รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 3/๒๕62 วันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
************************************
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
3. นายเกียรติชัย ลออวรากุล
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
4. นางสาวพรรณี การะกัน
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
5. นายนรินทร์ ฟูสุวรรณ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
6. นางปนัดดา ทองศรี
คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ์
อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
9. นางสาวสุธาดา สุทธะ
(แทน) พาณิชย์จังหวัดลาปาง
10. นายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
11. นายชยุตพล อะกะเรือน
(แทน) ปลัดจังหวัดลาพูน
12. นายณัฐชัย ชีวะศิริ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
13. นายอภิสิทธิ์ จันทร์โอพาส
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
14. นางจันทร์เพ็ญ อินต๊ะปวง
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15. นายสมพร วะเท
นายกเทศมนตรีตาบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลาปาง
16. นางสุภาพร ทองใบ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ จังหวัดลาปาง
17. นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
18. นางกรรณิการ์ นิรัติศยกุล
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
19. ว่าที่พันตรี อนันต์ ชัยสา
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
20. นายอินสม ปัญญาโสภา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
21. นางสาวทัศนีย์ ยะจา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
22. นายสถาพร ศรีวันชื่น
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
23. นางทิพวารี คีรีวรรณ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
24. นายปรีชา สมบูรณ์ชัย
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
25. นางภัคจินดา ลังกาฟ้า
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
26. นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
27. นายธารงค์ วงศ์ทวีสุขเจริญ
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28. นายอนันต์ จิตจง
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดภารกิจ
1. นายวิรุฬ พรรณเทวี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(กรรมการและเลขานุการที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง)

2. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
/5. นายแพทย์...

-๒5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
6. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงกานต์ จังหวัดลาพูน
7. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
9. นางอาภรณ์ แสงโชติ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10. ร้อยตรี ชัย วงศ์ตระกูล
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
11. หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาพูน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายกฤษณะ พินิจ
2. นางศิริพร รือเรือง
3. นายวิพากษ์ จารุพันธ์
4. นางสาววสุภา สุวีรานนท์
5. นางสาวปริณฑิกา เสนาค้าไม้
6. นางสาวภัสชา ปินตาโมงค์
7. นางสาวมาศจรัส เทศน์ดี
8. นายฉัตรชัย จอมเดช
9. นายประยูร นาปรัง
10. นางสาวรัตติกาล ไหคา
11. นายภพลทอง ท้าวยศ
12. นายวารินทร์ คาศรีใจ
13. นายนรินทร์ เอี่ยมครอง
14. นายณัฐวุฒิ วงศ์ธิเวท
15. นางสาวศิริวรรณ เขื่อนคา
16. นางสาวฐิติกานต์ กรินรักษ์
17. นางสาวนฤมล ใจดี
18. นางสาวเมธิชา ยอดปัญญา
19. นางสาวสุนิสา รินลี้สวัสดิ์
20. นางสาวอมรรัตน์ พลเหิม
21. นางสาวสุขุมาลย์ ประจักษ์วิไล
22. นางสาวอัจฉรา คามูล
23. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์
24. นางสาวสุวลี ทองทัพ
25. นายจิรวัฒน์ ดีวะรัตน์
26. นายอรรถพล หารุคาจ๋า
27. นางสาวสุภามาศ ใจวงค์
28. นางสาวพลอยไพลิน ค้าชัยภูมิ
29. นางสาวปรารถนา เขตบรรพต
30. นางสาวกนกจันทร์ ชวานนท์
31. นายภานุวัฒน์ คานินทะ
32. นางสาวทัศน์ลักษณ์ บุญลิขิต
33. นางสาวกนกวรรณ ปาลี

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงลาปางที่ 1
แขวงทางหลวงลาปางที่ 2
แขวงทางหลวงลาพูน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
/เริ่มประชุมเวลา...

-๓เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2562 มีระเบียบวาระ
การประชุมสาคัญ ดังนี้
1) สรุ ป ความก้ าวหน้ า และผลการเบิ กจ่ าย โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) มาตรการเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562
3) การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4) การพิจารณาใช้เงินเหลือจ่าย/เงินที่ได้จากการยกเลิกโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

นางศิริพร รือเรือง ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่ มงานบริห ารยุทธศาสตร์กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดทารายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/๒๕62 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานการประชุม
จ านวน 35 หน้ า โดยมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง คณะกรรมการบริ ห ารงานกลุ่ ม จั ง หวั ด
แบบบู ร ณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 และเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซต์
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 สรุ ปความก้ าวหน้ า และผลการเบิ กจ่าย โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1) สรุ ป ความก้ า วหน้ า โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางศิริพร รือเรือง ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ได้ รั บการจั ดสรรงบประมาณโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 17 โครงการ
/รวมค่าใช้จ่าย...

-๔รวมค่ าใช้ จ่ ายในการบริ หารจั ด การกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ) งบประมาณทั้ ง สิ้ น
387,950,000 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายการ
ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
- งบลงทุน จานวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 197,387,000 บาท
(หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (50.88%)
- งบดาเนินงาน จานวน 47 กิจกรรม งบประมาณ 181,563,000 บาท
(หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (46.80%)
- งบรายจ่ายอื่น (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการฯ) จานวน 3 กิจกรรม
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) (2.32%)
หลังโอนเปลี่ยนแปลง (21 โครงการ 61 กิจกรรม 1 งบบริหารจัดการฯ)
- งบลงทุ น จ านวน 12 กิ จกรรม งบประมาณ 197,387,000 บาท
(หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (50.88%)
- งบดาเนินงาน จานวน 52 กิจกรรม งบประมาณ 185,563,000 บาท
(หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (47.83%)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ 5,000,000 บาท
(ห้าล้านบาทถ้วน) (1.29%)
การยกเลิกโครงการ/ปรับลดวงเงินงบประมาณ/โครงการทดแทน
1. ยกเลิ กโครงการ จ านวน 5 กิ จกรรม งบประมาณ 60,753,200 บาท
(หกสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) (15.66%)
- งบลงทุน จานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 3,123,600 บาท (สามล้าน
หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) (0.81%)
- งบดาเนินงาน จานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 28,008,900 บาท
(ยี่สิบแปดล้านแปดพันเก้าพันบาทถ้วน) (7.22%)
2. ถูกปรับลดวงเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบฯ จานวน 5 กิจกรรม
งบประมาณ 540,670 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) (0.14%)
3. โครงการทดแทน จานวน 6 กิ จกรรม งบประมาณ 32,050,000 บาท
(สามสิบสองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) (8.26%)
- งบลงทุ น จ านวน 3 กิ จกรรม งบประมาณ 31,004,000 บาท
(สามสิบเอ็ดล้านสี่พันบาทถ้วน) (96.74%)
- งบด าเนิ นงาน จ านวน 3 กิ จกรรม งบประมาณ 1,046,000 บาท
(หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) (3.26%)
ผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน (PO) (จานวน 61 กิจกรรม)
1. เบิกจ่าย จานวน 45,325,225.08 บาท (สี่สิบห้าล้านสามแสนสองหมื่น
ห้าพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสตางค์) (11.68%)
2. ยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวน 213,744,132.57 บาท (สองร้อยสิบสามล้าน
เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) (55.13%)
3. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จานวน 90,257,472.35 บาท (เก้าสิบล้านสองแสน
ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์) (23.27%)
/2) ผลการเบิกจ่าย...

