รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 1/๒๕63
วันที่ 27 มกราคม ๒๕63 เวลา 14.0๐ น.
ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
************************************
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เขารวมประชุม
1. นายวิรฬุ พรรณเทวี
(แทน) ผูวา ราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธานการประชุม
2. นายสิธชิ ัย จินดาหลวง
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดลําปาง
3. นายชัยนรงค วงศใหญ
(แทน) ผูวา ราชการจังหวัดลําพูน
4. นายชาญชัย ดารารัตติกาล
(แทน) ผูวา ราชการจังหวัดแมฮองสอน
5. นางสาววราศิณี สุนทร
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
6. นายนรินทร ฟูสุวรรณ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน
7. นางสาวพรรณี การะกัน
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
8. นางปริษา ปานพรหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9. นายพีระ ชวยบํารุง
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน
10. นายบดินทร อินตายวง
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
11. นายชยุตพล อะกะเรือน
(แทน) ปลัดจังหวัดลําพูน
12. นายมานพ ทองเรือน
(แทน) คลังจังหวัดแมฮองสอน
13. นายเจริญฐานรักษ รีเรียบ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน
14. นางชุลพี ร โยธาวุฒิ
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง
15. นางสุกัลณี เสนานุช
(แทน) พาณิชยจังหวัดลําปาง
16. นางกรรณิการ นิรัติศยกุล
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
17. นางสาวจันทรเพ็ญ อินตะปวง (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
18. นางสาวณิชากานต เปาปา
(แทน) นายกเทศมนตรีตําบลบอแฮว จังหวัดลําปาง
19. นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
20. นายอภิสิทธิ์ จันทรโอพาส
นายกองคการบริหารสวนตําบลผาบอง จังหวัดแมฮองสอน
21. นางสุภาพร ทองใบ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลรองเคาะ จังหวัดลําปาง
22. นายคุณากร ตะอุน
(แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงกานต จังหวัดลําพูน
23. นายอินสม ปญญาโสภา
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม
24. นางสาวทัศนีย ยะจา
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม
25. นางอาภรณ แสงโชติ
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดแมฮองสอน
26. นางทิพวารี คีรีวรรณ
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดลําปาง
27. นายปรีชา สมบูรณชัย
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดลําพูน
28. นางอรพินธ อิกําเหนิด
(แทน) ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดลําพูน
29. นายชูชีพ พงษไชย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
30. นางสาวอําพัน ใจอินตา
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําปาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
31. นายโกสินทร นิยะกิจ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําพูน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/คณะกรรมการ...

-๒คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดภารกิจ
1. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง
3. นายกองคการบริหารสวนตําบลหางดง จังหวัดเชียงใหม
4. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
5. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
6. รอยตรี ชัย วงศตระกูล
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดลําปาง
7. นายสถาพร ศรีวันชื่น
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดแมฮองสอน
8. หัวหนาสํานักงานจังหวัดแมฮองสอน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน
2. นางธนาภรณ เจริญสุข
3. นางภูษณิศ ไชยมณี
4. นางสาวณัฐติยาภรณ เวียงทอง
5. นายสมคิด ปญญาดี
6. นายอรรถวุฒิ พงษโสภาวิจิตร
7. นายณัฐชัย ชีวะศิริ
8. นางสาวนันทวดี วงศมาดิษฐ
9. นางสาวพิมพิมล บุญยานํา
10. นายอัครชัย อาสุ
11. นายธีระพงษ คาวี
12. นางสาวศิริวรรณ เขื่อนคํา
13. นางสาวฐิติกานต กรินรักษ
14. นางสาวสุขุมาลย ประจักษวิไล
15. นางสาวอมรรัตน พลเหิม
16. นางสาวสุวิมล สุกุมลจันทร
17. นางสาวกัณฐิกา ทากะเชียง
18. นางสาวอัจฉรา คํามูล
19. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน
20. นางสาวสุวลี ทองทัพ
21. นายจิรวัฒน ดีวะรัตน
22. นางสาวสุภามาศ ใจวงค
23. นางสาวพลอยไพลิน คาชัยภูมิ
24. นางสาวปรารถนา เขตบรรพต
25. นางสาวกนกจันทร ชวานนท
26. นายภานุวัฒน คํานินทะ
27. นางสาวทัศนลักษณ บุญลิขิต
28. นางสาวกนกวรรณ ปาลี
29. นางสาวกาญจนาพร ผาบชัย

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานที่ 19 เชียงใหม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 ลําปาง
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
/เริ่มประชุม...

-๓เริ่มประชุมเวลา

14.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ

นายวิรฬุ พรรณเทวี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เปนการประชุมเรื่องเรงดวนสําคัญ ครั้งที่
1/2563 มีระเบียบวาระการประชุมสําคัญ ดังนี้
1) หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย
2) แนวทางการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
และกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3) การโอนทรัพยสินของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเภทครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดจัดทํารายงาน
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน
นิติกรชํานาญการ รักษาการในตําแหนง การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัด
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 5/๒๕62 เรียบรอยแลว ประกอบดวยรายงานการประชุม
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จํ านวน 22 หน า โดยมี หนั งสื อแจ งไปยั งคณะกรรมการบริ หารงานกลุ ม จั ง หวั ด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพรในเว็บไซต
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน
นิติกรชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ด วยในคราวประชุ มคณะกรรมการบู รณาการนโยบายพั ฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) ครั้ งที่ 2/2562 เมื่ อ วั น ที่ 2 ธั น วาคม 2562 โดยมี นายกรั ฐมนตรี
(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธาน มีมติเห็นชอบหลักเกณฑการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจั งหวั ด
และกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. จึงไดแจงเรื่อง ดังกลาวเพื่อทราบและใชเปน
แนวทางประกอบการดําเนินงานโดยการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของจังหวัดและกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณา
เฉพาะกรณีเปนโครงการใหมที่ไมอยูในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวั ด
และกลุมจังหวัดหรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดําเนินการ
/ซึ่งกระทบ...

