สถานที่ด้าเนินการ

1. ประชุ
บตั กิ ารเพื่อสร้างการรับรู้ สร้มาพังความ
วัตถุประสงค์ 1.เพื
่อเพิ่มช่ปฏิองทางการตลาดและประชาสั
นธ์
เข้
กรรมเพิ่มพื้นทีป่ าุ จาก งขัน
ผลิาตใจภัณการขั
ฑ์จงั บหวัเคลื
ดน่่อานโครงการและกิ
น 2.เพื่อเพิ่มขีดจความสามารถในการแข่
โรงเรี
่ชุมชนเพื่อการพั
ย่ ั่งยืน่อพั2.ฒประชุ
ให้กบั ยผูนสู
้ประกอบการจั
งหวัดฒน่นาที
าน 3.เพื
นาผลิมตเชิ
ภัณงปฏิ
ฑ์ขบองตั กิ าร
ปรั
บ
ปรุ
ง
หลั
ก
สู
ต
ร
และพั
ฒ
นาเอกสารประกอบการใช้
ห
ลักสูตร”
จังหวัดน่านให้มีคุณภาพมาตรฐาน และตรงกับความต้องการของ
รัตลาด
กษ์ปาุ กลุ
น่า่มน”
3.
นิ
เ
ทศ
ก
ากั
บ
ติ
ด
ตาม
ประชุ
ม
สรุ
ป
ผลการ
เปูาหมาย ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จงั หวัด
ดน่าเนิ
งาน และรายงานผลการจั
าน นผลประโยชน์
ทจี่ ะได้รับ 1.ผูด้ผกิลิจตกรรมตามโครงการ
และผู้ประกอบการ 4. จัด
เวทีตนภัาเสนอผลงาน/จั
ดนิรทับรรศการ/มหกรรมเดิ
นรณรงค์ /เวที
ผลิ
ณฑ์จงั หวัดน่านได้
การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถใน
่ยนเรียจนรูานวน
้/การจั50ดการเรี
ยนการสอนและเสวนาผลการใช้
ด้แลกเปลี
านการตลาด
ราย 2.ผลิ
ตภัณฑ์ของจังหวัดได้รับการ
กสูตมรให้“รั
าุ น่าน”กลุ่มตเปูภัาณหมาย
กษาสังกัด(Nan
สพป.
ส่หลังเสริ
ได้กรัษ์บปมาตรฐานผลิ
ฑ์จงั หวัสถานศึ
ดน่านแบรนด์
น่าน เขตจานวน
1-2 /สพม.37
าน/สถานศึ
Brand)
50 ราย น่3.ผลิ
ตภัณฑ์จกงั ษาเอกชน/ตชด./
หวัดน่านได้รับการ
ท้องถิ่น/สถานศึ
ษา และชุ
มชนทุกพื้นที่ 7่มขึ้นยิ่งขึ้น
ประชาสั
มพันธ์ให้กษาอาชี
เป็นทีร่ วู้จศึกั กและมี
ช่องทางการตลาดเพิ
ประโยชน์ทจี่ ะได้รับ โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
สามารถสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างอาชีพให้
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 2 นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมี
ทักษะในการสร้างโครงการผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้การมีรายได้และการสร้างอาชีพเพื่อประกอบอาชีพและ
เรียนต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น3 จังหวัดน่านมีโรงเรียนต้นแบบส่งเสริม
อาชีพเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 15 โรงเรียน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้
ทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น 2. เพื่อผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ OTOP มีความสามารถในการพัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างเป็นรูปธรรม แข่งขันได้ในตลาดภูมิภาค
และระดับประเทศ ๓. เพื่อให้อาเภอบ่อเกลือมีช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น กลุ่มเปูาหมาย กลุ่มอาชีพจานวน 5
กลุ่ม และราษฎรชาวอาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผลประโยชน์ที่
จะได้รับ 1 ผู้ประกอบการ OTOP มีความรู้ทกั ษะด้านการบริหาร
จัดการการผลิตการตลาด และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
OTOP เพิ่มขึ้น 2 ผู้ประกอบการ OTOP มีความสามารถในการ
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างเป็นรูปธรรม แข่งขันได้
ในตลาดภูมิภาคและระดับประเทศ
3 เพื่อให้อาเภอบ่อเกลือมีช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP
เพิ่มขึ้น

ค้าชี้แจง
(เหตุผลความจ้าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

7

หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 491 12. รายการ (โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ปศุสัตว์ในพื้นที่จดั ที่ดินท้ากินภายใต้
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ )

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 491 11. รายการ (โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่
เศรษฐกิจทดแทนพื้นที่เขาหัวโล้นและพื้ นที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เหมาะสมในพื้ นที่โครงการ
ตามนโยบาย คทช.)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 479 10. รายการ (โครงการเพิ่ มศักยภาพสินค้า
วิสาหกิจชุมชนอ้าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน)

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561
ครั้ง/รุ่น

/

/

/

ประเภท ประเภท บุคคล
ก
ข
ภายนอก

50

400

897

รวม

จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

5

1

1

จ้านวน

รุ่น

วัน

วัน

หน่วยนับ

อัตรา

หน่วยนับ

อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
ระบุจ้านวน (เช่น ชั่วโมง,
วัน เป็นต้น ) / หน่วยนับ

300,000

72,000

20,000

6,447,800

รวมเงิน

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ
ราชการ

เอกชน

(ใส่เครื่องหมาย  )

สถานที่ด้าเนินการ

วัตถุประสงค์ 1. เพิ่มปริมาณการผลิตไก่พื้นเมืองและพัฒนา
ระบบการผลิตในห่วงโซ่การผลิต ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยง
ไก่พื้นเมืองแบบประณีต
2. เพิ่มปริมาณการผลิตแพะเนื้อและพัฒนาระบบการผลิตในห่วง
โซ่การผลิต ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเนื้อแบบประณีต
3. ลดต้นทุนการผลิตด้วยอาหารสัตว์ทใี่ ช้วัสดุในท้องถิ่น เพิ่ม
รายได้ให้เกษตรกร 4. สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
คทช. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลุ่มเปูาหมาย เกษตรกร จานวน
1,000 ราย ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ 1.เพิ่มการผลิตไก่พื้นเมือง
ของกลุ่มเกษตรกร 2.เพิ่มการผลิตแพะเนื้อของกลุ่มเกษตรกร 3.
ผลิตอาหารสัตว์ทมี่ ีคุณภาพโดยใช้วัตถุดบิ ในท้องถิ่น ลดต้นทุน
ค่าอาหารสัตว์ 4. เกิดการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง,แพะ
เนื้อของกลุ่มเกษตรเพื่อให้เป็นอาชีพทีส่ ร้างรายได้อย่างยั่งยืน 5.
เกิดการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ทดี่ นิ คทช. ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการปลูกพืชอาหารสัตว์สาหรับเลี้ยงแพะเนื้อ
และไก่พื้นเมือง

1. ประชุ
ปฏิบตั กิ ารเพื่อนสร้ค้าวิงการรั
วัตถุประสงค์ 1.เพื
่อพัฒมนามาตรฐานสิ
สาหกิบจรูชุ้ มสร้ชนางความ
2.
เข้
่อนโครงการและกิ
่มพื้น่อทีสนั
ป่ าุ บจาก
เพืา่อใจให้สการขั
มาชิบกเคลื
วิสาหกิ
จชุมชนมีรายได้จเกรรมเพิ
พิ่มขึ้น 3.เพื
สนุน
โรงเรี
ยนสู่ชุมมชนเพื
นาที
ยืน 2. ประชุ
กิจการของชุ
ชนให้่อมการพั
ีการดฒาเนิ
นกิย่ จั่งกรรมอย่
างต่อมเนืเชิ่องงปฏิบตั กิ าร
ปรั
บ
ปรุ
ง
หลั
ก
สู
ต
ร
และพั
ฒ
นาเอกสารประกอบการใช้
กลุ่มเปูาหมาย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสมาชิกหกลุลัก่มสูตร”
รัเกษตรกรอ
กษ์ปาุ น่าน”
3. นิอเเกลื
ทศ อกากั
ประชุม่มสรุ
าเภอบ่
จังบหวัติดดน่ตาม
าน และกลุ
อาชีปพผลการ
ดผลประโยชน์
าเนินงาน และรายงานผลการจั
ด
กิ
จ
กรรมตามโครงการ
ด
ทจี่ ะได้รับ 1.สินค้าวิสาหกิจชุมชนได้รับการพั4.ฒจันาให้
เวทีมนาตรฐานยิ
าเสนอผลงาน/จั
ดนิทรรศการ/มหกรรมเดิ
นรณรงค์
/เวที
ได้
่งขึ้น 2.สมาชิ
กวิสาหกิจชุมชนสามารถมี
รายได้
แลกเปลี
่ยนเรี
ยนรูจ้/ชุการจั
ดการเรี
ยนการสอนและเสวนาผลการใช้
เพิ
่มขึ้น 3.วิ
สาหกิ
มชนมี
การดาเนิ
นกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตร “รักษ์ปาุ น่าน”กลุ่มเปูาหมาย สถานศึกษาสังกัด สพป.
น่าน เขต 1-2 /สพม.37 น่าน/สถานศึกษาเอกชน/ตชด./
ท้องถิ่น/สถานศึกษาอาชีวศึกษา และชุมชนทุกพื้นที่ 7
วัประโยชน์
ตถุประสงค์
1.เพืรับ่อลดพื
ป่ ลูเ่กข้ข้าาร่วโพดเลี
้ยงสัตว์เรลีับ้ยการ
งสัตว์และ
ทจี่ ะได้
โรงเรี้นยทีนที
วมโครงการได้
พืส่งชเสริ
ไร่ใมนพื
น
้
ที
ท
่
ไ
่
ี
ม่
เ
หมาะสม
2.
สร้
า
งรายได้
ท
ม
่
ี
น
่
ั
คงให้
เ
กษตรกร
สนับสนุนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
ในระยะยาว
3. เพิ่มพื้นนทีักป่ เรีาุ ยต้นได้
นน้าจากการปลู
กลุ่มพเปูให้าหมาย
สามารถสร้างโอกาสให้
เรียนรู้และสร้กไผ่างอาชี
เกษตรกรในพื
น
้
ที
่
โครงการตามนโยบาย
คทช.ที
ต
่
อ
้
งการ
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 2 นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมี
ปรั
บ
เปลี
ย
่
นพื
น
้
ที
ป
่
ลู
ก
ข้
า
วโพดเลี
ย
้
งสั
ต
ว์
และพื
ช
ไร่
ท
หมาะสม
ทักษะในการสร้างโครงการผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพื่อไี่ส่ม่งเเสริ
มการ
เป็
น
กิ
จ
กรรมอื
น
่
ผลประโยชน์
ท
จ
่
ี
ะได้
ร
ั
บ
เกษตรกรในพื
น
้
่
เรียนรู้การมีรายได้และการสร้างอาชีพเพื่อประกอบอาชีพทีและ
โครงการ
คทช.บ400
งการปลู
ไผ่เนพืแบบส่
่อผลิตงลเสริ
าไม้ม
เรียนต่อในระดั
ทีส่ ูงขึรายมี
้น3 จัคงวามรู
หวัด้น่เรืา่อนมี
โรงเรียกนต้
เพื
อ
่
ทดแทนพื
น
้
ที
เ
่
ขาหั
ว
โล้
น
และพื
น
้
ที
ป
่
ลู
ก
ข้
า
วโพดเลี
ย
้
งสั
ต
ว์
ท
ไี่ ม่
อาชีพเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 15 โรงเรียน
เหมาะสม