-๕2) ผลการเบิกจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นางศิริพร รือเรือง ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 17 โครงการ (รวมค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) งบประมาณทั้งสิ้น 387,950,000 บาท
(สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน
จานวน 197,387,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
(50.88%) รายจ่ายประจา จานวน 185,563,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านห้าแสน
หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) (49.83%) และงบรายจ่ายอื่น จานวน 5,000,000 บาท (ห้าล้าน
บาทถ้วน) (1.29%) โดยมีรายการ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
1. มีผลการเบิกจ่าย จานวน 45,325,225.08 บาท (สี่สิบห้าล้านสามแสน
สองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสตางค์) (11.68%) โดยแยกเป็น
1.1 รายจ่ายลงทุน จานวน 29,400 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
บาทถ้วน) (0.01%)
1.2 รายจ่ายประจา จานวน 42,254,417.36 บาท (สี่สิบสองล้าน
สองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) (22.77%)
1.3 รายจ่ายอื่น จานวน 3,041,407.72 บาท (สามล้านสี่หมื่นหนึ่งพัน
สี่ร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) (60.83%)
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จานวน 90,257,472.35 บาท (เก้าสิบล้านสองแสน
ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์) (23.27%) โดยแยกเป็น
2.1 รายจ่ายลงทุน จานวน 25,023,716.35 บาท (ยี่สิบห้าล้านสองหมื่น
สามพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) (12.68%)
2.2 รายจ่ายประจา จานวน 65,233,756 บาท (หกสิบห้าล้านสองแสน
สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) (35.15%)
3. อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 213,744,132.57 บาท (สองร้อยสิบสามล้าน
เจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) (55.10%) โดยแยกเป็น
3.1 รายจ่ายลงทุน จานวน 135,324,983.65 บาท (หนึ่งร้อย
สามสิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) (68.56%)
3.2 รายจ่ายประจา จานวน 76,460,556.64 บาท (เจ็ดสิบหกล้าน
สี่แสนหกหมื่นห้าร้อยห้าสิบหกบาทหกสิบสี่สตางค์) (41.20%)
3.3 รายจ่ายอื่น จานวน 1,958,592.28 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้า
หมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) (39.17%)
จังหวัดเชียงใหม่
โครงการที่จังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบดาเนินการทั้งสิ้น 145,691,220 บาท
(หนึ่ งร้ อยสี่ สิ บห้ าล้ านหกแสนเก้ าหมื่ นหนึ่ งพั นสองร้ อยยี่ สิ บบาทถ้ วน) หลั งโอนเปลี่ ยนแปลง
แบ่ งเป็ น รายจ่ ายลงทุน จ านวน 26,492,300 บาท (ยี่ สิ บหกล้ านสี่ แสนเก้ าหมื่ นสองพั น
สามร้อยบาทถ้วน) (18.18%) รายจ่ายประจา จานวน 114,198,920 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้าน
หนึ่ งแสนเก้ าหมื่ นแปดพั นเก้ าร้ อยยี่ สิ บบาทถ้ วน) (78.38%) และงบรายจ่ ายอื่ น จ านวน
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) (3.44%)
/โดยมีรายการ...

-๖โดยมีรายการ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
1. มี ผลการเบิ กจ่ าย จ านวน 28,142,567.66 บาท (ยี่ สิ บแปดล้ าน
หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) (19.32%) โดยแยกเป็น
1.1 รายจ่ายลงทุน จานวน 29,400 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
(0.11%)
1.2 รายจ่ายประจา จานวน 25,101,159.94 บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสน
หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) (21.98%)
1.3 รายจ่ายอื่น จานวน 3,041,407.72 บาท (สามล้านสี่หมื่นหนึ่งพัน
สี่ร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) (60.83%)
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จานวน 51,410,456 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสี่แสน
หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) (35.29%) โดยแยกเป็น
2.1 รายจ่ายลงทุน จานวน - บาท (%)
2.2 รายจ่ายประจา จานวน 51,410,456 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสี่แสน
หนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) (45.02%)
3. อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 66,138,196.34 บาท (หกสิบหกล้าน
หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทสามสิบสี่สตางค์) (45.40%) โดยแยกเป็น
3.1 รายจ่ายลงทุน จานวน 26,462,900 บาท (ยี่สิบหกล้านสี่แสน
หกหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (99.89%)
3.2 รายจ่ายประจา จานวน 37,687,304.06 บาท (สามสิบเจ็ดล้าน
หกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่บาทหกสตางค์) (33%)
3.3 รายจ่ายอื่น จานวน 1,958,592.28 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่น
แปดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบแปดสตางค์) (39.17%)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรับผิดชอบดาเนินการทั้งสิ้น 83,698,880 บาท
(แปดสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง
แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน จานวน 58,000,000 บาท (ห้าสิบแปดล้านบาทถ้วน) (69.30%)
และรายจ่ ายประจ า จ านวน 25,698,880 บาท (ยี่ สิ บห้ าล้ านหกแสนเก้ าหมื่ นแปดพั น
แปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) (30.70%)
โดยมีรายการ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
1. มีผลการเบิกจ่าย จานวน 3,405,444 บาท (สามล้านสี่แสนห้าพันสี่ร้อย
สี่สิบสี่บาทถ้วน) (4.07%) โดยแยกเป็น
1.1 รายจ่ายลงทุน จานวน - บาท
1.2 รายจ่ายประจา จานวน 3,405,444 บาท (สามล้านสี่แสนห้าพัน
สี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) (13.25%)
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จานวน 958,500 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) (1.15%) โดยแยกเป็น
2.1 รายจ่ายลงทุน จานวน - บาท
2.2 รายจ่ายประจา จานวน 958,500 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นแปด
พันห้าร้อยบาทถ้วน) (3.73%)
3. อยู่ ระหว่ างด าเนิ นการ จ านวน 79,334,936 บาท (เจ็ ดสิ บเก้ าล้ าน
สามแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) (94.79%) โดยแยกเป็น
/3.1 รายจ่ายลงทุน...

