รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 23 เมษายน ๒๕64 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
************************************
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2. นายสาเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(เลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
3. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
5. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
6. นางสาววราศิณี สุนทร
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
7. นางสาวพรรณี การะกัน
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
8. นายพิเดช จันทร์ศิริ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
9. นางปริษา ปานพรหม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
10. นางสาวณิชากัญจน์ กัลยรัตน์ศิริ คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย
อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
12. นายพีระ ช่วยบารุง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
13. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
ปลัดจังหวัดลาพูน
14. นายบดินทร์ อินตายวง
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
15. นายเจริญฐานรักษ์ รีเรียบ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16. นางสาววันเพ็ญ สิงห์สุพรรณ (แทน) พาณิชย์จังหวัดลาปาง
17. นางกรรณิการ์ นิรัติศยกุล
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
18. นายบุญอยู่ เสนากุล
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19. นางปิยนันท์ ราชธานี
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
20. นายอภิสิทธิ์ จันทร์โอพาส
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
21. นายชัยรัตน์ ทองใบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ จังหวัดลาปาง
22. นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงกานต์ จังหวัดลาพูน
23. ว่าที่พันตรีอนันต์ ชัยสา
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
24. นายอินสม ปัญญาโสภา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
25. นางสาวทัศนีย์ ยะจา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
26. นางทิพวารี คีรีวรรณ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
27. นายปรีชา สมบูรณ์ชัย
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
28. นางอรพินธ์ อิกาเหนิด
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
29. นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาพูน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30. นายศเนติ จิรภาสอังกูร
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31. นายอนันต์ จิตจง
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32. นางสาวอาพัน ใจอินตา
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/คณะกรรมการ…

-๒คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดภารกิจ
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. นายกเทศมนตรีตาบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลาปาง
3. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
5. นายสถาพร ศรีวันชื่น
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. นางอาภรณ์ แสงโชติ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. ร้อยตรี ชัย วงศ์ตระกูล
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวีระชัย ประเสริฐโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
2. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3. นางสาวอัจฉรา คามูล
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
4. นางสาวสุวลี ทองทัพ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
5. นางสาวจีรนุช สีทา
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
6. นางสาวสุภามาศ ใจวงค์
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
7. นางสาวพลอยไพลิน ค้าชัยภูมิ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
8. นางสาวกุลริศา ใจลังการ์
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
9. นายดนัย วรรณตัน
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
10. นางสาวกนกจันทร์ ชวานนท์ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
11. นางสาวทัศน์ลักษณ์ สิริรุจีกุล กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
12. นายภานุวัฒน์ คานินทะ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
13. นางศันสนีย์ ไชยชนะ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
14. นางสาววิภารัตน์ ธนิศร
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
15. นายธีระพงษ์ คาวี
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
16. นายวิพากย์ จารุพันธ์
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
17. นายชัยวัฒน์ กระแสร์สินธุ์
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
18. นายชัชวาล ฉัตรทอง
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
19. นายฉัตรชัย จอมเดช
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
20. นายเชาว์ ดีพิน
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
21. นางสาวภาวิไล ชลามาตย์
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
22. นางสาวพิราวัลย์ สุจริตจันทร์ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
23. นายวุฒิชัย คาดี
สานักงานปศุสัตว์เขต 5
24. นายอานวย มาเมือง
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
25. นายสายัณห์ กาวีวงค์
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26. จิระวุฒิ จันทร์งาม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
27. นายธีระศักดิ์ คาห้าง
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 ลาปาง
28. นางสาวดารุณี ใจศิล
สานักงานจังหวัดลาพูน
29. นายมนตรี ปลูกปัญญา
ศูนย์ป่าไม้ลาพูน
/นางนิยดา...

-๓30. นางนิยดา หมื่นอนันต์
31. ธนภัทร คหินทพงษ์
32. นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์
33. นายสรวง สุวรรณ
34. นางสาวเกศรินทร์ สายสุริยะ
35. นางสาวสุนทรินทร์ กะรินตา
36. นางพรอุมา หมอยา

สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาพูน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน
แขวงทางหลวงลาพูน
แขวงทางหลวงลาพูน
เทศบาลเมืองลาพูน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน
สานักงานคลังจังหวัดลาพูน

เริ่มประชุมเวลา

10.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2564 มีระเบียบ
วาระการประชุมสาคัญ ดังนี้
1) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2) สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสถานะการอนุมัติโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3) สรุ ปยอดเงิ นเหลื อจ่ ายจากการด าเนินโครงการ/กิ จกรรม ภายใต้แผน
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
4) หน่วยงานแจ้งยกเลิกกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5) โครงการใหม่ ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
6) การพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการใหม่ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7) การพิจารณาใช้เงินที่ได้จากการยกเลิกกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แผน
ปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
8) ซ้อมความเข้าใจการนาเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ
ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป
9) การพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการใหม่ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10) การพิจารณาใช้ เงิ นที่ได้จากการยกเลิ กกิ จกรรม/โครงการ ภายใต้แผน
ปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
11) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
/ระเบียบวาระที่ ๒…