ค้าชี้แจง
(เหตุผลความจ้าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

8

หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 491 14. รายการ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมขยายผล
โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด้าริ )

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 491 13. รายการ (โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยเพื่ อ
แก้ไขปัญหาปุาต้นน้้า )

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561
ครั้ง/รุ่น

/

/

ประเภท ประเภท บุคคล
ก
ข
ภายนอก

200

200

รวม

จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

15

2

จ้านวน

ครั้ง

ครั้ง

หน่วยนับ

อัตรา

หน่วยนับ

อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
ระบุจ้านวน (เช่น ชั่วโมง,
วัน เป็นต้น ) / หน่วยนับ

325,000

480,000

6,447,800

รวมเงิน

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ
ราชการ

เอกชน

(ใส่เครื่องหมาย  )

สถานที่ด้าเนินการ

ราษฎรในพื้นที่ 15 อาเภอ อย่างยั่งยืนโดยยึดแนวทางการ
ดาเนินงานแนวพระราชดาริ กลุ่มเปูาหมาย ประชาชนในหมู่บา้ น
พื้นทีข่ ยายผลฯ จานวน 15 อาเภอ ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
แก้ไขปัญหาของหมู่บา้ นขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ
จังหวัดน่าน สอดคล้องตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ อย่าง
ต่อเนื่องและเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนของโครงการปิด
ทองหลังพระฯ ในพื้นทีข่ ยายผลฯ 15 อาเภอ

กิ ารเพื่อสร้างการรั
้ สร้่อมโทรม
างความ
วัตถุประสงค์ 1. ส่ประชุ
งเสริมมปฏิ
อาชีบพตั การเกษตรในพื
้นทีป่ บาุ รูเสื
เข้
บเคลืา่อต้นโครงการและกิ
จกรรมเพิา่มงต้พื้นแบบหมู
ทีป่ าุ จาก่บา้ น
เพืา่อใจฟื้นการขั
ฟูสภาพปุ
นน้าทีเ่ สื่อมสภาพและสร้
โรงเรี
ชนเพื่อ2.
การพั
นาทีณย่ ภาพชี
ั่งยืน 2.วิตประชุ
มเชิงปฏิบตั กิ าร
สร้างปุยานสู
สร้่ชาุมงรายได้
พัฒฒนาคุ
ของประชาชนและ
ปรั
บ
ปรุ
ง
หลั
ก
สู
ต
ร
และพั
ฒ
นาเอกสารประกอบการใช้
กสูตร”
ชุมชนในพื้นทีส่ ูงให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืหนลัตาม
รัแนวพระราชด
กษ์ปาุ น่าน” 3.าริ นิ3.เทศ
ก
ากั
บ
ติ
ด
ตาม
ประชุ
ม
สรุ
ป
ผลการ
เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้ ีความรู้
ดความสามารถในการเพิ
าเนินงาน และรายงานผลการจั
จกรรมตามโครงการ
่มประสิทธิดภกิาพการผลิ
ต และแปรรู4.ป จัด
เวทีนาเสนอผลงาน/จั
รรศการ/มหกรรมเดิ
/เวที
ผลผลิ
ตการเกษตร 4. ดเพืนิ่อทเพิ
่มช่องทางการจาหน่นารณรงค์
ยและการ
แลกเปลี
่ยนเรียนรู
ดการเรียปนการสอนและเสวนาผลการใช้
เชื
่อมโยงตลาดสิ
นค้้/การจั
าเกษตรแปรรู
หลั่มกเปู
สูตารหมาย
“รักษ์เกษตรกร
ปาุ น่าน”กลุ
าหมาย สถานศึ
ษาสั100
งกัด คน
สพป.
กลุ
5 ่มอเปู
าเภอๆละ
20 คน กรวม
น่าน เขต 1-2ท/สพม.37
น่าน/สถานศึ้เข้กาษาเอกชน/ตชด./
ผลประโยชน์
จี่ ะได้รับ 1.เกษตรกรผู
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
งถิ่น/สถานศึ
วศึกกพืษาชเชิและชุ
ชนทุ2.เกษตรกรผู
กพื้นที่ 7 ้เข้าร่วม
ร้ท้อยละ
60 ลดพืก้นษาอาชี
ทีก่ ารปลู
งเดีย่ มวได้
ประโยชน์ทนจี่ ะได้
รับาร้โรงเรี
ร่วมโครงการได้
รับการ
โครงการไม่
้อยกว่
อยละยนที
60เ่ นข้าาความรู
้ได้รับจากการอบรมไป
ส่ง่มเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
เพิ
สามารถสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้างอาชีพให้
นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 2 นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมี
งโครงการผลิ
ตภัณฑ์หรือสินค้าเนิ
าเพืน่องานโครงการ
ส่งเสริมการ
วัทัตกถุษะในการสร้
ประสงค์ 1.าเพื
่อขับเคลื่อนขยายผลการด
นรู้การมีงพระฯในจั
รายได้และการสร้
งอาชีครอบคลุ
พเพื่อประกอบอาชี
และ่อ
ปิเรีดยทองหลั
งหวัดน่าานให้
มทุกอาเภอ พ2.เพื
เรียานต่
บทีส่ ูงไขึขปั้นญ
3 หา/การพั
จังหวัดน่าฒนมีนาตามแนวพระราชด
โรงเรียนต้นแบบส่งเสริ
สร้
งต้นอในระดั
แบบการแก้
าริ ม
อาชีพเพิ่มขึ้นในพื
จากปี้นที2561
ยนวิตทีด่ ขี ึ้นของ
ของในหลวง
่ 3.เพื่อจานวน
ยกระดั15
บคุโรงเรี
ณภาพชี

ค้าชี้แจง
(เหตุผลความจ้าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

9

หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 491 16. รายการ (โครงการลดต้นทุนในการสูบน้้าเพื่อ
การเกษตรบนพื้นที่สูงด้วยพลังงานไฟฟูา
แสงอาทิตย์นอ้ มน้าหลักเศรษฐกิจพอเพียง)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 491 15. รายการ (โครงการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน
การเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแบบทฤษฎี
ใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561
ครั้ง/รุ่น

/

/

ประเภท ประเภท บุคคล
ก
ข
ภายนอก

50

3,000

รวม

จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

5

15

จ้านวน

ครั้ง

ครั้ง

หน่วยนับ

อัตรา

หน่วยนับ

อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
ระบุจ้านวน (เช่น ชั่วโมง,
วัน เป็นต้น ) / หน่วยนับ

72,500

1,728,200

6,447,800

รวมเงิน

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ
ราชการ

เอกชน

(ใส่เครื่องหมาย  )

สถานที่ด้าเนินการ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการสูบน้าของ
เกษตรกรบนพื้นทีส่ ูง 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสูบ
น้าด้วยพลังงานไฟฟูาแสงอาทิตย์ 3. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรหันมาทาเกษตรผสมผสานแทนการปลูกข้าวโพด และ
ใช้พื้นทีท่ าการเกษตรน้อยลง กลุ่มเปูาหมาย พื้นทีก่ ลุ่มเกษตรกร
ในจังหวัดน่าน 10 แห่ง ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ กลุ่มเกษตร
เปูาหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นเกิดการขยายผลโครงการไปยังพื้นทีอ่ นื่ ๆ

1. ประชุ
ปฏิ่อบนประเทศไทยไปสู
ตั กิ ารเพื่อสร้างการรั
บรู้ สร้างความ
วัตถุประสงค์ 1.เพื
่อขับมเคลื
่ประเทศไทย
4.0
เข้
าใจ การขับบเปลี
เคลื่ย่อนการเกษตรแบบดั
นโครงการและกิจง้ กรรมเพิ
้นทีป่ าุ จาก
โดยการปรั
เดิมไปสู่ม่กพืารเกษตรแบบ
โรงเรี
ุมชนเพืแ่อนวคิ
การพัดปรั
ฒนาที
ย่ ั่งยืน 2. ประชุ
มเชิงปฏิบยตั งกิ าร
ทฤษฎียในสู
หม่่ชภายใต้
ชญาของเศรษฐกิ
จแบบพอเพี
2.
ปรั
บ
ปรุ
ง
หลั
ก
สู
ต
ร
และพั
ฒ
นาเอกสารประกอบการใช้
กสูตร”
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาปุาเสื่อมสภาพบนพื้นทีส่ ูงชัหนลั(เขา
รัหักวษ์โล้ปนาุ )อั
น่านน”
นิเทศ กากับกรุติกดทตาม
ประชุ
ม สรุ่อปให้ผลการ
เนื่อ3.งมาจากการบุ
าลายปุ
า 3.เพื
ทกุ อาเภอ
ดในจั
าเนิงนหวังาน
และรายงานผลการจั
ด
กิ
จ
กรรมตามโครงการ
ดน่านมีฐานการเรียนรู้การขับเคลื่อน ภายใต้แนวคิ4.ดจัด
เวทีชนญาของเศรษฐกิ
าเสนอผลงาน/จัจแบบพอเพี
ดนิทรรศการ/มหกรรมเดิ
นรณรงค์
ปรั
ยง กลุ่มเปูาหมาย
1.ทีมผู/เวที
้นาการ
นเรียนรู
ยนการสอนและเสวนาผลการใช้
ขัแลกเปลี
บเคลื่อ่ยนฯในพื
้นที้/การจั
่ จังหวัดดการเรี
/อาเภอ
2.กลุ่มเกษตรกรทีไ่ ด้รับการ
“รันกให้
ษ์ปชาุ ุมน่ชน
าน”กลุ
กษาสังกัมดอ.ท่
สพป.
จัหลัดทีกด่สูนิตรทากิ
(คทช่มเปู) พืาหมาย
้นทีน่ าร่สถานศึ
องตาบลตาลชุ
า
น เขต
1-2 /สพม.37
น่าน/สถานศึ
กษาเอกชน/ตชด./
วัน่งาผา
3.เกษตรกรผู
้สนใจในพื
้นทีท่ กุ อาเภอ
จานวน 15 อาเภอ
ท้องถิ่น/สถานศึ
ษาอาชี
วศึกษา และชุ
ชนทุก300
พื้นทีคน
่ 7 ได้รับการ
ผลประโยชน์
ทจี่ กะได้
รับ เกษตรกลุ
่มเปูามหมาย
ับ โรงเรี
ยนทีกเ่รรมแกละได้
ข้าร่วมโครงการได้
รับการ
ฝึประโยชน์
กอบรมเพืท่อจี ะได้
ปรับรเปลี
่ยนพฤติ
รับการสนั
บสนุนการ
ส่งเสริ
มสนั
บสนุนพการเรี
ยนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชี
ปรั
บเปลี
่ยนอาชี
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎี
ใหม่การทาเกษตรพ
สามารถสร้าปลู
งโอกาสให้
เรียนรู้และสร้
ผสมผสาน
กพืชใช้นน้าน้ักเรีอย นได้
แทนการปลู
กพืชเชิางอาชี
งเดีย่ วพให้
และมี
นักเรียนมีรยายได้
ระหว่าเกษตรผสมผสานลดพื
างเรียน 2 นักเรียนทีเ่ ้นข้าทีร่ป่ วาุ มโครงการมี
ฐานการเรี
นรู้การท
เสื่อมสภาพ
ทักษะในการสร้
างโครงการผลิ
ภัณ่องมาจากการบุ
ฑ์หรือสินค้าเพืก่อรุส่กงทเสริ
มการา
บนพื
้นทีส่ ูงชัน (เขาหั
วโล้น) อันตเนื
าลายปุ
เรีย่อนรู
้การมี
และการสร้
างอาชี
เพื
การท
าไร่รแายได้
ละการปลู
กพืชเชิ
งเดีย่ พวเพื่อประกอบอาชีพและ
เรียนต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น3 จังหวัดน่านมีโรงเรียนต้นแบบส่งเสริม
อาชีพเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 15 โรงเรียน