-๗3.1 รายจ่ายลงทุน จานวน 58,000,000 บาท (ห้าสิบแปดล้านบาทถ้วน)
(100%)
3.2 รายจ่ายประจา จานวน 21,334,936 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสน
สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) (83.02%)
จังหวัดลาปาง
โครงการที่จังหวัดลาปางรับผิดชอบดาเนินการทั้งสิ้น 44,109,595 บาท
(สี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง แบ่งเป็น
รายจ่ายลงทุน จานวน 18,134,400 บาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
(41.11%) และรายจ่ายประจา จานวน 25,975,195 บาท (ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น
ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) (58.89%)
โดยมีรายการ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
1. มี ผลการเบิ กจ่ าย จ านวน 10,573,821.42 บาท (สิ บล้ านห้ าแสน
เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) (23.97%) โดยแยกเป็น
1.1 รายจ่ายลงทุน จานวน - บาท
1.2 รายจ่ายประจา จานวน 10,573,821.42 บาท (สิบล้านห้าแสน
เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) (40.71%)
2. ก่อหนี้ผูกพัน (PO) จานวน 11,703,282.06 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสน
สามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทหกสตางค์) (26.53%) โดยแยกเป็น
2.1 รายจ่ายลงทุน จานวน 2,848,716.35 บาท (สองล้านแปดแสน
สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทสามสิบห้าสตางค์) (15.17%)
2.2 รายจ่ายประจา จานวน 8,854,550 บาท (แปดล้านแปดแสน
ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (34.09%)
3. อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 21,832,491.52 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน
แปดแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์) (49.50%) โดยแยกเป็น
3.1 รายจ่ายลงทุน จานวน 15,285,683.65 บาท (สิบห้าล้านสองแสน
แปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) (84.29%)
3.2 รายจ่ายประจา จานวน 6,546,823.58 บาท (หกล้านห้าแสน
สี่หมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์) (25.20%)
จังหวัดลาพูน
โครงการที่จังหวัดลาพูนรับผิดชอบดาเนินการทั้งสิ้น 75,827,135 บาท
(เจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) หลังโอนเปลี่ยนแปลง
แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน จานวน 58,427,400 บาท (ห้าสิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) (76.82%) และรายจ่ายประจา จานวน 17,579,735 บาท (สิบเจ็ดล้าน
ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) (23.18%)
โดยมีรายการ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ดังนี้
1. มีผลการเบิกจ่าย จานวน 3,173,992 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
สามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) (4.19%) โดยแยกเป็น
1.1 รายจ่ายลงทุน จานวน - บาท
1.2 รายจ่ายประจา จานวน 3,173,992 บาท (สามล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) (18.05%)
/2. ก่อหนี้ผูกพัน...

-๘2. ก่ อหนี้ ผู กพั น (PO) จ านวน 26,185,288.07 บาท (ยี่ สิ บหกล้ าน
หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสตางค์) (34.53%) โดยแยกเป็น
2.1 รายจ่ายลงทุน จานวน 22,175,000 บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (38.07%)
2.2 รายจ่ายประจา จานวน 4,010,250 บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นสองร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) (22.81%)
3. อยู่ระหว่ างดาเนินการ จานวน 46,467,854.93 บาท (สี่สิ บหกล้ าน
สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทเก้าสิบสามสตางค์) (61.28%) โดยแยกเป็น
3.1 รายจ่ายลงทุน จานวน 36,072,400 บาท (สามสิบหกล้านเจ็ดหมืน่
สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (61.93%)
3.2 รายจ่ายประจา จานวน 10,395,493 บาท (สิบล้านสามแสน
เก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) (59.13%)
การคาดการณ์ผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน (PO)
เดือน
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
หลังกันยายน 2562
คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย
การก่อหนี้ผูกพัน (PO)

160,832,857.89 บาท 208,809,008.49 บาท 291,901,696.62 บาท
(41.46%)
(53.82%)
(75.24%)
104,304,700 บาท
59,000,000 บาท
(26.89%)
(15.21%)

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
1. ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ที่เป็นผู้เสนอโครงการ ให้มีความละเอียดรอบคอบ มีความพร้อมก่อน
เสนอโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. ขอให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ตรวจสอบความพร้ อมในรายละเอี ยดโครงการให้ ดี มี ความละเอี ยดรอบคอบ ชั ดเจน
และดาเนินการให้ทันในห้วงเวลาที่กาหนด รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ในพื้นที่ เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่
3. ขอให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนื อตอนบน 1 พิ จารณาภาพรวมโครงการกลุ่ มจั งหวั ดฯ ทั้ งโครงการขนาดใหญ่
และโครงการขนาดเล็ ก ให้ ส ามารถเชื่ อมโยงภายในกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1
และมีความพร้อมในการใช้พื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.2 มาตรการเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2562

นางศิริพร รือเรือง ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แจ้งเร่งรัดการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
และการเบิ กจ่ ายงบประมาณ โครงการกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ตาม พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
/มาตรการ...