-๔ซึ่ ง กระทบต อ กลุ มเป าหมายหรื อวั ตถุ ประสงค ของโครงการ และให ดํ าเนิ นการ
ตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวของ โดยมีหลักเกณฑตางๆ
มติที่ประชุม

รับทราบหลักเกณฑการเปลี่ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บัติราชการประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย
3.2 แนวทางการรายงานผลการดํ าเนิ นงานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน
นิติกรชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ดวยกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ที่ มท 0212.2/ว 7385 ลงวันที่
6 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แจงวาพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใชบังคับไมทันใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และสํานักงบประมาณไดแจงหลักเกณฑและเงื่อนไขการใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน และวิธีปฏิบัติ
ในการอนุมัติเงินจัดสรรการบริหารงบประมาณรายจาย รวมทั้งการหักงบประมาณ
รายจายตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน และเห็นว า เพื่ อใหการขับเคลื่อนการดําเนิ นการตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและ
กลุมจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขอใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดําเนินการ ดังนี้
1. ใหผูวาราชการจังหวัด/หัวหนากลุมจังหวัด ติดตาม เรงรัดการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสามารถใชงบประมาณ
ไดทันตามระยะเวลาเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ประกาศบังคับใช
2. ใหรายงานขอมูลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกในวันที่ 5 มกราคม 2563)
โดยใหรายงานผลทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสอีกทางหนึ่ง
ในการนี้ กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดมีหนังสือแจงใหทั้ง 4 จังหวัด
ทราบและพิ จ ารณาดํ าเนิ นการแจ ง หน วยงานในพื้ นที่ ที่ ไ ด รั บงบประมาณตาม
พระราชบั ญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุมจังหวัด
ภาคเหนื อตอนบน 1 เพื่ อดํ าเนิ นการตามแนวทางการรายงานผลการดํ าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยขอให
จั งหวั ดเป นผู รวบรวมรายงานและจั ด ส ง ให ก ลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส k.i.r.center@gmail.com ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน
(เริ่มรายงานครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563) เพื่อประมวลรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนฯ ตามแบบรายงาน 01/2563 และแบบรายงาน 02/2563 ใหกระทรวง
มหาดไทยทราบ โดยสามารถดาวนโหลดแบบรายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไดที่ http://www.osmnorth-n1.moi.go.th หัวขอ เอกสารเผยแพร เรื่อง แบบรายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
/นายวิรุฬ...

-๕นายวิรฬุ พรรณเทวี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธานการประชุม

ขอปรับระยะเวลาการรายงานโดยขอความรวมมือใหจังหวัดเปนผูรวบรวม
รายงานและจัดสงใหกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
k.i.r.center@gmail.com ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน เพื่อใหทันระยะเวลาในการ
ประมวลรายงานผลการดํ า เนิน งานตามแผนฯ ตามแบบรายงาน 01/2563
และแบบรายงาน 02/2563 ใหกระทรวงมหาดไทยทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบแนวทางและเห็นชอบในการปรับระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดสงใหกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การโอนทรัพยสินของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเภท
ครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน
นิติกรชํานาญการ รักษาการในตําแหนง พัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/049986 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร 2561 ไดอนุมัติยกเวนการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้ อ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหกลุมจังหวัดโอนพัสดุที่ไดจัดหา
โดยใชงบประมาณของกลุมจังหวัด ซึ่งเปนพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใชงาน
ไดใหกับหนวยงานของรัฐ โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่และความพรอมในการบริหาร
จัดการทรัพยสิน ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กอนทุกครั้ง โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ป งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํ า หรับป งบประมาณป ถัด ๆไป หากกลุ มจัง หวั ด มี
ความประสงค ที่ จ ะโอนพั ส ดุ คุ ณ ภาพดี ให กลุ ม จั ง หวั ด ขอยกเว น หรื อ ผ อ นผั น
ตอคณะกรรมการวินิจฉัย เปนรายกรณีไป
หน ว ยงานที่ดํ า เนิ นงานตามโครงการกลุ ม จัง หวัด ภาคเหนื อตอนบน 1
ได แสดงความประสงค ที่ จะขอรั บโอนทรั พย สิ น ประเภทครุ ภั ณฑ ที่ เกิดขึ้ นจาก
โครงการที่ จั ดหาจากการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ยประจํ าป ของกลุ มจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 40 รายการ เปนเงิน
946,600 บาท (เกาแสนสี่หมื่นหกพันหกรอยบาทถวน)
เพื่อใหการบริหารทรัพยสินที่ไดมาจากการใชจายจากงบประมาณ
รายจ ายของกลุ มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1 เป นไปอย างมี ประสิทธิ ภาพ จึ งขอ
ความเห็น ชอบการโอนทรัพ ย สิน และยกเว นการจํ า หน า ยการโอนทรัพ ย สิ นต อ
คณะกรรมการวินิจฉัยหรือ กวจ. ตอไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบการโอนทรัพยสินของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเภทครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 40 รายการ เปนเงิน 946,600 บาท
(เกาแสนสี่หมื่นหกพันหกรอยบาทถวน)
/4.2 การเปลี่ยนแปลง...