-๔ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ๒๕64

กลุ่ มงานบริห ารยุทธศาสตร์กลุ่ มจัง หวัด ภาคเหนือ ตอนบน 1 ได้ จัดท า
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/๒๕64 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงาน
การประชุม จานวน 15 หน้า โดยมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ๒๕64

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

เพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจาก
การเงินจังหวัด ณ วันที่ 21 เมษายน 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หน่วยดาเนินการ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หมวดงบดาเนินงาน เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี จานวน 20,319,630 บาท เบิกจ่ายเงินกัน จานวน 4,063,926 บาท
และคงเหลือ จานวน 16,255,704 บาท

มติที่ประชุม

รับทราบสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.2 สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 และสถานะการอนุ มั ติ
โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจาก
การเงินจังหวัด ณ วันที่ 21 เมษายน 2564) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจางบประมาณ
พ.ศ. 2๕๖๔ แผนงานยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
แบบบู ร ณาการ จ านวน 11 โครงการ งบประมาณ 281,179,500 บาท
(รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) จาแนกเป็น
- งบลงทุ น จ านวน 10 กิ จกรรม งบประมาณ 223,856,500 บาท
ร้อยละ 79.61
- งบดาเนินงาน จานวน 18 กิจกรรม งบประมาณ 52,323,000 บาท
ร้อยละ 18.61
/- ค่าใช้จ่าย…

-๕- ค่าใช้จ่ายในการบริห ารงานกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ
5,000,000 บาท ร้อยละ 1.78
ซึ่งกลุ่มจังหวัดได้ดาเนินการ ดังนี้
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แจ้งให้ จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 แจ้งให้หน่วยดาเนินการตามโครงการกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. มี ห นั ง สื อ แจ้ ง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ จั งหวั ดแม่ ฮ่ อ งสอน จั ง หวั ด ล าปาง
และจังหวัดลาพูนทราบ เพื่อขอให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง
และจั งหวั ดล าพู น แจ้ งหน่ วยด าเนิ นโครงการตามงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดทารายละเอียด
โครงการ เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ โดยขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคาสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ที่ 1/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 และคาสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ที่ 10/2563 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 อย่างเคร่งครัด และดาเนินงาน
มิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
- กรณีเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดใดจังหวัด
หนึ่ ง ขอให้ จั งหวั ดแจ้ งหน่ วยด าเนิ นโครงการตามงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดทารายละเอียด
และเสนอโครงการที่รับผิดชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เพื่อขออนุมัติโครงการ
- กรณีเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในเขตพื้นที่มากกว่า 1 จังหวัด
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ตามงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนื อ ตอนบน 1 จั ด ท ารายละเอี ย ดโครงการที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ขออนุ มั ติ
โครงการที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2) สถานะการอนุมัติโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
การเสนอขออนุมั ติ โ ครงการ มีก ารเสนอขออนุมั ติที่ ก ลุ่ ม จั งหวั ด
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ภาคเหนือตอนบน 1 จานวน 6 โครงการ เสนอขออนุมัติที่จังหวัดเชียงใหม่ จานวน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
4 โครงการ และเสนอขออนุมัติที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 1 โครงการ มีสถานะ
การอนุมัตโิ ครงการ ดังนี้
1) ขอยกเลิ ก โครงการและโอนงบประมาณไปท าโครงการใหม่
จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัส ติกคอนกรีต
เพื่อการค้าชายแดน เส้นทาง มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 – บ้าน
แม่สุ ริ น ต.ขุ นยวม, แม่เ งา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่ องสอน ผิ ว จราจร กว้ าง 6 เมตร
ระยะทาง 7.835 กิโลเมตร
/2) อนุมัติโครงการ...

-๖2) อนุมัติโครงการแล้ ว จานวน 10 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา 2.โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา
3.โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แห่ ง อนาคต (Food Innovation for Future Food) 4.โครงการส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ นาศั ก ยภาพสิ น ค้ า และบริ ก ารกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 สู่ ส ากล
5.โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาฝุ่ นควั นกลุ่ มจั ง หวัด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 6.โครงการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
7.โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิ ตโคนมคุณภาพสู งล้านนาสู่ การแข่งขัน
ด้านการตลาด 8.โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค
(Lanna coffee Hub) 9. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
10.โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021
มติที่ประชุม