-๙มาตรการเร่งรัดการดาเนินโครงการและการเบิกจ่าย
1. เร่งรัดดาเนินโครงการ/กิจกรรม และการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 การปฏิ บั ติ ราชการในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง การขออนุญาตใช้พื้นที่ตามกฎหมาย ตลอดจนการดาเนินการอื่นใดอันพึงปฏิบัติ
ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามที่ได้รับมอบอานาจ โดยให้ถือปฏิบัติและดาเนินการ
ตามค าสั่ งกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ 9/2561 เรื่อง การมอบอ านาจการพั สดุ
และการจดนิติกรรมสัญญา ทั้งนี้การบริหารโครงการและงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามแนวทาง
ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แจ้ง โดยขอให้ตรวจสอบและกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
ทั้งก่อนและระหว่างดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
ประกาศคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ หนั งสื อเวี ยนที่เกี่ยวข้ อง และมาตรฐานของทาง
ราชการให้ครบถ้วน คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสาคัญ รวมทั้ง กากับดูแล
การใช้ จ่ ายงบประมาณตามโครงการที่ ได้ รั บมอบอ านาจให้ เป็ นไปอย่ างโปร่ งใส เพื่ อให้
โครงการเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมต่อไป
2. ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบตามแผน
การดาเนิ น การที่กาหนด โดยคานึงถึงผลสั มฤทธิ์และประสิทธิภ าพของงานเป็นส าคัญ
หากเกิด ปั ญหาในการด าเนิ นการตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่ าด้ วยพระราชบัญญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้หารือกับสานักงานคลังจังหวัดในพื้นที่
3. เร่งรัดเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หากไม่สามารถ
ก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณฯ งบประมาณจะถูกพับไป ตามมาตรา 43 แห่ง พ.ร.บ. วิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สาหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ให้เร่งรัดประสานงาน
กับงานการเงินและบัญชี สานักงานจังหวัด ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน (PO) ในระบบ GFMIS โดยเร็ว
4. กรณีที่หน่วยงานได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ไว้แล้ว และไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน
2562 แต่มีความประสงค์จะใช้เงินงบประมาณดังกล่าวภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระเบียบ/ข้อสั่งการ/หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติ
อย่างใกล้ชิดและถือปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อสั่งการ/หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากไม่ดาเนินการ และมีผลทาให้งบประมาณนั้นพับไปหน่วยดาเนินการ
และส่วนราชการนั้น ๆ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ
เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1) ที่มา
กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตาม พ.ร.บ. จ านวน 17 โครงการ (รวมงบประมาณบริหารจัดการ) เป็นเงิน
งบประมาณทั้ งสิ้ น 387,950,000 บาท (สามร้ อ ยแปดสิ บ เจ็ ดล้ า นเก้ า แสนห้ า หมื่ น
บาทถ้วน) ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการดาเนินการโครงการฯ
/2) ข้อระเบียบ...

-๑๐2) ข้อระเบียบ/แนวทาง
2.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 23 และข้อ 24 โดยสรุป กรณีส่วนราชการมีความจาเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงบประมาณ
รายจ่ าย ต้ องไม่ ท าให้ เป้ าหมายผลผลิ ตหรื อโครงการตามแผนปฏิ บั ติ งานและแผนการ
ใช้จ่ ายงบประมาณหรื อแผนงานในเชิงบูร ณาการเปลี่ ยนแปลงไปลดลงในสาระส าคั ญ
โดยหัวหน้าส่วนราชการมีอานาจโอนเปลี่ยนแปลง กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีวงเงินต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท และต่ากว่า 10 ล้านบาท ตามลาดับ
2.2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนบูรณาการ
พ.ศ. 2559 ข้ อ 15 (1) ในกรณี ที่ หน่ วยงานที่ มี ความจ าเป็ นต้ องโอนงบประมาณรายจ่ าย
บู รณาการ ภายใต้ แผนงานบู รณาการเดี ยวกั น ให้ โอนได้ กรณี ที่ หน่ วยรั บงบประมาณ
ไม่ สามารถด าเนิ นการใช้ จ่ ายหรื อ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยส าหรั บ โครงการ
หรือกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนเสนอสานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ
2.3 หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702 /ว 83 ลงวันที่
26 พฤษภาคม 2560 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 กรณีการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่ไม่มีผ ลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกิจกรรมหรือ
รายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กาหนดให้หน่วยรับงบประมาณ
สามารถพิจารณาดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
3) แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
3.1 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ ได้กาหนดแนวทางเกี่ยวกับ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ให้เสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) หรือคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) แล้วแต่กรณี ดังนี้
3.1.1 กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและกระทบต่อเป้าหมาย
และสาระสาคัญของโครงการ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบแผนฯ หากพิจารณาแล้ว
เห็นว่า การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายมีผลทาให้เป้าหมายโครงการกิจกรรมหรือ
รายการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญตามที่สานักงบประมาณให้ความเห็นไว้แล้วตามข้อ 10
ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ให้ จั ง หวั ด หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณและส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรวบรวมเสนอ รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิ ษณุ เครื องาม) ในฐานะที่ ก ากั บแผนงานบู รณาการส่ งเสริ มการพั ฒ นาจั งหวั ด
และกลุ่มจั งหวัดแบบบูรณาการ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็ นชอบ จากนั้นจึงขอทา
ความตกลงกับสานักงบประมาณ
3.1.2 กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไม่กระทบต่อเป้าหมาย
และสาระสาคัญของโครงการ
/กรณี...

-๑๑กรณี โอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณที่ ไม่ กระทบต่ อเป้ าหมาย
โครงการ กิจกรรม หรือรายการ ตามข้อ 12 ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
ตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่าย
สาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดาเนินการได้ โดยไม่ต้อง
ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ แล้วส่งสาเนาให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทราบด้วย
3.2 หลั กเกณฑ์ การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
3.2.1 กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือของกลุ่มจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติ และงบประมาณ
เหลือจ่ายที่เป็นการดาเนินการโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด หรือดาเนินการโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดาเนินการ
ซึ่งกระทบต่อกลุ่ มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการให้ เสนอขอความเห็ นชอบจาก
อ.ก.บ.ภ. ที่ ก ากั บ ดู แลภาคโดยให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดหรื อหั วหน้ ากลุ่ มจั งหวั ด น าเสนอ
เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. เมื่อ ก.บ.จ. หรื อ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบ
ในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
แผนพั ฒนาจั งหวั ดและแผนพั ฒนากลุ่ ม จั ง หวั ด พร้ อ มทั้ ง เห็ น ชอบการโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
นาเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
3.2.2 กรณี จั งหวั ดหรื อกลุ่ มจั งหวั ดขอโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการ
และวงเงินงบประมาณของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่นอกเหนือจากนั้น เมื่อได้รับการพิจารณา
ให้โอนเปลี่ยนแปลงให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับ
ดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
4) ข้อเท็จจริง
ส่วนราชการได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ภายใต้โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกรณีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณทีไ่ ม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระสาคัญของโครงการ จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม
ดังนี้
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณทีไ่ ม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระสาคัญ
ของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่ 9,000,000 แขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
- กิจกรรมปรับปรุงถนนสายทางเข้าอุทยาน
แห่งชาติขุนขาน อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

รายการทีข่ อเปลี่ยนแปลง
ขอเพิ่มหน่วยดาเนินการ คือ อุทยานแห่งชาติขุนขาน
อ.สะเมิ ง จ.เชี ยงใหม่ ทั้ งนี้ ได้ ด าเนิ นการขออนุ ญาต
ใช้ พื้ นที่ ด าเนิ นโครงการตามหลั กเกณฑ์ มาตรา 19
แห่ งพระราชบั ญญั ติ อุ ทยานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504
และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช แล้ว

/นางศิริพร...