-๖4.2 การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการภายใต แผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1) ขอระเบียบ/แนวทาง
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน
1.1 ระเบี ย บว า ด ว ยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. 2548
นิติกรชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 23 และขอ 24 โดยสรุป กรณีสวนราชการมีความจําเปน
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ต อ งโอนเปลี่ ย นแปลงงบประมาณรายจ า ย ต อ งไม ทํ า ให เ ป า หมายผลผลิ ต
หรือโครงการตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณหรือแผนงาน
ในเชิงบูร ณาการเปลี่ ยนแปลงไปลดลงในสาระสํ าคั ญ โดยหัวหน า สว นราชการ
มี อํ า นาจโอนเปลี่ ย นแปลงกรณี ก ารโอนเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ จั ด หาครุ ภั ณ ฑ ห รื อ
สิ่งกอสรางจะตองมีวงเงินตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท และต่ํากวา 10 ลานบาท
ตามลําดับ
1.2 ระเบียบว าด วยการบริหารงบประมาณรายจ ายสํ าหรั บแผน
บูรณาการ พ.ศ. 2559 ขอ 15 (1) ในกรณีที่หนวยงานที่มีความจําเปนตองโอน
งบประมาณรายจายบูรณาการภายใตแผนงานบูรณาการเดียวกัน ใหโอนไดกรณีที่
หนวยรับงบประมาณไมสามารถดําเนินการใชจายหรือกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย
สําหรับโครงการหรือกิจกรรมภายใตแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ ใหเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาอนุมัติ
1.3 หนั งสื อสํ านั กงบประมาณ ด วนที่ สุ ด ที่ นร 0702 /ว 83
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่องซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
วาดวยการบริหารงบประมาณรายจา ยสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการกิจกรรมหรือรายการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ที่กําหนดใหหนวยรับงบประมาณสามารถพิจารณาดําเนินการไดโดยไมตองขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณ
2) แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะเจาภาพแผนงานบูรณาการ
สงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ไดกําหนดแนวทางเกี่ยวกับ
การโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณรายจาย ให เสนอขอความเห็ นชอบจากกรรมการ
บริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) หรือคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) แลวแตกรณี ดังนี้
1) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและกระทบตอเปาหมาย
และสาระสําคัญของโครงการ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ กระทบแผนฯ หากพิ จารณา
แลวเห็นวา การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายมี ผลทําใหเปาหมายโครงการ
กิจกรรมหรือรายการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสํา คัญตามที่สํา นักงบประมาณให
ความเห็นไวแลวตามขอ 10 ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายสําหรับ
แผนงานบู รณาการ พ.ศ. 2559 ให จั งหวั ดหรื อกลุ มจั งหวั ดดําเนิ นการปรั บปรุ งแผน
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณและสงใหสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
/รวบรวม...

-๗รวบรวมเสนอ รองนายกรั ฐมนตรี (นายวิ ษณุ เครื องาม) ในฐานะที่ กํ ากั บแผนงาน
บูรณาการสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อโปรดพิจารณา
ใหความเห็นชอบ จากนั้นจึงขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
2) กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและไมกระทบตอเปาหมาย
และสาระสําคัญของโครงการ
กรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไมกระทบตอเปาหมายโครงการ
กิจกรรมหรือรายการ ตามขอ 12 ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจาย
ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม
2560 เรื่องซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณรายจายสําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ใหจังหวัดและกลุมจังหวัด
ดําเนินการได โดยไมตองขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ แลวสงสําเนาให
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบดวย
3) ขอเท็จจริง
ส วนราชการได เสนอขอโอนเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดกิ จกรรม
ภายใตโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.ในกรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไมกระทบตอเปาหมายและสาระสําคัญ
ของโครงการ จํานวน 6 โครงการ 6 กิจกรรม 2.กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ที่กระทบตอเปาหมายและสาระสําคัญของโครงการ จํานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไมกระทบตอเปาหมาย
และสาระสําคัญของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงการพลิ ก โฉมกลุ มจั งหวั ด ภาคเหนื อ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 (Next Lanna Projects
to Industry 4.0)
- กิจกรรมพลิกโฉมเพิ่มมูลคาอุตสาหกรรม
ขาวเมืองเหนือดวยนวัตกรรม
1.2 โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจําหนายสินคา
Lanna Expo 2020
- กิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo
1.3 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพการท อ งเที่ ย ว
เชิงธรรมชาติ
- กิจกรรมปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและพัฒนา
กิจกรรมการทองเที่ยว สินคาและบริการทองเที่ยว
เชิงธรรมชาติ
1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
- กิ จกรรมการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ ยว
สิ นค าและบริ การการท อ งเที่ ยวเชิ งวั ฒ นธรรม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน

รายการ/เหตุผลทีข่ อเปลี่ยนแปลง

36,639,900 ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยงานเจาภาพโครงการ จาก ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปน อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหส อดคลอ งกั บบาทบาทและ
ภารกิจในการดําเนินงาน

14,816,700 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม

ขอแกไขรายละเอียดรายการคาใชสอย

40,000,000 สํานักงาน
การทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

ขอเปลี่ ย นแปลงหน ว ยงานเจ า ภาพโครงการ จาก
สํ านั ก งานการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าจัง หวัด เชี ย งใหม เป น
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม เพื่อใหสอดคลองกับบทบาท
และภารกิจในการดําเนินงาน

1,504,000

ขอปรั บ ค าใช จา ยในการฝ ก อบรมเพื่ อ ใหส อดคล อ งกั บ
งบประมาณที่ถูกปรับงบประมาณ ในหมวดงบดําเนินงาน
รายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

สํานักงาน
การทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม

/1.5 โครงการ...

