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ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

สารบัญ
เรื่อง
บทที่ ๑ ความเป็นมา
บทที่ ๒ การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ ที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
บทที่ ๓ หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดทาโครงการฯ
บทที่ 4 กรอบระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
ภาคผนวก
แบบฟอร์ม สงป. 1007 (หน่วยงาน)

หน้า
๑
3
5
6

บทที่ ๑
ความเป็นมา
จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา พบว่า ภายหลัง จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่ า มี ฝนตกน้ อ ยกว่ า ปกติ ใ นหลายพื้ น ที่ และจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ตกน้อย ทิ้งช่วง ไม่กระจายสม่่าเสมอ ท่าให้
มีน้่าเก็บกักในแหล่งน้่าน้อย น้่าและความชื้นในดินมีน้อย จึงส่งผลให้เกิดสถานการณ์การขาดแคลนน้่าที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ทั้งในด้านมิติของการเกษตรกรรม การด่ารงชีพ และน้่าส่าหรับการอุปโภคบริโภค
โดยภัยแล้งที่เกิดจากขาดฝนหรือ ฝนแล้ง ในช่วงฤดูฝน และเกิดฝนทิ้งช่วงในห้วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม
โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนั้นครอบคลุมบริเวณทั่วประเทศไทย
จากข้อมูลของกรมชลประทาน (เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562) พบว่า สภาพน้่าในอ่างเก็บน้่าขนาดใหญ่
และขนาดกลาง มีปริมาตรน้่าในอ่างฯ 39,376 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 (ปริมาตรน้่าใช้การได้ 15,503 ล้าน ลบ.ม.
คิดเป็นร้อยละ 30) ปริมาตรน้่าในอ่างฯ เทียบกับปี 2561 (54,715 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 72) น้อยกว่า
ปี 2561 จ่านวน 15,399 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้่าไหลลงอ่างฯจ่านวน 239.65 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้่าระบาย
จ่านวน 67.92 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้่าได้อีก 36,693 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้่าขนาดใหญ่ที่อยู่ในเกณฑ์
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จ่านวน 18 อ่างฯ ซึ่งปริมาตรน้่าดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ
ส่าหรับใช้เป็นน้่าต้นทุน ส่าหรับการอุปโภคบริโภค น้่าเพื่อการเกษตรกรรม และน้่าส่าหรับการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศ
จากสถานการณ์ฝนตกน้อยกว่าปกติ และสถานการณ์ฝนทิ้ง ช่วง ส่ง ผลให้ปริมาณน้่าในอ่างเก็บน้่า
แม่น้่าสายหลัก และล่าน้่าสาขาต่าง ๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่ง ผลกระทบต่อประชาชนท่าให้ประสบปัญ หา
การขาดแคลนน้่ า ส่า หรั บอุ ป โภคบริ โภค ส่ง ผลให้ เ กิ ด สถานการณ์ ขาดแคลนน้่ า อย่ า งวิ ก ฤติ ใ นหลายพื้ น ที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ดูแล และแก้ไขปัญหาได้ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน
แต่ละพื้นที่ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เช่น การติดตั้งระบบธนาคารน้่าใต้ดิน
การท่า ฝนหลวง การแจกจ่ ายน้่า และเติม น้่า ในถั ง เก็บ น้่า กลางหมู่ บ้า น การเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อติ ดตั้ ง
เครื่องสูบน้่าและรถบรรทุกน้่า การเป่าล้างบ่อบาดาล การแจ้งเกษตรกรเพื่อลดการปลูกข้าวนาปรัง การรณรงค์
และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนให้ใช้น้่าอย่างประหยัด
อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีแม่น้่าหลายสายไหลผ่านของภาคกลางและ
บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย อาจท่าให้เกิดน้่าท่วมจากปริมาณน้่าที่ไหลล้นตลิ่งเป็นประจ่าทุกปีในฤดูน้่าหลาก
น้่าที่ไหลล้นตลิ่งมีปริมาณและระดับสูงขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน
จึงจ่าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการน้่าอย่างประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้เดินทางไปตรวจราชการ
ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ และได้เห็นชอบในหลักการเชิงนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจ่าเป็นเร่ง ด่วนของประชาชนในพื้นที่ ส่าหรับจัง หวัดสุรินทร์และจัง หวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจ่านวนมาก ให้จังหวัดละ ๕๐๐ ล้านบาท
และส่าหรับ ๗๔ จังหวัด จังหวัดละ ๒๐๐ ล้านบาท รวมทั้ง สิ้น 15,8000 ล้านบาท จากนั้น คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักรับไปบูรณาการ
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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จัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่มีความพร้อมและสามารถด่าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อแก้ไข
และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
ในจังหวัดต่าง ๆ โดยให้หารือในรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายกับส่านักงบประมาณ และให้น่าเสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นเหตุ
เร่งด่วนสมควรได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย จึง เสนอคณะรัฐมนตรี
อนุมติในหลักการ กรอบวงเงินงบประมาณในการด่าเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดทั่วประเทศ วงเงิน ๑๕,๘๐๐ ล้านบาท
แบ่ ง เป็ น ส่ า หรั บ ๗๔ จั ง หวัด จั ง หวัด ละ ๒๐๐ ล้ า นบาท และส่ าหรั บ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์แ ละจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
จังหวัดละ ๕๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงิน
ส่ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ่าเป็น พร้อมจัดท่าแนวทางปฏิบัติการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดขึ้น
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บทที่ ๒
โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
๑. ความสาคัญ
จังหวัดด่าเนินโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆ และเป็นโครงการที่มีความพร้อม สามารถด่าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
๒. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและอุทกภัย อย่างเร่งด่วน
ให้สามารถด่ารงชีวิตอยู่ได้ในช่วงระหว่างเกิดภัยแล้งและอุทกภัยและกลับมาด่าเนินชีวิตได้เป็นปรกติโดยเร็ว
๒.2 เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ การจ้างแรงงานในกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
และอุทกภัย
๒.๓ เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง และอุทกภัย ในพื้นที่ประสบภัย
ซ้่าซาก และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
3. เป้าหมาย ๗๖ จังหวัด
4. ระยะเวลาดาเนินการ :
ตั้ง แต่ คณะรั ฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินเพื่ อแก้ไ ขปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนจากภั ยแล้ง และ
อุทกภัย โดยเมื่อได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณต้องสามารถก่อหนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
5. งบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง รายการเงินส่ารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจ่าเป็น จ่านวน ๑๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็น
ส่าหรับ ๗๔ จังหวัด จังหวัดละ ๒๐๐ ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) และส่าหรับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดละ ๕๐๐ ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท)
๖. แนวทางการดาเนินการ
6.1 กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเชิง พื้นที่ ครอบคลุม 76 จัง หวัด 878 อ่าเภอ
7,255 ต่าบล และ 75,032 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งและอุทกภัย จึงได้ส่ารวจพื้นที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัย และจัดท่าแนวทางปฏิบัติการแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
๖.๒ กระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมติในหลักการ กรอบวงเงินงบประมาณในการด่าเนิน
โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และ
อุทกภัยในจังหวัดทั่วประเทศ วงเงิน ๑๕,๘๐๐ ล้านบาท
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6.3 ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึง ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ขอความร่วมมือ
ส่านักงบประมาณ ในการด่าเนินการโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
๖.4 กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จัง หวัดด่าเนินการจัดท่าโครงการแก้ไ ขและบรรเทาปัญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
๖.5 หน่ว ยงานในจังหวัด จัดท่าโครงการแก้ไ ขและบรรเทาปัญ หาความเดือดร้อ นของประชาชน
ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด อาทิ การแก้ไขปัญหาการจัดการน้่าเพื่อการเกษตร
น้่าเพื่ออุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ รวมทั้ง การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน และ
การแก้ไ ขและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ไ ด้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และอุ ทกภัย เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ)
๖.6 คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ) ด่าเนินการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เหตุผลความจ่าเป็น และกรอบระยะเวลาด่าเนินการ โดยให้หัวหน้าส่านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดท่าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายเลขานุการ และมีหน่วยงานที่เสนอค่าขอร่วมเข้าประชุมฯ
๖.7 จังหวัดในฐานะส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เสนอแผนงาน/โครงการ
แล้วเสนอกองจัดท่างบประมาณเขตพื้นที่ ๑๘ เขต (CBO) พิจารณา
7. การติดตามและประเมินผล
7.1 การรายงานผล
- จังหวัดรายงานผลการเสนอของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
- หน่ ว ยงานด่ า เนิ น โครงการรายงานผลการด่ า เนิ น งานให้ จั ง หวั ด ทราบ เพื่ อ รายงาน
กระทรวงมหาดไทย
7.๒ การประเมินผล
- จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท่าหน้าที่ติดตามและประเมินประสิทธิภาพโครงการ โดยมี
องค์ประกอบจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคราชการ สถาบันการศึกษาองค์กรภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
- ส่านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสรุปประเมินผลประสิทธิ ภาพจากการด่ าเนิน โครงการ
การเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดท่ารายงานเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
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บทที่ ๓
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาและกลั่นกรองโครงการ
๑. หลักเกณฑ์แนวทางการจัดทาโครงการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดท่าโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด โดยมีลักษณะของโครงการ ดังนี้
๑.๑ การแก้ไขปัญหาการจัดการน้่าเพื่อการเกษตร
๑.๒ การแก้ไขปัญหาการจัดการเพื่ออุปโภคบริโภค
๑.๓ การแก้ไขปัญหา การรักษาระบบนิเวศ
๑.๔ การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน
๑.๕ การบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย
๒. เงื่อนไขในการเสนอโครงการ
๒.1 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากปัญ หาภัยแล้ง และปัญ หาอุทกภัยในจัง หวัดที่สามารถแก้ไ ข
ปัญ หาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยตรง อาทิ เกี่ยวกับการสร้างอาชีพ รายได้ การจ้างแรงงาน
ตลอดจนการซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้่า การขุดเจาะ เป่าล้างบ่อบาดาล ระบบส่งน้่า ระบบประปา
๒.2 โครงการจะต้องมีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) สถานที่ด่าเนินการต้องมีเอกสารการอนุญาต/อนุมัติ ตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบัง คับ
ที่เกี่ยวข้องให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2) แบบรูปรายการ มีประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔ ปร.๕)
3) ไม่มีข้อทักท้วงจากประชาชนในพื้นที่
๒.3 ห้ามน่างบประมาณมาใช้จ่ายในลักษณะ ดังต่อไปนี้
๑) การจัดซื้อครุภัณฑ์ เว้นแต่ เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์จ่าเป็นเพื่อประกอบโครงการ
๒) การจัดประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จัดนิทรรศการ
๓) การเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค
๔) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารท่าการนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๒.๔ ไม่ เ ป็ น โครงการที่ ซ้่ า ซ้ อ นแผนงานโครงการ/กิ จ กรรม ของส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงาน/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด่าเนินการในพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ หรือที่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อ
จะด่าเนินการในพื้นที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
๓. หลักเกณฑ์การตรวจสอบกลั่นกรองโครงการ
๓.๑ การกลั่นกรองแผนงาน/โครงการที่เสนอขอให้ผ่านการพิจารณาจากกองจัดท่างบประมาณ
เขตพื้นที่ ทั้ง ๑๘ เขต (CBO เขต)
๓.๒ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แต่ละพื้นที่ต้องก่าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรตาม
มาตรฐานเดียวกัน และสามารถชี้แจงได้
๓.๓ เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ มั ติ จั ด สรรงบประมาณต้ อ งสามารถก่ อ หนี้ ผู ก พั น ได้แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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บทที่ 4
กรอบระยะเวลาการดาเนินโครงการ
กรอบระยะเวลาการด่าเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อัน
เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด : เมื่อได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณต้องสามารถก่อหนี้
ผูกพันได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖2 รายละเอียดตามตาราง
ที่