-๑๒นางศิริพร รือเรือง ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระสาคัญ
ของโครงการ
โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรมปรับปรุงถนนสายทางเข้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
นายฉัตรชัย จอมเดช รองผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
ขอเพิ่มหน่วยดาเนินการ คือ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อาเภอสะเมิง จังหวัด
เชีย งใหม่ ทั้งนี้ ได้ดาเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ดาเนินโครงการตามหลักเกณฑ์ มาตรา 19
แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แล้ว
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เพิ่มหน่วยดาเนินการ คือ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ภายใต้
โครงการพั ฒนาและยกระดั บการท่ องเที่ ยวพื้ นที่กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 กิ จกรรม
ปรับปรุงถนนสายทางเข้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ
9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
4.2 การพิ จารณาใช้ เงิ นเหลื อจ่ าย/เงิ นที่ ได้ จากการยกเลิ กโครงการ ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
เงิ นเหลื อจ่ าย 12 โครงการ 26 กิ จกรรม งบประมาณ 17,391,013.65 บาท
(สิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) และเงินที่ได้จากการยกเลิก/
คืนโครงการ จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 29,620,700 บาท (ยี่สิบเก้าล้าน
หกแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมเงินเหลือจ่ายและเงินที่ได้จากการยกเลิก/คืนโครงการ
ทั้งสิ้ น 47 ,011 ,713.65 บาท (สี่ สิ บ เจ็ ดล้ านหนึ่ง หมื่ นหนึ่ง พั นเจ็ด ร้อ ยสิ บ สามบาท
หกสิ บ ห้ า สตางค์ ) โดยมี โ ครงการที่ เสนอทดแทน จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ
161,948,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้
1. เงิ น เหลื อ จ่ า ย จ านวน 12 โครงการ 2 6 กิ จ กรรม งบประมาณ
17,391,013.65 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์)
มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1.1 กิ จ กรรมข่ ว งวั ฒ นธรรมและมรดกภู มิ ปั ญ ญาทาง
วัฒนธรรมล้านนา
1.2 กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่อาเซียน

จ.เชียงใหม่
(บาท)

จ.แม่อ่องสอน
(บาท)

จ.ลาปาง
(บาท)

จ.ลาพูน
(บาท)

19,000

-

-

-

-

-

533,600

-

-

200,000

-

-

/2.โครงการ...

-๑๓โครงการ/กิจกรรม
2.โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
2.1 กิจกรรมส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
2.2 กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามองบริเวณเมืองเก่า
ลาปาง ลาพูน และเชียงใหม่
3.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรมการสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
4.โครงการนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม
สู่ตลาดสากล (Northern Inno Showcase)
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและบริหารจัดการ
ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเชื่อมโยงตลาด 100 ราย
5.โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์
(Reinvented Craft)
กิจกรรมยกระดับหัตถกรรมเครือ่ งเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์
6.โครงการแก้ ไขปั ญหาหมอกควั นและไฟป่ าภาคเหนื อ
ตอนบน 1
กิ จกรรมการแก้ ไขปั ญหาหมอกควั นและไฟป่ ากลุ่ มจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1
7.โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรม
ล้านนา สร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft)
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม หมู่ บ้ า นอั ต ลั ก ษณ์ หั ต ถกรรมล้ า นนา
สร้างสรรค์สู่สากล
8.โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 สู่การเป็นนักการตลาดสากล
8.1 กิ จ กรรมอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
8.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่ธุรกิจการค้า
8.3 กิจกรรมส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศ
8.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมสิ่งทอและแหล่งผลิต
9.โครงการจัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริม
การค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo)
9.1 กิจกรรม Lanna Expo
9.2 กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP
9.3 กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าธุรกิจบริการ
ที่มศี ักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
9.4 กิจกรรมงานสร้างสรรค์ปั้นแต่งแหล่งอาหารสร้างมูลค่า
พัฒนาสู่สากล (Northern Food Valley)
9.5 กิจกรรม งาน Lanna Handicraft Festival

จ.เชียงใหม่
(บาท)

จ.แม่อ่องสอน
(บาท)

จ.ลาปาง
(บาท)

จ.ลาพูน
(บาท)

101,873

-

-

60

-

-

285,683.65

280,000

63,320

-

-

-

104,950

-

-

-

40,000

-

-

-

114,100

-

-

-

507,000

-

-

-

383,800
66,600
-

-

-

-

-

-

46,300

1,435,000
130,000
240,000

-

-

-

105,000

-

-

-

109,000

-

-

-

160,110
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จ.เชียงใหม่ จ.แม่อ่องสอน
(บาท)
(บาท)
120,117
-

9.6 กิจกรรม งาน Lanna Travel mart
9.7 กิ จ กรรมสื บสานประเพณี วั ฒนธรรมของจั งหวั ด
ในกลุ่มจังหวัด
10.โครงการพั ฒนาและปรั บ ปรุ ง เส้ นทางเพื่ อส่ ง เสริ ม
การค้าชายแดน
10.1 กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ยทางหลวงชนบท สาย
บ.ร่องกาด - บ.หัวฝาย อ.เมือง จ.ลาพูน
10.2 กิจกรรมปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สายแยก
ทางหลวงหมายเลข 11 – บ.สะแล่ง อ.เมือง จ.ลาพูน
11.โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร
11.1 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่า
275,900
น้านมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน
11.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
23,800
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร
12.โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบธุรกิจ
เกษตร
กิ จ กรรมเกษตรทฤษฎี ใ หม่ สื บ สานแนวทางพระราชด าริ
175,800
สู่เกษตรอินทรีย์
รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ 26 กิจกรรม
4,175,370
งบประมาณรวม 17,391,013.65 บาท

จ.ลาปาง
(บาท)

จ.ลาพูน
(บาท)
-

25,000

-

-

5,900,000

-

-

5,945,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

819,283.65 12,146,360

2. เงินที่ได้จากการยกเลิกและคืนโครงการ จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม
งบประมาณ 29 ,620,700 บาท (ยี่สิบเก้าล้า นหกแสนสองหมื่น เจ็ดร้อยบาทถ้วน)
มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการ

จ.เชียงใหม่
(บาท)

จ.แม่อ่องสอน
(บาท)

1. โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วพื้ น ที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1.1 กิ จ กรรมการปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว 7,000,000
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
1.2 กิจกรรม 9 เส้นทางท่องเที่ยวโครงการหลวงพัฒนาต้นน้า 19,270,700
ตามรอยพระบาท (สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
2. โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมชาติพันธุ์ 3,350,000
เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมชาติพันธุ์
(สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ 3 กิจกรรม

29,620,700

-

จ.ลาปาง
(บาท)

จ.ลาพูน
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/3. โครงการ...