ค้าชี้แจง
(เหตุผลความจ้าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

10

หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

14 (6) 491 17. รายการ (โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
ปศุสัตว์อ้าเภอนาหมื่น )
ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561
ครั้ง/รุ่น

/

ประเภท ประเภท บุคคล
ก
ข
ภายนอก

60

รวม

จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

1

จ้านวน

วัน

หน่วยนับ

อัตรา

หน่วยนับ

อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
ระบุจ้านวน (เช่น ชั่วโมง,
วัน เป็นต้น ) / หน่วยนับ

43,100

6,447,800

รวมเงิน

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ
ราชการ

เอกชน

(ใส่เครื่องหมาย  )

สถานที่ด้าเนินการ

1. ประชุ
ปฏิบตั พกิ การเลี
ารเพื่อ้ยสร้
รู้ สร้
างความ
วัตถุประสงค์ 1.เพื
่อสร้มางอาชี
งโคางการรั
กระบือบให้
เกษตรกร
เข้
บเคลื่อบนโครงการและกิ
จกรรมเพิ
่มพื้น้ยทีงโค
ป่ าุ จาก
อย่าาใจงยัการขั
่งยืนและปรั
ระบบการเลี้ยงลดพื
้นทีก่ ารเลี
กระบือ
โรงเรี
่ชุมงชนเพื
ย่ ั่งยืยน์ 2.เพิ
2. ประชุ
งปฏิกบพืตั ชกิ าร
และเป็ยนนสูแหล่
วัตถุด่อบิ การพั
ผลิตฒ
ปุย๋ นาที
อินทรี
่มพื้นทีมก่ เชิารปลู
ปรั
บ
ปรุ
ง
หลั
ก
สู
ต
ร
และพั
ฒ
นาเอกสารประกอบการใช้
สูตร”
อาหารสัตว์ สาหรับเลี้ยงโค กระบือและใช้ประโยชน์ได้หอลัย่กางเต็
มที่
รั3.ประชาชนในพื
กษ์ปาุ น่าน” 3. ้นนิทีเทศ
ก
ากั
บ
ติ
ด
ตาม
ประชุ
ม
สรุ
ป
ผลการ
ม่ ีแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์ทมี่ ีคุณภาพ ที่
ดเพีาเนิ
นงานอการบริ
และรายงานผลการจั
ดกิจกรรมตามโครงการ
4. จัตดว์
ยงพอต่
โภคในพื้นที่ 4.ลดต้
นทุนการผลิตอาหารสั
เวทีนาเสนอผลงาน/จั
ทรรศการ/มหกรรมเดิ
รณรงค์
โดยใช้
วัตถุดบิ ในพื้นทีท่ดนิาให้
ตน้ ทุนการผลิตสัตว์ลนดลง
ซึ่งต้/นเวที
ทุน
แลกเปลีตสั่ยตนเรี
้/การจั
ดการเรียนการสอนและเสวนาผลการใช้
การผลิ
ว์สย่วนรู
นใหญ่
มาจากอาหาร
5.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
กสูตร “รัก่มษ์ในการผลิ
ปาุ น่าน”กลุ
าหมาย ตสถานศึ
กษาสังกัดมแข็
สพป.
มีหลัการรวมกลุ
ตสัต่มว์เปู
/อาหารสั
ว์ สร้างความเข้
ง
น่ากนบั เขต
ให้
ชุมชน1-26.จั/สพม.37
ดเก็บข้อน่มูลาน/สถานศึ
ด้านปศุสัตกว์ษาเอกชน/ตชด./
ของอาเภอนาหมื่นอย่าง
ท้อนงถิระบบและสามารถน
่น/สถานศึกษาอาชีวามาใช้
ศึกษาปและชุ
มชนทุ
กพื้นที่ 7
เป็
ระโยชน์
ในการวางแผนการผลิ
ต
ประโยชน์
ทจี่ ะได้กลุ
รับ่มเกษตรกรในพื
โรงเรียนทีเ่ ข้า้นร่วทีมโครงการได้
กลุ่มเปูาหมาย
่ ผลประโยชน์รับทการ
จี่ ะได้รับ 1.
ส่งดเสริ
มสนังเสริ
บสนุมการเลี
นการเรี้ยงโค
ยนการสอนในกลุ
่มสาระการงานอาชี
เกิ
การส่
กระบือ ของกลุ
่มเกษตรเพื่อให้เป็พน
สามารถสร้
งโอกาสให้
ยนได้เบรีระบบการเลี
ยนรู้และสร้า้ยงอาชี
พให้ อยปุา
อาชี
พทีส่ ร้าางได้
อย่างยั่งนยืักนเรีและปรั
งแบบปล่
นักเรีนยนมี
ายได้ระหว่าตงเรีทาให้
ยน ส2ามารถน
นักเรียนที
มาเป็
เลี้ยรงแบบประณี
ามูลเ่ ข้สัาตร่ว์วมมโครงการมี
าใช้เป็นปุย๋
างโครงการผลิ
ภัณฑ์หรือสินาเนิ
ค้าเพืนการปู
่อส่งเสริ
มการ
อิทันกษะในการสร้
ทรีย์ทาให้ลดการใช้
ปยุ๋ เคมี ตและสามารถด
องกั
น
เรียนรูม้กโรคระบาดที
ารมีรายได้และการสร้
่อประกอบอาชี
ควบคุ
เ่ กิดขึ้นในพืางอาชี
้นทีเ่ ป็พนเพืประจ
าได้อย่างทันพท่และ
วงที
เรียนต่
อในระดั่นบคงทางด้
ทีส่ ูงขึ้น3านอาหารระดั
จังหวัดน่านมีบโครั
รงเรี
แบบส่งเสริม
2.สร้
างความมั
วเรืยอนต้
น น3.สามารถลด
อาชีพาเพิยต้่มนขึทุ้นนจากปี
2561 ตจว์านวน
รายจ่
ค่าอาหารสั
ลง 15 โรงเรียน

ค้าชี้แจง
(เหตุผลความจ้าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)

3. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

2. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ โปรดระบุรายละเอียดค่าใช้จา่ ย

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 501 19. รายการ (โครงการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรท่องเที่ยวชุมชน)

ในประเทศ
- ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรม

14 (6) 501 18. รายการ (โครงการมหกรรมวิถถี นิ่ สืบสานศิลป์
ภูมิปัญญาท้องถิน่ จังหวัดน่าน)

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560

จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561
ครั้ง/รุ่น

/

/

ประเภท ประเภท บุคคล
ก
ข
ภายนอก

20

200

รวม

จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)

2

1

จ้านวน

วัน

วัน

หน่วยนับ

อัตรา

หน่วยนับ

อัตราที่ตั้ง

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
ระบุจ้านวน (เช่น ชั่วโมง,
วัน เป็นต้น ) / หน่วยนับ

200,000

30,000

6,447,800

รวมเงิน

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ
ราชการ

เอกชน

(ใส่เครื่องหมาย  )

สถานที่ด้าเนินการ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. เพื่อเป็น
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3. เพื่อลดปัญหาการอพยพไป
ทางานต่างถิ่นของคนวัยแรงงาน กลุ่มเปูาหมาย เกษตรกรบ้าน
ห้วยพ่าน หมู่ที่ 13 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
จานวน 165 คน 45 ครัวเรือน ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
ประชาชนบ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ 13 ตาบลเปือ อาเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน มีสถานทีทอ่ งเทีย่ วทีไ่ ด้รับการฟื้นฟูเป็นหมู่บา้ น
ท่องเทีย่ งเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้
ประชาชนในหมู่บา้ นมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น