รายการ

สิงหาคม 2562
19-23

กันยายน 2562

26-30

19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2

2-6
3

4

9-13
5

6

16-20

23-27

30

9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30

1 ครม. มีมติมอบหมายให้ มท. เป็นเจ้าภาพหลักไปบูรณาการร่วมกับ กษ. ทส. และ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องจัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพือ่ แก้ไขและ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
ในจังหวัดต่าง ๆ
2 รมว.มท. มีขอ้ สั่งการไปยัง ผวจ. ทั่วประเทศเตรียมเสนอโครงการเพือ่ แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง/อุทกภัย โดยให้ มท. บูรณาการร่วทกับ กษ ทส. และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
3 สป.มท. แจ้งจังหวัดเตรียมแผนงานโครงการ
4 สป.มท. เสนอ ครม. เพือ่ ขออนุมัตงิ บกลาง รายการเงิ นสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉิน
หรือจาเป็น จานวน 15,800 ล้านบาท
5 สป.มท. แจ้งจังหวัดดาเนินการ
6 จังหวัดจัดประชุม กบจ. เพือ่ พิจารณาแผนงาน/โครงการ โดยเพิม่ องค์ประกอบให้
ปภ.จ. สนับสนุนฝ่ายเลขานุการ และหน่วยดาเนินการ (ที่เสนอคาขอ) ร่วมเข้า
ประชุมฯ ด้วย
7 จังหวัดส่งคาขอไปยังกองจัดทางบประมาณเขตพืน้ ที่ (CBO)
8 กองจัดทางบประมาณเขตพืน้ ที่ (CBO) อนุมัตคิ าขอ
9 CBO ทาใบจัดสรรงบประมาณ
10 จังหวัดเตรียมการสาหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
11 ดาเนินการลงนามในสัญญา

***************************
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ภาคผนวก
แบบฟอร์ม สงป.1007 (หน่วยงาน)
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