-๘โครงการ/กิจกรรม
1.5 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
- กิจกรรมการเฝาระวังลาดตระเวน
ปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน

รายการ/เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง

2,275,000

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม

650,000

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดลําปาง

1,639,050

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดแมฮองสอน

400,000

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดลําพูน

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดลอ มจังหวั ด เชี ย งใหม เป น ที่ ทํ าการปกครองอํ าเภอ
25 อําเภอ โดยใชจายงบประมาณจํานวนเทาเดิม เพื่อใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา เหมาะสม เกิดความ
คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด ลํ า ปาง เป น ที่ ทํ า การปกครองอํ า เภอ
13 อําเภอ โดยใชจายงบประมาณจํานวนเทาเดิม เพื่อใหการใชจาย
งบประมาณเป นไปอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ คุ ม ค า และเหมาะสม
เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
1. กิ จกรรมย อยที่ 1.1 ขอเปลี่ยนแปลงกิ จกรรมเป นการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการในการวางมาตรการปองกันหมอกควันไฟปากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป พ.ศ. 2563 โดยผนวกรวมกับกิจกรรม
ที่ 3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในการแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2. กิจกรรมยอยที่ 2.1 ขอเปลี่ยนหนวยรับผิดชอบโครงการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานกิจกรรมการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินกิจกรรม อีกทั้งเพื่อใหเปนไปตามสายงานการบังคับบัญชา
ซึ่ งจะส งผลให การดํ าเนิ นกิ จ กรรมฯ เป น ไปด วยความเรี ย บร อ ย
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และทันตอสถานการณในพื้นที่
3. ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ 2.2 จัดราษฎรอาสาสมัครปองกัน
ไฟป า ทํ า แนวกั น ไฟ เพื่ อ ป อ งกั น ไฟป า ในหมู บ า นพื้ น ที่ เ สี่ ย ง
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 10 ชุมชน โดยผนวกรวม
กับกิจกรรมที่ 2.3 จัดราษฎรอาสาสมัครปองกันไฟปา ลาดตระเวน
เพื่อ ปอ งกันไฟปา ในหมูบานพื้นที่เสี่ยง ในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 จํานวน 10 ชุมชน
4. กิ จ กรรมที่ 4 ขอเปลี่ ย นแปลงค า วั ส ดุ จากเดิ ม เป น ค าวั ส ดุ
เชื้ อ เพลิ ง และหลอ ลื่ น เปน วั ส ดุสํ านั ก งาน ซึ่ งจะเป น ประโยชน
ในการดําเนินการบริหารติดตามโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน เปน ที่ทําการปกครองอําเภอ
7 อําเภอ
ขอเปลี่ ย นแปลงหน ว ยดํ า เนิ น การ จาก สํ านั ก งานทรั พยากร
ธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดลอ มจังหวั ด ลํ า พูน เป น อํ า เภอ 8 อํ าเภอ
โดยใชจายงบประมาณจํานวนเทาเดิม เพื่อให การใชจายงบประมาณ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา และเหมาะสม เกิดความคลองตัว
และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกภาคสวน

17,469,600

/1.6 โครงการ...

-๙งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการบริการ
ดูแลผูสูงอายุและผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อผูสูงอายุ
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการบริการ
การดูแลผูสูงอายุในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

๑,๔๔๒,๑00

หนวยงาน
สถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 19
เขียงใหม

รายการ/เหตุผลทีข่ อเปลี่ยนแปลง
1. ขอปรั บ รายจ า ยโดยเพิ่ มรายการค าวั ส ดุ โดยเกลี่ ย
ค า ใช จ า ย จากค า ใช ส อย เป น ค า วั ส ดุ เนื่ อ งจากสํ า นั ก
งบประมาณ ตั ดค าใช จ ายในส ว นของวั ส ดุ เป น ผลให
ไมมีวัสดุสําหรับใชในการฝกอบรมและดําเนินการฝกอบรมได
โดยวัสดุดังกลาวมิใชวัสดุสําหรับการแจกจาย แตเปนวัสดุ
ที่ใ ชประกอบการฝกปฏิบัติใ นการฝก อบรม เชน น้ํามัน
นวดตัว อาหารสด เปนตน จึงปรับคาอาหารกลางวัน และ
คาอาหารวาง เปนคาวัสดุแทน
2. ขอเปลี่ ย นแปลงชื่ อ รายการที่ 1 โดยเปลี่ ย นจาก
“การอบรมผูสูงอายุดวยการนวดไทย 30 ชั่วโมง” เปน
“การอบรมนวดไทยสําหรับผูสูงอายุ 30 ชั่วโมง” เพื่อให
สอดคล อ งกั บวัต ถุ ป ระสงคข องการดํา เนิน การงานและ
วัตถุประสงคของโครงการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เปนการแกไขขอความที่พิมพคลาดเคลื่อน ตกหลน ใหถูกตอง
ตามขอเท็จจริงที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ

2. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบตอเปาหมาย
และสาระสําคัญของโครงการ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน

2.1 โครงการ อนุรักษ ฟนฟู ปองกันและสงเสริม
การใช ประโยชน จากทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางคุมคาและยั่งยืน
- กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําและปาชุมชนในเขตปา
สงวนแหงชาติ

13,688,500

สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไม
ที่ 3 (ลําปาง)

2.2 โครงการพั ฒ นาศัก ยภาพการออกแบบ
และการตลาด ผลิ ต ภั ณ ฑ เซรามิ ก และหั ต ถ
อุตสาหกรรม (Northern Creative Industrial
Ceramic & Craft)
2.2.1 กิ จ กรรมส ง เสริ ม การตลาดสิ น ค า
เซรามิ ก และหั ต ถอุ ต สาหกรรม (Creative
Showcase & Exhibition)