-๑๕3. โครงการที่เสนอทดแทน จานวน 12 โครงการ งบประมาณ 161,948,000 บาท
(หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยแยกตามประเด็นการพัฒนา
มีรายละเอียด ดังนี้
ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1
พัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
เพิ่มศักยภาพการค้า
การลงทุ น และการค้ า
ชายแดน

โครงการ/กิจกรรม
จังหวัดเชียงใหม่
1.โครงการส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ในช่วงฤดูกาล High Season
1.1 กิ จกรรมประชาสั มพั นธ์ ลง Magazine on Flight เพื่ อขยาย
ตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1.2 กิจกรรมผลิตสือ่ DIGITAL เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1.3 กิ จ กรรมป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว กลุ่ ม จั งหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1
2.โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2.1 กิจกรรมการผลิ ตและถ่ายท าวี ดิ ทัศน์ เพื่อสร้ างภาพลั กษณ์
ที่ดีให้กับสปาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2.2 กิ จ กรรมการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ อ อนไลน์ เ พื่ อ สร้ า ง
ภาพลักษณ์ให้กับสปาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
กิจกรรมบูรณะและปรับปรุงถนนลาดยางเดิม ทางหลวงหมายเลข
1103 ตอน พระบาทตะเมาะ–ฮอด

4.โครงการงานปรับปรุงและอานวยความปลอดภัยบนโครงข่าย
ทางหลวงชนบท เชื่อมเชียงใหม่–ลาพูน
กิจกรรมปรับปรุงและอานวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท
สาย ชม.3003
5.โครงการงานปรับปรุงและอานวยความปลอดภัยบนโครงข่าย
ทางหลวงชนบท เชื่อมเชียงใหม่-ลาพูน
กิจกรรมปรับปรุงและอานวยความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท
สาย ชม.3044
จังหวัดลาปาง
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 6.โครงการอ านวยความปลอดภั ย ทางหลวงหมายเลข 11
เพิ่มศักยภาพการค้า
แยกภาคเหนือ–ขุนตาล เชื่อมโยง จ.ลาปาง–จ.ลาพูน
การลงทุน
กิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยในทางหลวงหมายเลข
และการค้าชายแดน
11 ตอน แยกภาคเหนือ – ขุนตาล
7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน นา
บอน–นาแก้ว เชื่อมโยง จ.ลาปาง–จ.ลาพูน
กิจกรรมทาการปรับปรุงทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง
หมายเลข 1274 ตอน นาบอน-นาแก้ว ระหว่าง กม. 56+000 – กม. 58+000
8.โครงการอานวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน
ดอนไชย-ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จ.ลาปาง-จ.ลาพูน
กิจกรรมติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัยในทางหลวงหมายเลข
เช่น ราวกันอันตราย, ป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย–
ห้วยหญ้าไทร ระหว่าง กม. 0+000 – กม. 28+507

หน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)

สนง.ท่ อ งเที่ ย ว
และกีฬา
จ.เชียงใหม่

1,500,000

สนง.ท่ อ งเที่ ย ว
และกีฬา
จ.เชียงใหม่

1,000,000

แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 1

15,000,000

แขวงทางหลวง 11,000,000
ชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวง 12,500,000
ชนบทเชียงใหม่

แขวงทางหลวง 12,293,000
ลาปางที่ 1
แขวงทางหลวง 30,000,000
ลาปางที่ 1
แขวงทางหลวง 18,655,000
ลาปางที่ 1
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9.โครงการยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 1035 ตอนควบคุม 0101 ตอนวังหม้อพัฒนา - สาเภาทอง
ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+200
กิจกรรมยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข
1035 ตอนควบคุม 0101 ตอนวังหม้อพัฒนา-สาเภาทอง ระหว่าง กม.
0+000 - กม.2+200
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 10. โครงการสร้างและพัฒนานักรบธุรกิจรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรม 4.0
พัฒนาอุตสาหกรรม
(Lanna 4.0 for SMEs and Startup)
การท่องเที่ยว
5.1 เผยแพร่ แนะนาประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้ประกอบการ
และบริการ
5.2 การรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจใหม่เข้าร่วมโครงการ
5.3 5 Day Startup สร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้ชีวิต Startup
5.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจใหม่
5.5 วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท าแผนศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องธุ รกิ จ
ตามความต้องการของตลาด และจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
5.6 กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยระบบดิจิทัล
5.7 ติดตาม สรุปผลการดาเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์
จังหวัดลาพูน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 11.โครงการพั ฒนาและยกระดั บการท่ องเที่ ยวพื้ นที่ กลุ่ มจั งหวั ด
เพิ่มศักยภาพการค้า
ภาคเหนือตอนบน 1
การลงทุน
กิ จ กรรมพั ฒ นาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน
และการค้าชายแดน
ห้วยหญ้าไซ-ลี้ ระหว่าง กม.46+960 – กม.47+720
12.โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
กิจกรรมงานปรั
3 บปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน
. สันป่าฝ้าย–ห้วยไซ ระหว่าง กม.4+100 –กม.5+000
รวมทั้งสิ้น 1
จานวน 12 โครงการ

หน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)

แขวงทางหลวง
ลาปางที่ 2

20,000,000

สนง.พาณิชย์
จ.ลาปาง
, STeP CMU

10,000,000

แขวงทางหลวง
ลาพูน

15,000,000

แขวงทางหลวง
ลาพูน

15,000,000

161,948,000

การพิจารณาจัดลาดับการจัดสรรงบประมาณฯ จากการใช้เงินเหลือจ่าย
และยกเลิกโครงการฯ
นางศิริพร รือเรือง ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ
1. ความสอดคล้องกับมติ ครม. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม/ประเด็นการพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ฯ
2. ความพร้อมของโครงการ
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์/ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ต้องมีความพร้อม หลักฐานการ
ได้รับการอนุญาตใช้พื้นที่/แบบรูปรายการ/ประมาณการราคา/สถานที่ พื้นที่ก่อสร้าง
- งบดาเนินงาน ความพร้อมข้อกาหนดและขอบเขตงาน (TOR) และแผน
การปฏิบัติงาน
3. ความสามารถในการจั ดซื้ อจั ดจ้ างทั นภายในเดื อนกั นยายน 2562/
งบประมาณไม่สูง เนื่องจากหากผ่านกระบวนการพิจารณา ในคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนแล้ว
สามารถใช้เวลาในการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันภายในเดือนกันยายน 2562
/การเสนอ...