1. ประชุ
บตั กิ ยารเพื
สร้าจงการรั
บรู้ สร้
างความ
วัตถุประสงค์ 1.เพื
่อเฉลิมมปฏิ
พระเกี
รติส่อมเด็
พระเทพรั
ตนราชสุ
ดา
เข้
ใจ การขับเคลื่อมนโครงการและกิ
่มพื้นทีป่ ถาุ จาก
ฯ าสยามบรมราชกุ
ารี 2.เพื่ออนุรักษ์จศกรรมเพิ
ิลปวัฒนธรรมวิ
ีถิ่น ซึ่ง
โรงเรี
่ชุมชนเพื
นาทีคย่ งอยู
ั่งยืน่สืบ2.ไปประชุ
มเชิงปฏิบให้ตั กิเด็ารก
เป็นอัยตนสู
ลักษณ์
ของจั่องการพั
หวัดน่ฒานให้
และเผยแพร่
ปรั
บ
ปรุ
ง
หลั
ก
สู
ต
ร
และพั
ฒ
นาเอกสารประกอบการใช้
สูตร”
เยาวชนได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้อย่างเป็นหรูลัปกธรรม
รั3.เพื
กษ์ป่อาพัุ น่ฒานาศิ
น” 3.ลปวันิเฒทศนธรรมที
กากับ เ่ ติป็ดนตาม
ประชุ
ม
สรุ
ป
ผลการ
อัตลักษณ์และโดดเด่นของ
ดจังาเนิ
และรายงานผลการจั
หวันดงาน
น่านให้
เป็นทุนทางสังคมด้ดากินวัจกรรมตามโครงการ
ฒนธรรมเพื่อสร้างให้4.เกิจัดด
เวทีนาเสนอผลงาน/จั
ดนิทรรศการ/มหกรรมเดิ
/เวที
รายได้
และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ
จให้สอดคล้องกันรณรงค์
บการพัฒ
นา
แลกเปลี่ม่ยจันเรี
้/การจัอดตอนบนและกลุ
การเรียนการสอนและเสวนาผลการใช้
ของกลุ
งหวัยดนรู
ภาคเหนื
่มอาเซียน
หลั่มกเปู
สูตารหมาย
“รักษ์เด็ปากุ น่เยาวชนประชาชน
าน”กลุ่มเปูาหมาย ในจั
สถานศึ
กลุ
งหวักดษาสั
น่านงกัด สพป.
น่าน เขต 1-2ท/สพม.37
ผลประโยชน์
จี่ ะได้รับ 1.น่าเด็น/สถานศึ
ก เยาวชนกษาเอกชน/ตชด./
และประชาชนสานึกใน
ท้องถิ่น/สถานศึ
กษา และชุตมนราชสุ
ชนทุกดพืาฯ้นทีสยามบรม
่7
พระมหากรุ
ณาธิกคษาอาชี
ุณสมเด็วจศึพระเทพรั
ประโยชน์
เ่ ข้าร่งวหวั
มโครงการได้
ราชกุ
มารี ททีจี่ ท่ ะได้
รงมีรตับอ่ โรงเรี
พสกนิยกนที
รชาวจั
ดน่าน 2. เด็รับกการ
เยาวชน
ส่งเสริมสนับสนุมีนคการเรี
ยนการสอนในกลุ
และประชาชน
วามตระหนั
กและเห็นคุ่มณสาระการงานอาชี
ค่าในการอนุรักษ์พ
างโอกาสให้
ยนรูของจั
้และสร้
พให้คงอยู่
ศิสามารถสร้
ลปวัฒนธรรมวิ
ถีถิ่น ซึน่งักเป็เรีนยอันได้
ตลักเรีษณ์
งหวัาดงอาชี
น่านให้
นมีรายได้ระหว่
ยน 2 นักเรีสืบยทอดเป็
นทีเ่ ข้านร่วมรดกทาง
มโครงการมี
สืนับกเรี
ไปยและเผยแพร่
ให้เาด็งเรี
กเยาวชนได้
ฑ์หรือสินค้ารเพื
่อส่เงพิเสริ
วัทัฒกษะในการสร้
นธรรมได้อย่างโครงการผลิ
งเป็นรูปธรรมตภั3.ณประชาชนมี
ายได้
่มขึม้นการ
จาก
เรียนรูาทุ
้การมี
รายได้
และการสร้าางอาชี
การน
นทางวั
ฒนธรรมมาสร้
งมูลค่พาเพื
เพิ่อมประกอบอาชี
และส่งเสริมพให้และ
เกิด
เรียนต่จอากการท่
ในระดับอทีงเที
ส่ ูงขึย่ ้นว 3 จังหวัดน่านมีโรงเรียนต้นแบบส่งเสริม
รายได้
อาชีพเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 15 โรงเรียน

ค้าชี้แจง
(เหตุผลความจ้าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
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150,000

500,000
300,000
540,000

600,000

(4) จางเหมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ระดับหมูบานชายแดน

(5) จางเหมาดําเนินโครงการอนุรักษปานาน
“จากหองเรียนสูชุมชน ขยายผลอยางยั่งยืน”

(6) จางเหมาเจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการ

(7) จางเหมาดําเนินกิจกรรมปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูธรจังหวัดนาน

อัตราคาจาง
(2)

(3) จางเหมาจัดการเรียนวิชาชีพบนพื้นที่สูงและ
หางไกล อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน

จํานวนอัตรา
(1)

งบประมาณป 2562
รวม
เสนอปรับลด
(3) = (1) x (2)
300,000
1,045,700

งบประมาณป 2561
เบิกจาย
จัดสรร
(ณ 31 พ.ค. 61)

(2) จางเหมากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
ปฐมวัย ในพื้นที่ภูฟาพัฒนา (อ.บอเกลือ และ อ.
เฉลิมพระเกียรติ) ตามรอยเจาฟานักโภชนาการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(1 จางเหมากิจกรรมสงเสริมงานอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

แผนงานบูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบูรณาการ
สวนราชการ จังหวัดนาน
งบประมาณป 2560
ประเภท
จัดสรร
จายจริง

4. สรุปคาจางเหมาบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.2 แผนงานบูรณาการ

งบประมาณคงหลือ

ดําเนินกิจกรรมปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูธร
จังหวัดนานพื้นที่จังหวัดนานที่อยู
ในความรับผิดชอบของ ภ.จว.นาน
จํานวน 15 อําเภอ 20 สถานี
ตํารวจภูธร

จางเหมากิจกรรมสรางความ
เขาใจตามนโยบายที่ดินแหงชาติ
(คทช.) และ แผนปฏิบัติการภายใต
ยุทธศาสตรการบูรณาการจัดการ
ปาเสื่อมสภาพ บนพื้นที่สูงชัน (เขา
หัวโลน)

นักเรียนในสถานศึกษาที่เขารวม
โครงการ 10,000 คน

ชุมชนในพื้นที่เขตชายแดน ตําบล
น้ํามวบ

นักเรียนที่รวมโครงการ จํานวน 2
รุน เขารวมกิจกรรม รุนละ 3 วัน 2
คืน

ผูปกครอง และเด็กปฐมวัยพื้นที่
อําเภอบอเกลือ จํานวน 1,139 คน
และเด็กปฐมวัยพื้นที่อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 718 คน

โรงเรียนที่รวมโครงการ จํานวน
15 โรงเรียน

รายละเอียดและคําชี้แจง

หนวย : บาท

13

1,750,000

1,010,000

(11) คาจางเหมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
เครื่องเงินและผาทอเมืองนานเชิงนวัตกรรม
มุงเนนพัฒนาเครื่องเงินและผาทอเมืองนาน
ภายใตแนวคิดเชิงสรางสรรคที่เนนใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม

(12) คาจางเหมาสงเสริมและพัฒนาการตลาด

อัตราคาจาง
(2)

650,000

จํานวนอัตรา
(1)

(10) คาจางเหมาพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพค
ลัสเตอรเครื่องเงินและผาทอเมืองนาน

จายจริง

งบประมาณป 2562
รวม
เสนอปรับลด
(3) = (1) x (2)
500,000

772,000

จัดสรร

งบประมาณป 2561
เบิกจาย
จัดสรร
(ณ 31 พ.ค. 61)

(9) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบบูรณา
การ

(8) จางเหมาดําเนินกิจกรรมสรางเครือขายและ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการ
ปองกันปราบปรามภัยคุกคามดานความมั่นคงตาม
แนวชายแดน

ประเภท

งบประมาณป 2560
งบประมาณคงหลือ

คาจางเหมาจัดงานแสดงและ
จําหนายเครื่อเงินผาทอเมืองนาน

ดําเนินกิจกรรมจัดงานพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องเงินและ
ผาทอเมืองนานเชิงนวัตกรรม
มุงเนนพัฒนาเครื่องเงินและผาทอ
เมืองนาน กลุมคลัสเตอร

ดําเนินกิจกรรมพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพกลุมคลัสเตอร
เครื่องเงินและผาทอเมืองนาน

ดําเนินกิจกรรมในพื้นที่กลุมเสี่ยง
ในพื้นที่จังหวัดนาน ในพื้นที่ 15
อําเภอ

จางเหมาบริการโครงการสราง
เครือขายและสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนใน ในการ
ปองกันปราบปรามภัยคุกคามดาน
ความ มั่นคงตามแนวชายแดน
(อส.ตชด.) จํานวน 4 รุนๆละ 4 วัน
รวม 16 วัน

รายละเอียดและคําชี้แจง

14

1,777,000

1,500,000

650,000

(16) คาจางเหมาจัดหรือเขารวมงานแสดงและ
จําหนายสินคาในระดับภูมิภาค

(17) คาจางเหมาจัดหรือเขารวมงานแสดงและ
จําหนายสินคาในกลุมประเทศอาเซียน+3

(18) คาจางเหมาพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพค
ลัสเตอรแปรรูปการเกษตรและอาหาร

อัตราคาจาง
(2)

275,900

จํานวนอัตรา
(1)

(15) คาจางเหมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบม
เพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ และการสรางตนเอง
ใหเปน นักขายใหกับผูประกอบการ

จายจริง

งบประมาณป 2562
รวม
เสนอปรับลด
(3) = (1) x (2)
2,563,400

1,000,000

จัดสรร

งบประมาณป 2561
เบิกจาย
จัดสรร
(ณ 31 พ.ค. 61)

(14) คาจางเหมาจัดตลาดนัดชุมชนคนเมืองนาน

(13) คาจางเหมาจัดแสดงและจําหนายสินคา
OTOP

ประเภท

งบประมาณป 2560
งบประมาณคงหลือ

คาจางเหมาจัดกิจกรรมพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคลัสเตอร
แปรรูปการเกษตรและอาหาร 2
ครั้ง 60 ราย

จัดหรือเขารวมงานแสดงและ
จําหนายสินคาในกลุมประเทศ
อาเซียน+3 จํานวน 10 คูหา

จัดหรือเขารวมงานแสดงและ
จําหนายสินคาในระดับภูมิภาค
จํานวน 1 ครั้ง 40 บูธ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบม
เพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ และ
การสรางตนเองใหเปน นักขาย
ใหกับผูประกอบการ จํานวน 50
ราย รวม 3 วัน

จางเหมาการจัดแสดงและ
จําหนายสินคาจํานวน 2 ครั้ง

1.จางเหมาจัดแสดงและจําหนาย
สินคา OTOP ภายในภูมิภาค ใน
พื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จํานวน 1
ครั้ง
2.จางเหมาจัดแสดงและจําหนาย
สินคา OTOP ตางภูมิภาค จํานวน
1 ครั้ง

รายละเอียดและคําชี้แจง
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อัตราคาจาง
(2)

800,000

จํานวนอัตรา
(1)

(21) คาจางเหมาสรางตราสัญลักษณผลิตภัณฑ
จังหวัดนาน (Nan Brand)

จายจริง

งบประมาณป 2562
รวม
เสนอปรับลด
(3) = (1) x (2)
1,260,000

1,500,000

จัดสรร

งบประมาณป 2561
เบิกจาย
จัดสรร
(ณ 31 พ.ค. 61)

(20) คาจางเหมาสงเสริมและพัฒนาการตลาด
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร

(19) คาจางเหมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและ
อาหาร มุงพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
และอาหารภายใตแนวคิดเชิงสรางสรรคที่เนนใช
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม

ประเภท

งบประมาณป 2560
งบประมาณคงหลือ

คาจางเหมาสรางตราสัญลักษณ
ผลิตภัณฑจังหวัดนาน (Nan
Brand) 1) ออกแบบ/จัดทําตรา
สัญลักษณจังหวัดนาน 2) จัดทํา
คูมือ/หลักเกณฑการขอใชตรา
สัญลักษณจังหวัดนาน 3) จัดทํา
ทําเนียบผูประกอบการ/ผลิตภัณฑ
ที่ไดรับอนุญาต 4) ดําเนินการยื่น
คําขอจดทะเบียนเครื่องหมาย
รับรองฯ

จางเหมาจัดงานแสดงและ
จําหนายสินคาอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรและอาหารในจังหวัด
1 ครั้ง

คาจางเหมากิจกรรมพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
และอาหาร มุงพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตรและอาหาร
ภายใตแนวคิดเชิงสรางสรรคที่เนน
ใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี
สมัยใหม 2 ครั้ง 100 ราย และจาง
เหมาออกแบบผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑสินคาเกษตรแปรรูป
และอาหาร จํานวน 10 แบบ

รายละเอียดและคําชี้แจง
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4,000

40,000

(26) จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม

(27) คาจางเหมารถยนต

1,780,000

(25) คาจางเหมาจัดงานมหกรรมเครื่องเงินและ
ผาทอเมืองนาน

อัตราคาจาง
(2)

2,500,000

จํานวนอัตรา
(1)

(24) คาจางเหมาบริการจัด Road show เพื่อเพิ่ม
ชองทางการตลาดผลิตภัณฑจังหวัดนาน

จายจริง

งบประมาณป 2562
รวม
เสนอปรับลด
(3) = (1) x (2)
300,000

1,000,000

จัดสรร

งบประมาณป 2561
เบิกจาย
จัดสรร
(ณ 31 พ.ค. 61)

(23) คาจางเหมาบริการประชาสัมพันธเพื่อสราง
ภาพลักษณผลิตภัณฑจังหวัดนาน

(22) คาจางเหมาจัดการอบรมพัฒนานักการตลาด
มืออาชีพ

ประเภท

งบประมาณป 2560
งบประมาณคงหลือ

คาจางเหมารถยนต 1 คัน จํานวน
2 วัน อัตราวันละ 20,000 บาท

จางเหมาจัดทําเอกสาร
ประกอบการฝกอบรม จํานวน 400
ชุดๆละ15 บาท

คาจางเหมาจัดงานมหกรรม
เครื่องเงินและผาทอเมืองนาน
จํานวน 1 ครั้ง/5 วัน

คาจางเหมาบริการจัด Road
show เพื่อเพิ่มชองทางการตลาด
ผลิตภัณฑจังหวัดนาน จํานวน 50
บูท 1 ครั้ง

คาจางเหมาบริการประชาสัมพันธ
เพื่อสรางภาพลักษณผลิตภัณฑ
จังหวัดนาน 1) จัดทําวิดีโอสารคดี
สั้น ระบบ HD ความยาวประมาณ
10 นาที และประชาสัมพันธทาง
โทรทัศนสถานีหลักและ
อินเตอรเน็ต 2) จัดแถลงขาว เพื่อ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑฯ

คาจางเหมาจัดการอบรมพัฒนา
นักการตลาดมืออาชีพ จํานวน 50
ราย รวม 3 วัน

รายละเอียดและคําชี้แจง
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930,000

(31) คาจางเหมาบริการ

อัตราคาจาง
(2)

216,000

จํานวนอัตรา
(1)

(30) จางเหมาบริการจัดกิจกกรมขับเคลื่อนศูนย
การเรียนรูของอําเภอจํานวน 15 อําเภอ

จายจริง

งบประมาณป 2562
รวม
เสนอปรับลด
(3) = (1) x (2)
482,000

228,000

จัดสรร

งบประมาณป 2561
เบิกจาย
จัดสรร
(ณ 31 พ.ค. 61)

(29) จางเหมาบริการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานหมูบาน/ชุมชน ขยายผลโครงการปด
ทองหลังพระฯ

(28) คาใชจายในการศึกษาดูงานการผลิตแปรรูป

ประเภท

งบประมาณป 2560
งบประมาณคงหลือ

คาจางเหมาจัดกิจกรรมรอยดวงใจเทิด
ไทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เปนเงิน 50,000
บาท - คาจางเหมาจัดกิจกรรม
ขวงผญาภูมิปญญาทองถิ่นนาน เปนเงิน
300,000 บาท - คาจางเหมากิจกรรม
วิจิตราภูษา งามล้ําคาภูมิปญญาไทย
เปนเงิน 200,000 บาท - คาจางเหมา
จัดกิจกรรมสืบสานอาหารพื้นถิ่นของ
กินเมืองนาน เปนเงิน 200,000 บาท คาจางเหมาจัดแถลงขาวและ
ประชาสัมพันธ เปนเงิน 80,000 บาท คาจางเหมาการบันทึกภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว สรุปผลการดําเนินงาน
เปนเงิน 60,000 บาท - คาจางเหมา
จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงาน เปนเงิน
30,000 บาท

คาจางเหมาบริการกิจกกรม
ขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูของ
อําเภอจํานวน 15 อําเภอ

คาจางเหมาบริการกิจกรรม
ขับเคลื่อนการดําเนินงานหมูบาน/
ชุมชน ขยายผลโครงการปดทอง
หลังพระฯ

จางที่ปรึกษาจัดทําหลักสูตรอบรม
ศึกษาดูงานการผลิต การแปรรูป
และการตลาด หลักสูตร 4 วัน
จํานวนเกษตรกรจํานวน 100 คน

รายละเอียดและคําชี้แจง
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หมายเหตุ กรณีที่กําหนดหนวยนับที่ไมใชจํานวนอัตราที่ระบุในตาราง ใหแสดงรายละเอียดที่มาของการคํานวณคาใชจาย (ตัวคูณ) ประกอบการชี้แจง

รวมทั้งสิ้น

31,303,900

1,679,900

(35) จางเหมากิจกรรมพัฒนายกระดับศักยภาพ
บุคลากรดานการทองเที่ยว

อัตราคาจาง
(2)

2,000,000

จํานวนอัตรา
(1)

(34) จางเหมากิจกรรมทองเที่ยวเชื่อมโยงกลุม
ชาติพันธุลุมน้ําโขง

จายจริง

งบประมาณป 2562
รวม
เสนอปรับลด
(3) = (1) x (2)
500,000

200,000

จัดสรร

งบประมาณป 2561
เบิกจาย
จัดสรร
(ณ 31 พ.ค. 61)

(33) จางเหมากิจกรรมแสดงลานวัฒนธรรมวิถี
ชีวิตพื้นบานวัดใหมไชยสถาน

(32) จางเหมาจัดงานสืบสานประเพณีของดีบอ
เกลือ

ประเภท

งบประมาณป 2560
งบประมาณคงหลือ

จางเหมาดําเนินกิจกรรมพัฒนา
ยกระดับศักยภาพบุคลากรดาน
การทองเที่ยวคา 1379900 บาท
จางเหมาบริการผูประสานงาน
โครงการ 2 คนx 12,500 บาทx 12
เดือน รวมเปนเงิน 300,000

จางเหมาการจัดเวทีเสวนาและ
แลกเปลี่ยนความรูกลุมชาติพันธไท
ลื้อระหวางกลุมชาติพันธไทลื้อจาก
ประเทศลาวและจีน และ
ผูประกอบการดานทองเที่ยว

จางเหมากิจกรรมแสดงลาน
วัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบานวัดใหม
ไชยสถาน การจําลองวิถีชุมชน
การแสดงศิลวัฒนธรรม และลาน
จัดจําหนายสินคาสินคา

1.จัดแสดงและแนะนําแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่
2.จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ
สินคา ของกลุมอาชีพตาง ๆ ใน
แตละตําบล
3.จัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรมซึ่ง
เปนภูมิปญญาชาวบานของอําเภอ
บอเกลือ
4.ประชาสัมพันธกิจกรรม

รายละเอียดและคําชี้แจง
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14 (6)

-ค่าวัสดุการศีกษา
-ค่าเบีย้ เลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

งบดาเนินงาน
509 1. โครงการส่งเสริมงานอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบูรณาการ
ส่วนราชการ จังหวัดน่าน
จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561

472,500
100,000

12,925,100

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562
งบประมาณ

แผนงานบูรณาการ

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )

หน่วย : บาท

เหตุผลความจาเป็น เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทกั ษะในกลุ่มสาระการงาน
อาชีพฯ การสร้างอาชีพ และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ตามความถนัด
และความสนใจของนักเรียน ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน อันจะส่งผลให้
นักเรียนสามารถพึง่ พาตนเองได้และดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้ดว้ ยตนเอง
อย่างมีความสุข จึงได้จดั ทาโครงการส่งเสริมงานอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน เพือ่ เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาจังหวัดตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
จังหวัดน่านในการสนับสนุน ส่งเสริม ขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกภาคส่วนต่อไป ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ
โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนใน
กลุ่มสาระการงานอาชีพสามารถสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และสร้าง
อาชีพให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 2 นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีทกั ษะ
ในการสร้างโครงการผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้การมี
รายได้และการสร้างอาชีพเพือ่ ประกอบอาชีพและเรียนต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น 3
จังหวัดน่านมีโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมอาชีพเพิม่ ขึ้นจากปี 2561 จานวน 15
โรงเรียน

5. รายละเอียดงบประมาณรายการงบดาเนินงาน ( ทีเ่ หลือจากรายการ 1-7 )* ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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14 (6)

-ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
-ค่าเบีย้ เลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

518 3. โครงการสร้างฝาย สร้างน้า พัฒนาคน
สนับสนุนพืน้ ทีต่ ามนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ (คทช.)