1,000,000

สํานักงานพาณิชย
จังหวัดลําปาง

2.2.2 กิจกรรมการพัฒนา OTOP มุงสูสากล
และการสรางมูลคาเพิ่มสินคาหัตถอุตสาหกรรม

3,000,000

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดลําปาง

รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง
ปรั บ พื้น ที่ ดํ าเนิน การจาก 3 จัง หวั ด เป น 2 จัง หวัด คื อ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) รับผิดชอบพื้น ที่
จั ง หวั ด ลํ า ปาง และสํ า นั ก จั ด การทรั พ ยากรป า ไม ที่ 1
สาขาแม ฮ อ งสอน รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน
และขอยกเลิกพื้นที่ที่ดําเนินการในจังหวัดเชียงใหม โดยมี
สํานัก จัด การทรั พยากรป าไม ที่ 1 (เชี ยงใหม) ที่รั บผิ ดชอบ
เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การในจั ง หวั ด ลํ า ปางมี ค วามจํ า เป น
เรงดวนมากกวา
ขอยกเลิ ก กิ จ กรรมนํ า ผู ป ระกอบการเชื่ อ มโยงตลาดและ
เจรจาธุ ร กิ จ ในงานแสดงและจํ า หน า ยสิ น ค า “STYLE”
เนื่ อ งจากในเบื้ องต นจากการประสานกรมส ง เสริ ม การค า
ระหว า งประเทศกระทรวงพาณิ ชย ทราบว าเดิ มได กํ าหนด
จั ด งาน “STYLE” จํ า นวน 2 ครั้ ง คื อ เดื อ นเมษายน และ
เดือนตุลาคม เปนประจําทุกปนั้น สําหรับในป 2563 ไดกําหนด
จั ด งานเพี ย งจํ า นวน 1 ครั้ ง คื อ เดื อ นตุ ล าคม 2563
ซึ่งสงผลทําใหกิจกรรมที่จะดําเนินการเกินหวงปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ขอลดจํ า นวน กลุ ม เป า หมาย และจํ า นวนผลิ ต ภั ณ ฑ
เพื่อตองการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ประเภทผา ไม และเซรามิก
ที่มีศักยภาพและมีความพรอมในการพัฒนาผลิตภัณฑสูสากล
สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑเปนที่ตอ งการของตลาด มีโอกาส
ขยายตลาดไปสูภูมิภาคในประเทศและตางประเทศ ซึ่งตองใช
งบประมาณในการจางเพิ่มขึ้น

/1. กรณี...

-๑๐1. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไมกระทบตอเปาหมาย
และสาระสําคัญของโครงการ
1.1 โครงการพลิ กโฉมกลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ เพื่ อ รองรั บ
อุตสาหกรรม 4.0 (Next Lanna Projects to Industry 4.0) กิจกรรมพลิกโฉมเพิ่มมูลคา
อุตสาหกรรมขาวเมืองเหนือดวยนวัตกรรม งบประมาณ 36,639,900 บาท (สามสิบ
หกลานหกแสนสามหมื่นเกาพันเการอยบาทถวน) โดยศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
นางธนาภรณ เจริญสุข
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยงานเจาภาพโครงการ จาก ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปน มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหสอดคลองกับบทบาท
และภารกิจในการดําเนินงาน

นางปริษา ปานพรหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยนอกระบบแลว
หรือไม

นางธนาภรณ เจริญสุข
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

จากขอหารือกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
และอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เห็นวาจากกรณี
การมอบอํา นาจการจัดซื้อจัดจางใหแกมหาวิทยาลัยพะเยา โดยที่หัวหนา กลุมฯ
มอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดพะเยาแลว ผูวาราชการจังหวัดพะเยายอมสามารถ
มอบอํานาจดังกลาวตอใหแกผูดํารงตําแหนงในมหาวิทยาลัยพะเยาไดตามนัยขอ 7
วรรคสอง (1) (ข) แตจะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากหัวหนากลุมฯ กอน

มติที่ประชุม

ขอใหศูนย สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และอุ ทยานวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทบทวน หารือ กับฝายเลขานุการฯ และสํานักงบประมาณ
โดยใหเพิ่มเติมขอสังเกต และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ ก.บ.ก. มาประกอบ

นางภูษณิศ ไชยมณี
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

1.2 โครงการจั ดแสดงนวั ตกรรมและจํ าหน ายสิ นค า Lanna
Expo 2020 กิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo งบประมาณ จํานวน 14,816,700 บาท
(สิบสี่ลานแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดรอยบาทถวน) โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม
ขอแกไขรายละเอียดรายการคาใชสอย มีรายละเอียด ดังนี้
คาใชสอยรายการเดิม งบประมาณ 14,801,700 บาท
(สิบสี่ลานแปดแสนหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)
1) คาจางเหมาบริการ
- ค า จ า งเหมาการประชาสั ม พั น ธ ง านภาพรวม
งานตกแต ง สถานที่ พิ ธี เ ป ด งาน การเชิ ญ Buyer เข า ร ว มเจรจาธุ ร กิ จ การค า
กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมบนเวทีกลาง งบประมาณ 14,725,700 บาท (สิบสี่ลาน
เจ็ดแสนสองหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน)
2) คาใชจายในการประชุม งบประมาณ 76,000 บาท
(เจ็ดหมื่นหกพันบาทถวน)
คาใชสอยรายการใหม งบประมาณ 14,756,700 บาท
(สิบสี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันเจ็ดรอยบาทถวน)
/1) คาจางเหมา...

-๑๑1) คาจางเหมาบริการ
- คาจางเหมาการประชาสัมพันธภาพรวมการจัดงาน
งานตกแตงสถานที่ พิธีเปดงาน การเชิญ Buyer เขารวมเจรจาธุรกิจการคา (จํานวน
ไมนอยกวา 20 ราย) กิจกรรมพิเศษ กิจกรรมบนเวทีกลาง และกิจกรรม Lanna Handicraft
Festival งบประมาณ 8,070,700 บาท (แปดลานเจ็ดหมื่นเจ็ดรอยบาทถวน)
- ค า จ า งเหมาดํ า เนิ น การจั ด ทํ า และตกแต ง คู ห า
มาตรฐานพรอมสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน (จํานวน 600 คูหาๆละ 4,500 บาท
(สี่พันหารอยบาทถวน)) งบประมาณ 2,700,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนบาทถวน)
- คาเชาสถานที่จัดงาน งบประมาณ 4,000,000 บาท
(สี่ลานบาทถวน)
2) คาใชจายในการประชุม (คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คณะกรรมการฯ คณะทํางาน และเจาหนาที่ จํานวน 40 คนๆละ 155 บาท
(หนึ่งรอยหาสิบหาบาทถวน) จํานวน 5 ครั้ง) งบประมาณ 31,000 บาท (สามหมื่น
หนึ่งพันบาทถวน)
นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง

การขอแก ไ ขรายละเอี ย ดรายการค า ใช ส อยดั ง กล า ว
เป น ไปตามหลั กเกณฑ การเปลี่ ย นแปลงประเภทงบรายจ า ย โดยไม มี ผ ลทํ า ให
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของรายการตามที่ไดรับอนุมัติไวเดิม

มติที่ประชุม

เห็ นชอบการขอแก ไขรายละเอี ย ดรายการค า ใช สอย ภายใต โครงการจั ดแสดง
นวัตกรรมและจําหนายสินคา Lanna Expo 2020 กิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo
งบประมาณ จํ านวน 14,816,700 บาท (สิ บสี่ ล า นแปดแสนหนึ่ งหมื่ นหกพั น
เจ็ดรอยบาทถวน) โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
1.3 โครงการพั ฒนาศั ก ยภาพการท องเที่ ย วเชิ งธรรมชาติ
กิจกรรมปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยว สินคาและบริการ
ทองเที่ ยวเชิงธรรมชาติ งบประมาณ 40,000,000 บาท (สี่สิบ ลา นบาทถวน)
โดยสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

นางปริษา ปานพรหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยงานเจาภาพโครงการจาก สํานักงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม เปน แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม เนื่องจาก
ในขั้นคํ าของบประมาณไดเสนอหนวยงานเจา ภาพโครงการคลาดเคลื่อนไปจาก
ความเปนจริง และเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจในการดําเนินงาน ในสวนของพื้นที่
ดําเนินการอยูในเขตพื้นที่ปา ขณะนี้ไดรับการอนุญาตใชพื้นที่จากกรมปาไมแลว

มติที่ประชุม

เห็ น ชอบการขอเปลี่ ย นแปลงหน ว ยงานเจ า ภาพโครงการ จาก สํ า นั กงานการ
ทองเที่ยวและกีฬ าจั งหวั ดเชียงใหม เปน แขวงทางหลวงชนบทเชี ยงใหม ภายใต
โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานและพัฒนา กิจกรรมการทองเที่ยวสินค าและบริการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
งบประมาณ 40,000,000 บาท (สี่ สิ บล านบาทถ วน) โดยสํ านั กงานการท องเที่ ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม
/1.4 โครงการ...

-๑๒1.4 โครงการพั ฒนาศั กยภาพการท องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรม
กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวสินคา และบริการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบประมาณ 1,504,000 บาท (หนึ่งลานหาแสน
สี่พันบาทถวน) โดยสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
นางปริษา ปานพรหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

ขอปรับคาใชจา ยในการฝกอบรมเพื่อใหสอดคลองกับ
งบประมาณที่ถูกปรับงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ในหมวดงบดําเนินงาน
รายการคาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม

มติที่ประชุม

เห็ นชอบการขอปรั บค าใช จ ายในการฝ กอบรมเพื่ อให สอดคล องกั บงบประมาณ
ที่ถูกปรับงบประมาณจากสํานักงบประมาณ ในหมวดงบดําเนินงาน รายการคาใชจาย
ในการสัมมนาและฝกอบรม ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวสินคา และบริการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบประมาณ 1,504,000 บาท (หนึ่งลานหาแสน
สี่พันบาทถวน) โดยสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
1.5 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝาระวังลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง
งบประมาณ 2,275,000 บาท (สองล า นสองแสนเจ็ ด หมื่ น ห า พั น บาทถ ว น)
โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

นายสมคิด ปญญาดี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวั ดเชียงใหม เปน ที่ทําการปกครองอําเภอ 25 อําเภอ
โดยใชจายงบประมาณจํานวนเทาเดิม เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คุมคา เหมาะสม เกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทุกภาคสวน

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม เปน ที่ทําการปกครองอําเภอ 25 อําเภอ ภายใต
โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม
การเฝาระวังลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง งบประมาณ 2,275,000 บาท
(สองล านสองแสนเจ็ ดหมื่ นห า พั นบาทถ วน) โดยสํ า นั กงานทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
1.5 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 กิจ กรรมการเฝา ระวั งลาดตระเวนปองกั น ไฟป า ในพื้นที่เสี่ ย ง
งบประมาณ 650,000 บาท (หกแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง

นายอรรถวุฒิ พงษโสภาวิจิตร
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการจาก สํานักงานทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมจั งหวัดลําปาง เปน ที่ ทําการปกครองอําเภอ 13 อําเภอ
โดยใชจายงบประมาณจํานวนเทาเดิม เพื่อใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คุมคา และเหมาะสม เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทุกภาคสวน
/มติที่ประชุม...