-๑๗เกณฑ์การพิจารณา
การเสนอ
โครงการ
มติ ยุทธศาสตร์ ความพร้อม
โครงการ
ที่
ครม. กลุ่มจังหวัดฯ โครงการ
9
ยกระดั บ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางหลวง 1035
ตอนควบคุม 0101 ตอนวังหม้อพัฒนา-สาเภาทอง
/
/
/
(20 ล้านบาท โดย แขวงทางหลวงลาปางที่ 2)
1
ส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยว ช่วง High season
/
/
(1.5 ล้านบาท โดย สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชม.)
2
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
/
/
(1 ล้านบาท โดย สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชม.)
3
พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
/
/
(15 ล้านบาท โดย แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1)
โครงการอานวยความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 11
แยกภาคเหนือ-ขุนตาล เชื่อมโยง จ.ลาปาง-จ.ลาพูน
/
/
6
(12.293 ล้านบาท โดย แขวงทางหลวงลาปางที่ 1)
11 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1
/
/
(15 ล้านบาท โดย แขวงทางหลวงลาพูน)
งานปรับปรุงและอานวยความปลอดภัยบนโครงข่าย
/
/
4
ทางหลวงชนบท เชื่อมเชียงใหม่-ลาพูน
(11 ล้านบาท โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่)
7
เพิ่มประสิ ทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน
/
/
นาบอน-นาแก้ว เชื่อมโยง จ.ลาปาง-จ.ลาพูน
(30 ล้านบาท โดย แขวงทางหลวงลาปางที่ 1)
12 พัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง
/
/
(15 ล้านบาท โดย แขวงทางหลวงลาปางที่ 1)
5
โครงการงานปรั บ ปรุ ง และอ านวยความปลอดภั ย
/
/
บนโครงข่ายทางหลวงชนบท เชื่อมเชียงใหม่-ลาพูน
(12.5 ล้านบาท โดย แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่)
8
อ านวยความปลอดภั ย ทางหลวงหมายเลข 106
/
/
ตอน ดอนไชย-ห้วยหญ้าไทร เชื่อมโยง จ.ลาปาง-จ.ลาพูน
(18.655 ล้านบาท โดย แขวงทางหลวงลาปางที่ 1)
10 สร้างและพัฒนานักรบธุรกิจรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรม 4.0
/
/
(Lanna 4.0 for SMEs and Startup)
(10 ล้านบาท โดย สนง.พาณิชย์ จ.ลาปาง ,STeP CMU)

เวลา
จัดจ้าง

เรียงลาดับ
โครงการ
1

/

2

/

3
4
5

6
7

8

9
10

11

12

1. โครงการยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข
1035 ตอนควบคุม 0101 ตอนวังหม้อพัฒนา-สาเภาทอง ระหว่า ง กม.0+000 กม.2+200 กิจกรรมยกระดับ และเพิ่มประสิ ทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1035
ตอนควบคุ ม 0101 ตอนวั งหม้ อพั ฒนา-ส าเภาทอง ระหว่ าง กม.0+000 - กม.2+200
งบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวงลาปางที่ 2
/นายนรินทร์...

-๑๘นายนรินทร์ เอี่ยมครอง นายช่างโยธาอาวุโส
แขวงทางหลวงลาปางที่ 2
ทางหลวงหมายเลข 1035 เป็นเส้ นทางทางเชื่อมโยงโครงข่ายสายหลั ก
ซึ่งเชื่อมโยงระหว่าง จังหวัดลาปาง ไปยัง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
เป็ นเส้ นทางในการขนส่ งสิ นค้ า รวมไปถึงเป็ นเส้นทาง 1 จั งหวั ด 1 ถนนเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ
ของจั งหวัดลาปาง อีกทั้งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสั ญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 11 - 15 มกราคม 2562 ได้ผลักดันให้ยกระดับทางหลวงดังกล่าวให้เป็นมาตรฐาน
ทางชั้นพิเศษ และเส้นทางดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของ สุสานไตรลักษณ์ (หลวงพ่อเกษม เขมโก)
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเทีย่ วที่ประชาชนทั่วไปแวะเข้ามาสักการะ
นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่
11 - 15 มกราคม 2562 ได้เสนอถนนทางหลวงหมายเลข 1035 ซึ่งมีความยาวประมาณ
100 กิโลเมตร เป็นความต้องการเชิงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ
ซึ่งถือว่าเป็นโครงการของกลุ่มจังหวัด แต่ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนควบคุม 0101
ตอนวังหม้อพัฒนา-สาเภาทอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+200 มีความยาวเพียง 2 กิโลเมตร
คาดว่าไม่ต้องตามแผนพัฒนาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดฯ
นายนรินทร์ ฟูสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน ๑ ครั้ งที่ 1/๒๕62 เมื่ อวั นที่ 20 กุมภาพั นธ์ ๒๕62 ได้ มี
การพิ จารณาใช้ เงิ นเหลื อจ่ าย/เงิ นที่ ได้ จากการยกเลิ กโครงการ ซึ่ งมี ห น่ ว ยงานที่ เสนอ
โครงการทดแทนในวงเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) จานวน 2 โครงการ
คือ 1. โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม
พัฒนาโครงสร้างและโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ-ฮอด
งบประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ที่ 1
2. โครงการอานวยความปลอดภัยทางหลวง (ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวง
หมายเลข 11 ตอน แยกภาคเหนือ-ขุนตาล ระหว่าง กม. 462+614 – กม. 500+307
เป็นช่วงๆ งบประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวงลาปางที่ 1
ซึ่งมติที่ประชุมอนุมัติโครงการให้แขวงทางหลวงลาปางที่ 1 ไปแล้ว ควรนาโครงการของ
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ที่ 1 ที่ได้เสนอไว้นามาพิจารณาในการขอใช้เงินในครั้งนี้
หากโครงการนี้ได้งบประมาณไปปรับปรุงซ่อมแซมจะทาให้ได้รับประโยชน์ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลาพูน
นางศิริพร รือเรือง ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
โครงการของแขวงทางหลวงลาปางที่ 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณมาจาก
เงินที่ได้จากการยกเลิกโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข
1192 สายอินทนนท์ - แม่แจ่ม งบประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
/โดยแขวงทางหลวง...