-ค่าวัสดุการเกษตร

509 2. โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันให้แก่
นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

14 (6)

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ
จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561

50,000
65,000

1,000,000

12,925,100

งบประมาณ

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

เหตุผลความจาเป็น เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาการจัดทีด่ นิ ให้แก่ผู้ยากไร้ทไี่ ม่มี
ทีท่ ากิน และทีอ่ ยู่อาศัย พืน้ ที่ จังหวัดน่าน และฟืน้ ฟูปาุ เสื่อมสภาพบน
พืน้ ทีส่ ูงชัน (เขาหัวโล้น) ให้กลับคืนสู่สภาพปุาทีส่ มบูรณ์ และดาเนินการ
ตามนโยบายฯรัฐบาล และเป็นการแก้ไขปัญหาตามแนวทางและมาตรการ
ของคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จึงได้จดั ทา
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจตามนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ (คทช.) และ
แผนปฏิบตั กิ ารภายใต้ยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการปุาเสื่อมสภาพบน
พืน้ ทีส่ ูงชัน (เขาหัวโล้น) ขึ้น ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ 1.พืน้ ที่
คณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ คสช.ในจังหวัดน่าน 7 อาเภอ ยังคงมี
สภาพปุาสมบูรณ์ไม่ให้มีการขยายพืน้ ทีบ่ กุ รุก 2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3.มีแหล่งต้นน้าและพืน้ ทีป่ าุ มีความชุ่มชื้น 4.
ราษฎรในหมูบ่ า้ นมีรายได้เพิม่ ขึ้นลดปัญหาการเกิดไฟปุาลดหมอกควัน

เหตุผลความจาเป็น โรงเรียนในพืน้ ทีอ่ าเภอบ่อเกลือส่วนมากตัง้ อยู่บนพืน้ ที่
ภูเขาสูงและทุรกันดาร นอกจากนีย้ ังจัดการศึกษาเพือ่ เด็กด้อยโอกาสโดย
ดาเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ในหมูบ่ า้ นทีย่ ากจนอยู่หา่ งไกลทุรกันดารมี
ความลาบากในการติดต่อสื่อสารและคมนาคม และประสบปัญหาขาด
แคลนอาหารเพราะครอบครัวไม่สามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอกับ
ความต้องการ ได้รับสารอาหารในปริมาณทีต่ ากว่
่ ามาตรฐานทาให้เกิดภาวะ
ทุพโภชนาการ ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ 1.นักเรียนมีความรู้ และทักษะด้าน
การเกษตร มีแหล่งผลิตสารอาหารเพือ่ การบริโภคของนักเรียน 2. นักเรียน
ได้รับสารอาหารครบถ้วน มีภาวะทางโภชนาการทีด่ ขี ึ้นตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
ได้ 3.นักเรียนคุณภาพและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ รักการทางาน เสียสละ
อดทน รู้จกั ใช้เวลาว่าง

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )
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14 (6)

-วัสดุการเกษตร

518 6. โครงการปลูกปุา 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
ตามแนวพระราชดาริ

-วัสดุกอ่ สร้าง
-วัสดุการศึกษา
-ค่าเบีย้ เลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

518 5. โครงการอนุรักษ์ปาุ น่าน “จากห้องเรียนสู่
ชุมชน ขยายผลอย่างยั่งยืน ”

-ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาฝึกอบรม

518 4. โครงการจัดการองค์ความรู้สู่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้สาหรับฟืน้ ฟูปาุ ต้นน้า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

14 (6)

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ
จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561

100,000

1,000,000
300,000
200,000

50,000

12,925,100

งบประมาณ

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

เหตุผลความจาเป็น วัตถุประสงค์ ให้ราษฏรปลูกต้นไม้ตามแนวคิด ปุา 3
อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จัดรูปแบบการปลูกปุาให้เกิดคุณค่าและบูรณาการ
ในพืน้ ทีท่ ากินเดิมให้มีสภาพใกล้เคียงกับปุา และสร้างมูลค่าต้นไม้ทปี่ ลูกทา
ให้เป็ฯทรัพย์ เพือ่ ออมทรัพย์และใช้แก้ปญ
ั หาความยากจน ผลประโยชน์ทจี่ ะ
ได้รับ ราษฏรสามารถเพิม่ รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า และราษฏรมีภูมิคมุ้ กันทีด่ ใี นอนาคตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เหตุผลความจาเป็น จังหวัดน่านเป็นจังหวัดทีเ่ ป็นต้นกาเนิดของแม่น้าน่าน
ปัจจุบนั สภาพพืน้ ทีป่ าุ ไม้และทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายไปมากส่วนใหญ่
เกิดจากการตัดไม้ทาลายเพือ่ บุกรุกปุาเป็นทีท่ ากินทาให้ปจั จุบนั มีสภาพ
พืน้ ทีป่ าุ เหลือน้อย บางภูเขาไม่มีตน้ ไม้เหลืออยู่หรือทีเ่ รียกว่า “พืน้ ทีภ่ ูเขา
หัวโล้น” ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของคนเมืองน่านและวิถีชีวติ ของคนใน
จังหวัดอืน่ ผลกระทบภายหลังปุาไม้ถูกทาลายเกิดน้าท่วม ดินถล่ม
ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ นักเรียนมีความรู้ มีจติ สานึก มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลสร้างความรู้สู่ชุมชน
ทุกพืน้ ทีไ่ ด้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

เหตุผลความจาเป็น วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้ดาเนินการศึกษาวิจยั รวบรวม
ข้อมูลระบบภูมินิเวศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพรอบด้าน และภูมิสังคม
ของพืน้ ที่ ตลอดถึงสารวจความต้องการและความเหมาะสมของพืน้ ทีใ่ นการ
ฟืน้ ฟูสภาพปุาต้นน้า และจัดทาเป็นข้อมูลพืน้ ฐานรอบด้านของพืน้ ที่ จึงมี
ความจาเป็นทีต่ อ้ งนาผลวิจยั ทีไ่ ด้จากการดาเนินงานในปีทผี่ ่านมา นามา
พัฒนาเป็นหลักสูตรสาหรับการจัดการเรียนรู้และลงปฏิบตั กิ ารจริงในพืน้ ที่
เพือ่ จัดการทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีต่ น้ น้า ผลประโยชน์ทไี่ ด้รับ 1.มี
หลักสูตรการเรียนรู้ดา้ นการฟืน้ ฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
พืน้ ทีต่ น้ น้า 2.ชุมชนทีม่ ีความรู้ในการจัดการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติใน
พืน้ ทีต่ น้ น้า

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )
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14 (6)

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ านให้ทางราชการ

479 8.โครงการพัฒนาศักยภาพเครื่องเงินและผ้าทอ
เมืองน่าน

-ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
-วัสดุสานักงาน
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
-ค่าเบีย้ เลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

518 7. โครงการอบรมสร้างความเข้าใจตามนโยบาย
ทีด่ นิ แห่งชาติ (คทช.) และแผนปฏิบตั กิ าร
ภายใต้ยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการปุา
เสื่อมสภาพบนพืน้ ทีส่ ูงชัน (เขาหัวโล้น)

14 (6)

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ
จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561

90,000

54,000
70,000
150,000
756,000

12,925,100

งบประมาณ

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

เหตุผลความจาเป็น เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาให้วสิ าหกิจ ชุมชนจังหวัดน่าน
เกิดพลังความคิดในการพัฒนาเครื่องเงินและผ้าทอให้ ทรงคุณค่า เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งของ ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการทีแ่ ท้จริงของการพัฒนาได้อย่างมัน่ คง
และยั่งยืนเพือ่ ตอบสนองความต้องการและเพิม่ ทางเลือกในการซื้อสินค้า
ให้แก่ผู้บริโภคและเพือ่ รองรับความต้องการใน ตลาดประซาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ 1.ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าเมือง
น่านได้รับการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย
และทันสมัย มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับของผู้บริโภค และ
สามารถแข่งขันได้ในตลาดประชาคมอาเซียน AEC 2.เป็นการสร้างอาชีพ
และเพิม่ รายได้ให้แก่ผู้ผลิตเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ตลอดจนเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดน่านให้มีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น

เหตุผลความจาเป็น เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาการจัดทีด่ นิ ให้แก่ผู้ยากไร้ทไี่ ม่มี
ทีท่ ากิน และทีอ่ ยู่อาศัย พืน้ ที่ จังหวัดน่าน และฟืน้ ฟูปาุ เสื่อมสภาพบน
พืน้ ทีส่ ูงชัน (เขาหัวโล้น) ให้กลับคืนสู่สภาพปุาทีส่ มบูรณ์ และดาเนินการ
ตามนโยบายฯรัฐบาล และเป็นการแก้ไขปัญหาตามแนวทางและมาตรการ
ของคณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน จึงได้จดั ทา
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจตามนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ (คทช.) และ
แผนปฏิบตั กิ ารภายใต้ยุทธศาสตร์การบูรณาการจัดการปุาเสื่อมสภาพบน
พืน้ ทีส่ ูงชัน (เขาหัวโล้น) ขึ้น ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ 1. ราษฎรในพืน้ ทีท่ เี่ ข้า
ร่วมโครงการฯ จานวน 45 หมูบ่ า้ น มีความรู้และความเข้าใจตามนโยบาย
รัฐบาลเกีย่ วกับการฟืน้ ฟูปาุ ต้นน้าเสื่อมสภาพบนพืน้ ทีส่ ูงชัน (เขาหัวโล้น)
และการแก้ปญ
ั หาการจัดทีด่ นิ ให้แก่ผู้ยากไร้ทไี่ ม่มี ทีท่ ากิน และทีอ่ ยู่อาศัย
พืน้ ทีจ่ งั หวัดน่าน 2. พืน้ ทีป่ าุ เสื่อมสภาพในพืน้ ทีส่ ูงชันได้รับการฟืน้ ฟู ให้
กลับคืนสู่สภาพปุาทีส่ มบูรณ์

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )
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14 (6)

-ค่าเบีย้ เลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

479 10.โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเพือ่
การเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน +3

-ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาฝึกอบรม

479 9.โครงการเพิม่ ช่องทางการตลาดสินค้า OTOP
เชื่อมโยงสู่ AEC

14 (6)

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ
จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561

67,600

36,600

12,925,100

งบประมาณ

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

เหตุผลความจาเป็น เพือ่ รองรับการเป็นตลาดเดียวและการมีฐานการผลิต
ร่วมกันและนโนบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการเร่งรัดให้มีการพัฒนาสินค้าโดยใช้
นวัตกรรม และพัฒนาบุคลากรด้านไอที เพือ่ ครองตลาดเดิมและเตรียมรุก
ตลาดใหม่ภายใต้การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพร้อนขยายสู่
อาเซียน+3 จึงต้องเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ 1. ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการค้าการลงทุน
และมีเครือข่ายการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 2. ผู้ประกอบการมีการ
พัฒนาสินค้าพร้อมทัง้ เป็นนักขายในออกสู่ตลาดต่างประเทศ และสร้างความ
เข้มแข็งให้สามารถพึง่ ตนเองได้