-๑๓มติที่ประชุม

เห็ นชอบการขอเปลี่ ยนแปลงหนวยดํ าเนินการจาก สํ านั กงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง เปน ที่ทําการปกครองอําเภอ 13 อําเภอ ภายใตโครงการ
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝา
ระวังลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง งบประมาณ 650,000 บาท (หกแสน
หาหมื่นบาทถวน) โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
1.5 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝาระวังลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง
งบประมาณ 1,639,050 บาท (หนึ่ งล านหกแสนสามหมื่ นเก าพั นห าสิ บบาทถ วน)
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน

นายเจริญฐานรักษ รีเรียบ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน

1. กิ จกรรมย อยที่ 1.1 ขอเปลี่ ยนแปลงกิ จกรรมเป น
การประชุมเชิงปฏิบัติการในการวางมาตรการปองกันหมอกควันไฟปากลุมจังหวัด
ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ประจํ า ป พ.ศ. 2563 โดยผนวกรวมกั บ กิ จ กรรมที่ 3
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนในการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2. กิจกรรมยอยที่ 2.1 ขอเปลี่ยนหนวยรับผิดชอบโครงการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานกิจกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรม อีกทั้งเพื่อใหเปนไปตามสายงานการบังคับบัญชา ซึ่งจะสงผลใหการดําเนิน
กิจกรรมฯ เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และทันตอ
สถานการณในพื้นที่
3. ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ 2.2 จัดราษฎรอาสาสมัคร
ปองกันไฟป า ทํ าแนวกันไฟ เพื่อปองกันไฟป าในหมู บานพื้ นที่ เสี่ ยง ในกลุ มจังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 10 ชุมชน โดยผนวกรวมกับกิจกรรมที่ 2.3 จัดราษฎร
อาสาสมั ครป องกั นไฟป า ลาดตระเวน เพื่ อป องกั นไฟป า ในหมู บ า นพื้ นที่ เสี่ ย ง
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 10 ชุมชน
4. กิ จกรรมที่ 4 ขอเปลี่ ยนแปลงค าวั สดุ จากเดิ มเป น
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปน วัสดุสํานักงาน ซึ่งจะเปนประโยชนในการดําเนินการ
บริหารติดตามโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. ขอเปลี่ ย นแปลงหน ว ยดํา เนิ น การ จาก สํ า นั กงาน
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอมจัง หวั ดแมฮ องสอน เปน ที่ ทําการปกครอง
อําเภอ 7 อําเภอ

ขอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณไปใหแตละอําเภอ
นายชาญชัย ดารารัตติกาล
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน เนื่องจากในขั้นตอนการมอบอํานาจการดําเนินงาน และการจัดซื้อจัดจาง จะตองทราบ
งบประมาณที่แนชัดที่จะจัดสรรไปใหแตละอําเภอ
นายเจริญฐานรักษ รีเรียบ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน

สํานักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวั ด
แมฮองสอน ไดจัดทํารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณที่จะไดรับในแตละอําเภอ
ไวอยูแลว และจะสงรายละเอียดดังกลาวใหสํานักงานจังหวัดแมฮองสอนตอไป
/มติที่ประชุม...

-๑๔มติที่ประชุม

เห็ นชอบการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดกิจกรรมและการขอเปลี่ ยนแปลงหน วย
ดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน เปน
ที่ทําการปกครองอําเภอ 7 อําเภอ ภายใตโครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
กลุ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝาระวังลาดตระเวนปองกันไฟป า
ในพื้นที่เสี่ยง งบประมาณ 1,639,050 บาท (หนึ่งลานหกแสนสามหมื่นเกาพัน
หาสิบบาทถวน) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน
1.5 โครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปากลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการเฝาระวังลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง
งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน

ขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ จาก สํานักงานทรัพยากร
นายพีระ ชวยบํารุง
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน เปน อําเภอ 8 อําเภอ โดยใชจายงบประมาณ
จํานวนเทาเดิม เพื่อให การใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน
และเหมาะสม เกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกภาคสวน
มติที่ประชุม

เห็ นชอบการขอเปลี่ ยนแปลงหนวยดํ าเนินการจาก สํ านั กงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน เปน อําเภอ 8 อําเภอ ภายใตโครงการแกไขปญหา
หมอกควั น และไฟป า กลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อตอนบน 1 กิ จ กรรมการเฝ า ระวั ง
ลาดตระเวนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยง งบประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน)
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําพูน
1.6 โครงการพั ฒ นาศั กยภาพ มาตรฐานการบริ การดู แ ล
ผูสูงอายุและผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อผูสูงอายุในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กิจ กรรมพั ฒ นาศั กยภาพมาตรฐานการบริ การการดู แ ลผู สู ง อายุ ในกลุ มจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ ๑,๔๔๒,๑00 บาท (หนึ่งลานสี่แสนสี่หมื่นสองพัน
หนึ่งรอยบาทถวน) โดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม

นางสาวณัฐติยาภรณ เวียงทอง
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานที่ 19
เชียงใหม

1. ขอปรับ รายจา ยโดยเพิ่ม รายการคา วั สดุ โดยเกลี่ ย
คาใชจาย จากคาใชสอย เปนคาวัสดุ เนื่องจากสํานักงบประมาณ ตัดคาใชจายในสวน
ของวัสดุ เปนผลใหไมมีวัสดุสําหรับใชในการฝกอบรมและดําเนินการฝกอบรมได
โดยวัสดุดังกลาวมิใชวัสดุสําหรับการแจกจาย แตเปนวัสดุที่ใชประกอบการฝกปฏิบัติ
ในการฝกอบรม เชน น้ํามันนวดตัว อาหารสด เปนตน จึงปรับคาอาหารกลางวัน
และคาอาหารวาง เปนคาวัสดุแทน
2. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการที่ 1 โดยเปลี่ยนจาก “การอบรม
ผูสูงอายุดวยการนวดไทย 30 ชั่วโมง” เปน “การอบรมนวดไทยสําหรับผูสูงอายุ 30 ชั่วโมง”
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการดําเนินการงานและวัตถุประสงคของโครงการ

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอปรับรายการรายจายและการขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ ภายใตโครงการ
พัฒนาศักยภาพ มาตรฐานการบริการดูแลผูสูงอายุและผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อผูสูงอายุ
ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการบริการการดูแล
ผูสูงอายุในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ ๑,๔๔๒,๑00 บาท (หนึ่งลาน
สี่แสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน) โดยสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
/2. กรณี...