-๑๙โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ที่ 1 เนื่องจากติดปัญหาการขออนุญาตใช้ พื้นที่ป่า
ซึ่ งคณะกรรมการ ก.บ.ก. ได้ พิ จารณาจากประสิ ทธิ ภาพของหน่ วยงานที่ บริ หารจั ดการ
และความพร้อมของโครงการ ในการประชุมครั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้เสนอโครงการทดแทน
เรียงลาดับโครงการอยู่ในลาดับที่ 4 ของเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
การพิ จารณาตามเกณฑ์ การพิ จารณาการจั ดสรรงบประมาณฯแล้ ว
เห็นว่าโครงการยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1035
ตอนควบคุม 0101 ตอนวังหม้อพัฒนา-สาเภาทอง งบประมาณ 20,000,000 บาท
(ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวงลาปางที่ 2 ตรงตามหลักเกณฑ์มากที่สุด
2. โครงการส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ในช่ วงฤดู กาล High Season ส านั กงานท่องเที่ยวและกี ฬาจั งหวัดเชี ยงใหม่
งบประมาณ 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
1.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ลง Magazine on Flight เพื่อขยายตลาด
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1.2 กิจกรรมผลิตสื่อ DIGITAL เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1.3 กิ จกรรมป้ ายประชาสั มพั นธ์ การท่ องเที่ ยว กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อ
ตอนบน 1
นายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
1.1 ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ลง Magazine on Flight เพื่อขยายตลาด
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
โดยจะประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสายการบิ น แอร์ เ อเชี ย (Air Asia) และ บางกอกแอร์ เ วย์ ส
(Bangkok Airways) 1 ฉบับ/2 เดือน
1.2 ค่ า จ้ า งเหมากิ จ กรรมผลิ ต สื่ อ DIGITAL เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวบรวมภาพกิจกรรมงาน
เทศกาลต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1.3 ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จะติดป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
และภาคใต้ฝั่งอันดามัน เริ่มตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากกระแสนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวในภาคเหนือจากใต้ฝั่งอันดามันมีมากขึ้น
นายอินสม ปัญญาโสภา ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการดังกล่าว ไม่สามารถทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
และการใช้งบประมาณควรคานึงถึงประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด

/นายชัยนรงค์...

-๒๐นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาพูน
สานักงานจังหวัดลาพูน
ถ้าพิจารณาจากความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเป็นไปได้ที่จะ
ดาเนิ น การได้ ทั นภายในเดือนกัน ยายน 2562 เนื่อ งจากงบประมาณไม่สู ง หากผ่ า น
กระบวนการพิจารณาในคณะกรรมการฯ ตามขั้นตอนแล้ว จะสามารถการจัดซื้อจัดจ้างได้
ทันภายในเดือนกันยายน 2562
นายนรินทร์ ฟูสุวรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจาก เป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้น
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
นางทิพวารี คีรีวรรณ์ ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
ถ้าพิจารณาจากการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ สามารถดาเนินการ
ได้ทันภายในเดือนกันยายน 2562 แต่ถ้าพิจารณาจากความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
เห็นว่ายังไม่คุ้มค่า เช่น กิจกรรมจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ลง Magazine on Flight เพื่อขยายตลาด
การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การเดินทางโดยบนเครื่องบินใช้ระยะเวลาสั้น
การอ่านนิตยสาร (Magazine) ก็ไม่ได้รับความนิยมจากผู้โดยสาร จึงไม่เห็นควรสนับสนุนงบประมาณ
3. โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สปาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
2.1 กิจกรรมการผลิตและถ่ายทาวีดิทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
สปาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2.2 กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ให้กับสปาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
นายจิรวัฒน์ วิศิษฐ์ผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สืบเนื่องมาจาก 2 เดือนที่ผ่านมา การท่องเที่ยวสปาได้รับความเสียหาย
จากการเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร จึงต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ สปาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
จากเกณฑ์ การพิ จารณาการจั ดสรรงบประมาณฯ ฝ่ ายเลขานุ การฯ
เรียงลาดับโครงการดังกล่าวไว้ลาดับที่ 3 เนื่องจาก พิจารณาจากความเป็นไปได้ของการจัดซื้อ
จัดจ้างของการใช้งบประมาณ ส่วนในเรื่องความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 จะอยู่ในห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ปลายน้า ในการจัดทาสื่อ ประชาสัมพันธ์
/นายศุภชัย...

-๒๑4. โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างและโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาท
ตะเมาะ-ฮอด งบประมาณ 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยแขวงทางหลวงชนบท
เชียงใหม่ที่ 1
นายวิพากษ์ จารุพันธ์ รองผู้อานวยฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทาง เชื่อมต่อระหว่าง
ทางหลวงหมายเลข 106 อ าเภอลี้ จั ง หวั ด ล าพู น ผ่ านอ าเภอดอยเต่ า และไปสิ้ นสุ ด ที่
ทางหลวงหมายเลข 108 อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทาง 2.8105 กิโลเมตร
ปัจจุบันได้รับความเสียหายจากปริมาณการจราจรทีเ่ พิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นทางหลวงที่สามารถ
ลดระยะทางของการเดินทางได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจราชการ
และการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรของรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 – 15 มกราคม 2562 ข้อที่ 2
นโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 2.4.2 ให้ทางหลวงพิจารณา
เร่งรัดปรับปรุงบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1103 ช่วงที่มีการชารุดเสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพื่อให้เกิดสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบความพร้อม
ของพื้นที่กับอาเภอดอยเต่าแล้ว พบว่าไม่ได้ อยู่ในพื้นทีป่ ่าหรืออุทยานแห่งชาติใด ๆ
ที่ประชุม
จากการพิจารณาในภาพรวม ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ
และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่เห็นควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียงตาม
ล าดั บโครงการตามวาระการประชุ ม คื อ โครงการ 3, 6, 9 และ 10 และเรี ยงตามเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณฯ คือ โครงการที่ 1, 4, 5 และ 12 รวมงบประมาณ ที่เสนอโครงการทดแทน
จานวน 47,293,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
5. สร้างและพัฒนานักรบธุรกิจรุ่นใหม่สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Lanna 4.0
for SMEs and Startup) งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดลาปางและอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.1 เผยแพร่ แนะนาประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครผู้ประกอบการ
5.2 การรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจใหม่เข้าร่วมโครงการ
5.3 5 Day Startup สร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้ชีวิต Startup
5.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจใหม่
5.5 วิเคราะห์และจัดทาแผนศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจตามความต้องการ
ของตลาด และจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
5.6 กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยระบบดิจิทัล
5.7 ติดตาม สรุปผลการดาเนินงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์
นางสาวสุธาดา สุทธะ นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาปาง
ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง 45 วัน ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ทั้งหมด 7 กิจกรรม ประมาณ 3 เดือน
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ภาพถ่ายการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 3/๒๕62 วันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
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