เหตุผลความจาเป็น เพือ่ การส่งเสริมด้านการตลาดและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หนึง่ ตาบล หนึง่ ผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ทีม่ ีระดับการพัฒนา
มาตรฐาน ระดับ 3 - 5 ดาว ให้มีช่องทางทางการตลาดทีก่ ว้างขึ้น ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการมีการพัฒนาระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ( ดาว ) ทีส่ ูงขึ้นจาก
การคัดสรร ปี 2559 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จึงได้จดั ทา
“โครงการเพิม่ ช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เชื่อมโยงสู่ AEC” เพือ่ เพิม่
ศักยภาพ , ช่องทางการตลาด และขีดความสามารถทางการแข่งขัน สินค้า
และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดน่าน แก่ผู้ประกอบการ ในการเชื่อมโยง
สินค้าเข้าสู่ตลาด AEC อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเป็น
รูปธรรม ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ 1) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีความ
เข็มแข็ง มีศกั ยภาพ และมีความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้า
ASEAN 2) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้พฒ
ั นามาตรฐานสินค้า OTOP
ให้พร้อมสาหรับการแข่งขันในตลาดการค้า ASEAN และมีช่องทางการ
จาหน่ายสินค้า OTOP เพิม่ ขึ้น 3) ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มียอด
จาหน่ายสินค้า OTOP และรายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP เพิม่ ขึ้น

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )

24

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ านให้ทางราชการ

479 11.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรและอาหารเพือ่ เชื่อมโยงการตลาด

14 (6)

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ
จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561

90,000

12,925,100

งบประมาณ

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

เหตุผลความจาเป็น ผู้ผลิตสินค้า/ผู้ประกอบการจังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการตลาดอย่างเพียงพอ จึงทาให้ ไม่
สามารถหาตลาดหรือผู้ซื้อผลผลิตได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับผู้ผลิตสินค้า
มักจะผลิตสินค้าตามความถนัดของตนเพียงอย่างเดียว ไม่ ปรับเปลี่ยน
วิธกี ารผลิตเพือ่ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดหรือผลิตสินค้าให้มีความ
แตกต่างโดยคานึงถึงคุณภาพของสินค้าและผลิตให้ได้มาตรฐาน เพือ่ เป็นการ
เพิม่ มูลค่าให้แก่สินค้าและบริการของจังหวัดและให้ผู้ผลิตสินค้าได้มีโอกาส
เรียนรู้ระบบการตลาด ผลิตสินค้า 'ให้มี คุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยการสร้างเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์จงั หวัดน่าน (Nan Brand) ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ เป็นการเพิม่
ช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จงั หวัดน่าน เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กบั ผู้ประกอบการจังหวัดน่านและเป็นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่านให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน และตรงกับความ
ต้องการของตลาด

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )

25

-ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ านให้ทางราชการ

479 12.โครงการมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมือง
น่าน ครั้งที่ 6

14 (6)

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ
จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561

20,000

12,925,100

งบประมาณ

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

เหตุผลความจาเป็น เนือ่ งจากปัจจุบนั ผู้ประกอบการเครื่องเงินและผ้าทอ
เมืองน่าน ได้รับการพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลาย แต่เนือ่ งด้วยส่วน
ใหญ่เป็นการจาหน่ายในร้านค้าในจังหวัด ทาให้ช่องทางการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์น้อยยอดการจาหน่าย ไม่มากเท่าทีค่ วร จึงจาเป็นต้องมีการ
ส่งเสริมด้านการตลาด โดยการประชาสัมพันธ์ให้เครื่องเงินและผ้าทอเมือง
น่าน เป็นทีร่ ู้จกั อย่างแพร่หลาย ขยายช่องทางการตลาดทัง้ ในและ
ต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ 1.ผู้ผลิตเครื่องเงินและผ้า
ทอเมืองน่านสามารถขยาย/เพิม่ ช่องทางการตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ
เพิม่ มากขึ้น 2.การท่องเทีย่ วของจังหวัดน่านคึกคักยิ่งขึ้นก่อให้เกิดรายได้
และส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน เกิดการขยายตัว 3.เกิดการกระตุน้
ให้กลุ่มผู้ผลิตเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ทีห่ ลากหลาย ทันสมัย มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับของผู้บริโภค
เพือ่ เตรียมไว้จาหน่าย ให้กบั นักท่องเทีย่ วทัง้ ในและต่างจังหวัด 4.สร้าง
อาชีพและเพิม่ รายได้ให้แก่ผู้ผลิตเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ตลอดจน
เป็นการพัฒนา เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของจังหวัดน่านให้มีการขยายตัว
เพิม่ ขึ้น

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )

26

14 (6)

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

12,925,100

งบประมาณ

-ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
-ค่าเบีย้ เลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

491 14 โครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจ
ทดแทนพืน้ ทีเ่ ขาหัวโล้นและพืน้ ทีป่ ลูก ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ทไี่ ม่เหมาะสมในพืน้ ทีโ่ ครงการตาม
นโยบาย คทช.
18,000
40,000

200,000

จัดสรร

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

วัสดุการเกษตร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

300,000

จัดสรร

งบประมาณปี 2560

วัสดุกอ่ สร้าง

479 13.โครงการเพิม่ ศักยภาพสินค้าวิสาหกิจชุมชน
อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

14 (6)

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

เหตุผลความจาเป็น ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทีม่ ีความสาคัญต่อชุมชนตลอดมา
แต่ในปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายๆด้าน เช่น มีการบุกรุกปุาเพือ่
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชไร่อนื่ เพือ่ มุง่ รายได้จาก พืชเชิงเดีย่ ว ในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่
เหมาะสมทาให้พนื้ ทีป่ าุ ไผ่ในธรรมชาติลดน้อยลง ในขณะทีเ่ กิดความ
ต้องการด้านอุตสาหกรรมจากไผ่มีมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมไม้ตะเกียบไม้
เสียบอาหารไม้จิ้มฟัน อุตสาหกรรมหน่อไม้กระป๋องอุตสาหกรรมการเลี้ยง
หอยทะเล อุตสาหกรรมกระดาษ หรือไม้อดั จากไม้ไผ่ ขณะเดียวกัน
แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าทีม่ าจากไม้ไผ่เพิม่ มากขึ้น
โดยเฉพาะจากประเทศทีเ่ จริญแล้ว ซึ่งเป็นความต้องการทีส่ ะท้อนออกมา
จากความรู้สึกความต้องการในการอนุรักษ์ปาุ และอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม
วิถีชีวติ เดิมๆให้คงอยู่ ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ เกษตรกรในพืน้ ทีโ่ ครงการ
คทช. 400 รายมีความรู้เรื่องการปลูกไผ่เพือ่ ผลิตลาไม้ เพือ่ ทดแทนพืน้ ทีเ่ ขา
หัวโล้นและ พืน้ ทีป่ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทไี่ ม่เหมาะสม

เหตุผลความจาเป็น เพือ่ ให้มีการส่งเสริมความรู้และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น การ
พัฒนารายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการและการพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน มีผลให้ชุมชนพึง่ ตนเองได้
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพร้อมสาหรับแข่งขัน
ทางการค้าในอนาคตไม่วา่ จะเป็นระดับใด รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการกิจการในระดับทีส่ ูงขึ้นไป วิสาหกิจชุมชนใน
อาเภอบ่อเกลือ เป็นกลุ่มองค์กรในชุมชนทีป่ ระกอบกิจการของชุมชน
เกีย่ วกับการผลิตสินค้า และการให้บริการอืน่ ๆ ทีด่ าเนินการโดยคณะ
บุคคลในชุมชนเพือ่ สร้างรายได้และการพึง่ พาตนเองของครอบครัว ชุมชน
และระหว่างชุมชน วิสาหกิจชุมชนอาเภอบ่อเกลือปัจจุบนั มีการจดทะเบียน
จานวน 39 กลุ่ม มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 897 ราย ผลประโยชน์ทจี่ ะ
ได้รับ 1) สินค้าวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 2)
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถมีรายได้เพิม่ ขึ้น 3) วิสาหกิจชุมชนมีการ
ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )

27

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

12,925,100

งบประมาณ

84,000

จัดสรร

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

-ค่าเบีย้ เลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

21,000
305,000

จัดสรร

งบประมาณปี 2560

-ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
-วัสดุกอ่ สร้าง

491 15.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ใน
พืน้ ทีจ่ ดั ทีด่ นิ ทากินภายใต้คณะอนุกรรมการ
นโยบายทีด่ นิ แห่งชาติ

14 (6)

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

เหตุผลความจาเป็น พืน้ ทีจ่ งั หวัดน่านมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด เช่น โค –
กระบือ,สุกรสัตว์ปกี ส่วนใหญ่เลี้ยงเพือ่ การบริโภคภายครัวเรือนและ
จาหน่ายเป็นรายได้เสริม พืน้ ทีเ่ ลี้ยงสัตว์ลดลงเนือ่ งจากการบุกรุกพืน้ ทีเ่ พือ่
ปลูกพืชเชิงเดีย่ ว ผลิตสัตว์ได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในจังหวัด มีการ
นาเข้าสินค้าปศุสัตว์(สัตว์มีชีวติ ,ซากสัตว์.ไข่ไก่)จากต่างจังหวัดคิดเป็นมูลค่า
ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท (ข้อมูลจากด่านกักสัตว์น่าน) จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงมีความจาเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในพืน้ ที่
จัดทีด่ นิ ทากินภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติเพือ่ ความ
มัน่ คงด้านอาหาร ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ 1. เพิม่ การผลิตไก่พนื้ เมืองของ
กลุ่มเกษตรกร ได้ไม่น้อยกว่า 400,000 ตัว/ปี 2. เพิม่ การผลิตแพะเนือ้
ของกลุ่มเกษตรกร ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว/ปี 3. ผลิตอาหารสัตว์ทมี่ ี
คุณภาพโดยใช้วตั ถุดบิ ในท้องถิ่น ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ได้ไม่น้อยกว่า
250,000ก.ก./ปี 4. เกิดการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พนื้ เมือง,แพะเนือ้ ของ
กลุ่มเกษตรเพือ่ ให้เป็นอาชีพทีส่ ร้างรายได้อย่างยั่งยืน ได้กระบวนการผลิต
ไก่พนื้ เมือง,แพะเนือ้ ทีม่ ีความปลอดภัยทางอาหาร ของกรมปศุสัตว์ 5. เกิด
การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ทดี่ นิ คทช. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การปลูกพืชอาหารสัตว์สาหรับเลี้ยงแพะเนือ้ และไก่พนื้ เมือง

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )
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เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

90,000

12,925,100

งบประมาณ

3,607,400

จัดสรร

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

-วัสดุการเกษตร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

2,300,700
34,000

จัดสรร

งบประมาณปี 2560

-วัสดุกอ่ สร้าง
-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

491 17.โครงการส่งเสริมกิจกรรมขยายผลโครงการ
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ

-ค่าเบีย้ เลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

491 16.โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยเพือ่ แก้ไข
ปัญหาปุาต้นน้า

14 (6)