-๑๕2. กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่กระทบตอเปาหมาย
และสาระสําคัญของโครงการ
2.1 โครงการ อนุ รั กษ ฟ นฟู ป องกั น และส ง เสริ ม การใช
ประโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มอย า งคุ ม ค า และยั่ ง ยื น
กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําและปาชุมชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติ งบประมาณ 13,688,500 บาท (สิ บ สามล า นหกแสน
แปดหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) โดยสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง)
นายอัครชัย อาสุ
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3
ลําปาง

ขอปรับพื้นที่ดําเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้
- พื้ นที่ ดํ า เนิ นการเดิ ม จํ านวน 3 จั งหวั ด โดยมี พื้ นที่
ปาตนน้ํา จํานวน 300 ไร และพื้นที่ปาชุมชน จํานวน 100 ปาชุมชน คือ
1. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) รับผิดชอบ
พื้นที่จังหวัดลําปาง มีพื้นที่ปาชุมชน จํานวน 40 ไร
2. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขาแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน มีพื้นที่ปาตนน้ํา จํานวน 300 ไร
3. สํ า นั ก จั ด การทรั พ ยากรป า ไม ที่ 1 (เชี ย งใหม )
รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ปาชุมชน จํานวน 60 ไร
- พื้น ที่ดํ า เนิน การใหม จํ านวน 2 จั งหวัด โดยมีพื้ นที่
ปาตนน้ํา จํานวน 300 ไร และพื้นที่ปาชุมชน จํานวน 100 ปาชุมชน คือ
1. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) รับผิดชอบ
พื้นที่จังหวัดลําปาง มีพื้นที่ปาชุมชน จํานวน 700 ไร
2. สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 สาขาแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน มีพื้นที่ปาตนน้ํา จํานวน 300 ไร
3. ขอยกเลิ ก พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การในจั ง หวั ด เชี ย งใหม
โดยมีสํ า นั กจัด การทรั พยากรป า ไมที่ 1 (เชี ยงใหม ) รั บผิ ดชอบ เนื่องจากพื้ นที่
ดําเนินการในจังหวัดลําปางมีความจําเปนเรงดวนมากกวา

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอปรับพื้นที่ดําเนินการ และการขอยกเลิกพื้นที่ที่ดําเนินการในจังหวัด
เชียงใหม ภายใต โครงการ อนุรั กษ ฟนฟู ป องกันและส งเสริ มการใชประโยชน จาก
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมอยางคุ มค าและยั่ งยื น กิจกรรมบริ หารจั ดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ เพื่ อฟ นฟู พื้นที่ ป าต นน้ํ าและป าชุ มชนในเขตป าสงวนแห งชาติ
งบประมาณ 13,688,500 บาท (สิ บ สามล า นหกแสนแปดหมื่ น แปดพั น ห า ร อย
บาทถวน) โดยสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง)
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบ และการตลาด
ผลิตภัณฑเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Northern Creative Industrial Ceramic
& Craft) กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม (Creative
Showcase & Exhibition) งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง
/นางสุกัลณี...

-๑๖นางสุกัลณี เสนานุช
สํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง

ขอยกเลิกกิจกรรมนําผูประกอบการเชื่อมโยงตลาดและ
เจรจาธุรกิจในงานแสดงและจําหนายสินคา “STYLE” เนื่องจากในเบื้องตนจาก
การประสานกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศกระทรวงพาณิชย ทราบวาเดิมได
กําหนดจัดงาน “STYLE” จํา นวน 2 ครั้ง คื อ เดือนเมษายน และเดื อนตุล าคม
เปนประจําทุกปนั้น สําหรับในป 2563 ไดกําหนดจัดงานเพียงจํานวน 1 ครั้ง คือ
เดือนตุลาคม 2563 ซึ่งสงผลทําใหกิจกรรมที่จะดําเนินการเกินหวงปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

นายสิธิชัย จินดาหลวง
รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง

ควรจะเขียนโครงการใหมีความยืดหยุนไว เพื่อที่จะสามารถ
ดําเนินการไดหากกําหนดการจัดงานไมไดเปนไปตามที่คาดการณไว

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอยกเลิกกิจกรรมนําผูประกอบการเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจ
ในงานแสดงและจําหนายสินคา “STYLE” ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบ
และการตลาด ผลิต ภัณ ฑ เซรามิกและหัตถอุต สาหกรรม (Northern Creative
Industrial Ceramic & Craft) กิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคาเซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรม (Creative Showcase & Exhibition) งบประมาณ 1,000,000 บาท
(หนึ่งลานบาทถวน) โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดลําปาง
2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบ และการตลาด
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ซรามิ ก และหั ต ถอุ ต สาหกรรม (Northern Creative Industrial
Ceramic & Craft) กิจกรรมการพัฒนา OTOP มุงสูสากล และการสรางมูลคาเพิ่ม
สิ นค า หั ตถอุ ต สาหกรรม งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล านบาทถ ว น)
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง

มติที่ประชุม

เลิกประชุม

โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบ และการตลาด ผลิตภัณฑเซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรม (Northern Creative Industrial Ceramic & Craft) กิจกรรมการพัฒนา
OTOP มุ ง สู ส ากล และการสร า งมู ลค าเพิ่ มสินค าหั ตถอุตสาหกรรม งบประมาณ
3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
เนื่ องจากหน วยงานเจ าภาพกิจกรรมไม ไดมาชี้แจงในที่ ประชุม ซึ่ งคณะกรรมการ
ก.บ.ก. ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม จึงนําวาระเขาที่ประชุมในครั้งถัดไป
เวลา 16.3๐ น.

-๑๗ภาพถายการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 1/๒๕63
วันที่ 27 มกราคม ๒๕63 เวลา 14.0๐ น.
ณ หองประชุมนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
***************************************

-๑๘-

-๑๙-