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

เหตุผลความจาเป็น ประชาชนจังหวัดน่านมีมูลค่าในการนาเข้าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรมากกว่ามูลค่าทีต่ นเองผลิตได้ จาแนกเป็นเนือ้ สัตว์และ สัตว์
ปีก ไข่ ผัก เป็นต้น ต่อมาคณะกรรมการได้พจิ ารณาเห็นความสาคัญว่า การ
ดาเนินงานตามโครงการสามารถ แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวติ
ให้กบั ราษฎรได้อย่างยั่นยืน จังหวัดจึงได้กาหนดให้มีการขยายผลการ
ดาเนินงาน หมูบ่ า้ นขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชดาริ จังหวัดน่าน ไปยังพืน้ ทีอ่ าเภออืน่ ๆ ให้ครอบคลุม พืน้ ทีจ่ งั หวัด
น่าน ทัง้ 15 อาเภอ ทุกหมูบ่ า้ น ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ มีการขับเคลื่อน
ขยายผลโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริทเี่ ป็นรูปธรรม และมีความ
ยั่งยืนโดยมีตน้ แบบ การแก้ไขปัญหา/การพัฒนาตามแนวพระราชดาริของ
ในหลวงในพืน้ ที่ เป็นตัวอย่างให้กบั ประชาชนในจังหวัดน่านและ จังหวัดอืน่
ได้มาศึกษาเรียนรู้และนาแนวทางการดาเนินงานตามโครงการฯ ไปขยายผล
ในพืน้ ทีอ่ นื่ ต่อไป

เหตุผลความจาเป็น เนือ่ งจากมีความต้องการใช้ข้าวโพดเป็นอาหารสัตว์มาก
ขึ้น ขณะเดียวกันราคาข้าวโพดทีส่ ูงขึ้นก็ส่งผลให้มีการถางปุาเพือ่ ปลูก
ข้าวโพดมากขึ้น (ประมาณ 400,000 ไร่ หรือ 153,846 เอเคอร์) และส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนการใช้ทดี่ นิ และความเสื่อมโทรมของพืน้ ทีป่ าุ ต้นน้า
การบุกรุกพืน้ ทีป่ าุ เพือ่ ปลูกข้าวโพด นอกจากจะทาให้สูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังส่งผลต่อการสึกกร่อนของผิวดินและคุณภาพ
น้า รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ อีกด้วย สาเหตุหนึง่ ของปัญหาความ
ยากจนในจังหวัดน่าน คือการทีพ่ นื้ ทีเ่ พาะปลูกมีอยู่อย่างจากัด เนือ่ งจาก
พืน้ ทีก่ ว่า 87 เปอร์เซ็นต์ของจังหวัด (11,472 ตารางกิโลเมตร) เป็นปุาเขา
โดยมีพนื้ ทีท่ เี่ หมาะสมแก่การเพาะปลูกอยู่เพียง 12 เปอร์เซ็นต์ และอีก 1
เปอร์เซ็นต์เป็นพืน้ ทีส่ าหรับอยู่อาศัย ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ 1.เกษตรกร
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ลดพืน้ ทีก่ ารปลูกพืชเชิงเดีย่ วได้ 2.
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นาความรู้ได้รับจากการ
อบรมไปเพิม่

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )
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เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

12,925,100

งบประมาณ

-ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม
-ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ

491 19.โครงการลดต้นทุนในการสูบน้าเพือ่
การเกษตรบนพืน้ ทีส่ ูงด้วยพลังงานไฟฟูา
แสงอาทิตย์น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
25,600
12,400

74,000

จัดสรร

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

-ค่าเบีย้ เลี้ยง ทีพ่ กั และพาหนะ

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

286,400

จัดสรร

งบประมาณปี 2560

-ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม

491 18.โครงการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน
การเกษตรแบบดัง้ เดิมไปสู่การเกษตรแบบ
ทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

14 (6)

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

เหตุผลความจาเป็น เนือ่ งจากจังหวัดต้องการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน คือ
การสร้างให้คนมีรายได้ ควบคูก่ บั การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้ เป็น
ชุมชนต้นแบบของการนาเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยเหลือเกษตรกรให้
ลดต้นทุน ค่าใช้จา่ ยในการสูบน้าใช้อปุ โภคบริโภค น้าเพือ่ การเกษตร ซึ่งบาง
ชุมชนต้องจัดการกับภาระค่าน้ามันเชื้อเพลิงทีใ่ ช้ในการสูบน้ามีความ
สิ้นเปลือง และค่าใช้จา่ ยสูง แล้วสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลไปสู่กลุ่ม
หรือชุมชนอืน่ ๆ ได้ ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ - มีกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายที่
จะสามารถบริหารจัดการแหล่งน้าร่วมกับการพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ - มี
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ - มีแหล่งปลูกพืชหลากหลายเพือ่ นาไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดการปลูกเชิงเดีย่ ว

เหตุผลความจาเป็น ราษฎรขาดอาชีพและทีท่ ากินทีเ่ หมาะสม มีการบุกรุก
พืน้ ทีป่ าุ ต้นน้าเพือ่ ทาการเกษตรเชิงเดียวจึงทาให้เกิดสภาพปุาเสื่อมสภาพ
บนพืน้ ทีส่ ูงชัน (เขาหัวโล้น) ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ พืน้ ทีท่ าการเกษตรของ
ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการมีการบริหารจัดการพืน้ ทีแ่ บบ โคก หนอง นา
โมเดล

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )

30
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เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

12,925,100

งบประมาณ

-วัสดุการเกษตร

-ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาฝึกอบรม

491 21.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์
อาเภอนาหมืน่
277,700

7,200

50,000

จัดสรร

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

-วัสดุการเกษตร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2561

50,000

จัดสรร

งบประมาณปี 2560

-วัสดุกอ่ สร้าง

491 20.โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อาเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน

14 (6)

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

เหตุผลความจาเป็น เกษตรกรในพืน้ ทีอ่ าเภอนาหมืน่ ประสบปัญหาขาด
พืน้ ทีใ่ นเลี้ยงโค กระบือ ผลิตสัตว์ได้ไม่เพียงพอ ต่อการบริโภคภายในพืน้ ที่
ประกอบกับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคาตกต่าเพือ่ เป็นการช่วยเกษตรกร
โดยการนาข้าวโพดมาเป็นส่วนประกอบของ อาหารสัตว์ (ไก่พนื้ เมือง,ไก่ไข่,
สุกร,โค กระบือ) ซึ่งมีผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อผู้บริโภค การ
พัฒนาศักยภาพการผลิตปศุสัตว์จงึ เป็นแนว ทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เป็นการสร้างความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภค
ในพืน้ ที่ ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ 1. ประชาชนมีแหล่งอาหารโปรตีนจาก
สัตว์ทมี่ ีคณ
ุ ภาพและเพียงพอต่อการบริโภค 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนสร้าง
ความมัน่ คงปลอดภัยด้านอาหาร 3. ลดต้นทุนการผลิตปศุสัตว์โดยการใช้
วัตถุดบิ ในพืน้ ที่ 4. ลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรจากการใช้ปยุ๋ เคมี มาใช้มูล
สัตว์ทดแทน

เหตุผลความจาเป็น เนือ่ งจากพืน้ ทีอ่ าเภอบ่อเกลือเป็นพืน้ ทีส่ ูงเป็นแหล่งต้น
น้า มีการปลูกพืชเชิงเดีย่ วเป็นส่วนใหญ่มีการพึง่ พาปัจจัยการผลิตภายนอก
เป็นใหญ่ ไม่มีการบริหารจัดการน้าทีม่ ีประสิทธิภาพ เมือ่ ราคาพืชผลทาง
การเกษตรตกต่าเกษตรกรก็เดือดร้อน ทาให้เกษตรกรไม่สามารถดารงชีวติ
และประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างยั่งยืน และเพือ่ เป็นการน้อมนาหลัก
ทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพืน้ ทีข่ องตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สภาพพืน้ ทีข่ องเกษตรกรตามภูมิสังคมของแต่ละพืน้ ที่ โดยมุง่ หวังจะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ อันเกิดจาก
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างอาชีพ
อย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตทีม่ ีอยู่อย่างคุม้ ค่า
ผลประโยชน์ทจี่ ะได้รับ 1) เกษตรกรทุกตาบลมีแหล่งเรียนรู้ 2) มีแปลง
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ทเี่ ข้มแข็งและยั่งยืนสามารถขยายผลในชุมชนได้
3) เกษตรกรลดการพึง่ พาจากปัจจัยภายนอก เกษตรกรสามารถพึง่ พาตนเอง
สร้างสมดุลทางธรรมชาติในระยะยาว และทาให้ระบบนิเวศน์ของชุมชนดี
ขึ้น 4) มีแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรได้สามารถนาไปปรับใช้ในแปลงตนเองได้

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )
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หมายเหตุ

จัดสรร

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560
จัดสรร

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561

470,000

12,925,100

งบประมาณ

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )
เหตุผลความจาเป็น เพือ่ ให้การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วจังหวัดน่าน บรรลุ
ตามเปูาหมาย จึงจัดทาโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเทีย่ วขึ้น
เพือ่ เป็นกลไกหนึง่ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเทีย่ วของจังหวัด
สร้างการรับรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างต่อไป ผลประโยชน์ที่
จะได้รับ เกิดการรับรู้ เข้าใจ และพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วของจังหวัดโดย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประชาชนมีเกิดการรับรู้ และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเทีย่ วของจังหวัดน่าน

*1. เป็นงบดาเนินงานทีเ่ หลือจากรายการ 1) ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม สัมมนา 2) ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ 3) ค่าจ้างทีป่ รึกษา 4) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
5) การวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี 6) ค่าจ้างเหมาบริการ 7) ค่าเช่า และวงเงินทีเ่ ข้าพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ อืน่
2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

-วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

501 22.โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วอย่างสมดุลและยั่งยืนจังหวัดน่าน

14 (6)

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ
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14 (6)

10,000,000

จัดสรร

10,000,000

จ่ายจริง

งบประมาณปี 2560

10,000,000

จัดสรร

431,090

เบิกจ่าย
(ณ 31 พ.ค. 61)

งบประมาณปี 2561

10,000,000

งบประมาณ

เสนอปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

5) การวิจยั และถ่ายทอดเทคโนโลยี 6) ค่าจ้างเหมาบริการ 7) ค่าเช่า และวงเงินทีเ่ ข้าพิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ อืน่
2. รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

หมายเหตุ 1. * เป็นงบรายจ่ายอืน่ ทีเ่ หลือจากรายการ 1) ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม สัมมนา 2) ค่าใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ 3) ค่าจ้างทีป่ รึกษา 4) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

งบรายจ่ายอืน่
507 1. ค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทัง้ สิน้

หน้าที่

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ

เล่มที่

เอกสาร
งบประมาณ

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบูรณาการ
ส่วนราชการ จังหวัดน่าน

แผนงานบูรณาการ

6. รายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอื่น ( ทีเ่ หลือจากรายการ 1-7 )* ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คาชี้แจง
(เหตุผลความจาเป็น
และผลประโยชน์ทจี่ ะได้รบั )

หน่วย : บาท
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