รั บ ทราบสรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสถานะการอนุมัติโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.3 สรุปยอดเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับแจ้งจากจังหวัดลาพูนว่า มีหน่วยงาน
ดาเนิ นโครงการ/กิจกรรมขอคืนเงินเหลื อจ่ายจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
จานวน 2 หน่วยงาน ได้แก่
3.3.1 ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด ล าพู น แจ้ ง คื น เงิ น เหลื อ จ่ า ยจาก
การดาเนิ นกิจกรรมการส่ งเสริมสิ่งทอพื้นเมืองและผลิ ตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ
ตอนบน 1 สู่ตลาดแฟชั่นสากล (งบประมาณ 2,122,100 บาท) ภายใต้โครงการ
ส่ งเสริ มและพั ฒนาศักยภาพสิ นค้าและบริการกลุ่ มจังหวั ดภาคเหนือตอนบน 1
สู่สากล จานวน 124,400 บาท
3.3.2 สานักงานปศุสัตว์ จังหวัดล าพูน แจ้ งคืนเงินเหลื อจ่ายจากการ
ดาเนินกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนามาตรฐานนมคุณภาพสูง
ล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์ม
ผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และตรวจรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา
(งบประมาณ 1,๖๒๓,๙00 บาท) ภายใต้โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิต
นมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด ซึ่งสานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ลาพูนได้รับงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว 271,250 บาท โดยขอคืน
เงินเหลือจ่าย จานวน 2,745 บาท
ดังนั้น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจาก
การด าเนิน โครงการ/กิ จกรรมแล้ ว เสร็ จ ข้อ มูล ณ วั นที่ 22 เมษายน 2564
จานวน 127,145 บาท

มติที่ประชุม

รับทราบสรุปยอดเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
/3.4 หน่วยงาน…

-๗3.4 โครงการใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

มติที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน ๑ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
๒๕64 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบโครงการใหม่ ที่เสนอโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภายใต้แผนปฏิบัติร าชการประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่ มจังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 จานวน 4 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการซ่ อ มทางผิ ว แอสฟั ล ต์ ในทางหลวงหมายเลข 1266
ตอนแม่ ล าน้ อ ย – ละอุ บ ระหว่ า ง กม. 15+450 กม. 33+000 (เป็ น ช่ ว งๆ)
งบประมาณ 50,000,000 บาท ดาเนินการโดยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
2) โครงการจั ดตั้ ง “ศู นย์ ปฏิ บั ติ การอั จฉริ ยะเพื่ อการจั ดการปั ญหา
สาธารณภั ย จั งหวั ดแม่ ฮ่ องสอน” (Mae Hong Son Artificial Intelligent Action
Center For Disaster Management) (MHS Al ACDM) งบประมาณ 3,000,000 บาท
ดาเนินการโดย สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3) โครงการบริหารจัดการวัส ดุเชื้อเพลิ งไฟป่าหมอกควันในพื้นป่า
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 10,000,000 บาท ดาเนินการโดย
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
4) โครงการปรับปรุงเส้นทางถนน คสล.สาย มส ๔๐๐๖ แยกทาง
หลวงหมายเลข ๑๒๖๖ - บ้านห้วยผักไผ่ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
พร้อมสิ่งอานวยความปลอดภัยระยะทาง 5.๗ กิโลเมตร งบประมาณ ๒๐,000,000 บาท
ดาเนินการโดย แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีมติเห็นชอบให้นาเงินงบประมาณจากการยกเลิก
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตเพื่อการค้าชายแดน เส้นทาง
มส.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 – บ้า นแม่สุริน ต.ขุน ยวม, แม่เ งา
อ.ขุน ยวม จ.แม่ฮ่อ งสอน ผิว จราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 7.835 กิโลเมตร
กิจกรรมก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร พร้อมระบบ
ระบายน้ าสองข้ า งทางและสิ่ ง อ านวยความสะดวกและปลอดภั ย ทางถนน
งบประมาณ 50,000,000 บาท ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ได้ขอยกเลิก
โครงการดังกล่าว เพื่อมาดาเนินโครงการตามข้อ 3.4.1 โครงการซ่อมทางผิว
แอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1266 ตอนแม่ลาน้อย - ละอุบ ระหว่าง กม.
15+450 กม. 33+000 (เป็ น ช่ ว งๆ) งบประมาณ 50,000,000 บาท
ดาเนินการโดยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซึ่งขณะนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ได้รายงานให้สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือทราบ เพื่อขอให้พิจารณา
กลั่นกรองคาขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว และเสนอขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ กากับดู แลภาคต่ อไป ทั้ งนี้ หากได้รับความเห็ น ชอบจาก
อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาคแล้ว กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 จะได้มีหนั งสื อ
ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
รับทราบโครงการใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
/3.5 ซ้อมความเข้าใจ...

-๘-
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3.5 ซ้อมความเข้าใจการนาเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ
ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป
ส านั ก งบประมาณมี ห นั ง สื อ ส านั ก งบประมาณ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร
0702/ว64 ลงวั น ที่ 5 มี น าคม 2564 ขอซ้ อ มความเข้ า ใจในการน าเงิ น
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอก งบประมาณไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณ
ที่พับไป เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้
1) การนาเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณ
ไปจ่ ายชดเชยงบประมาณที่พับไปจะกระทาได้เฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่าย
ที่พับไปนั้นได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว โดยการนาเงินงบประมาณหรือเงินนอก
งบประมาณไปชดเชยไม่ถือเป็นการเพิ่มวงเงินของรายการงบประมาณที่พับไป
เช่ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ว งเงิ น 1,000,000 บาท หากเบิ ก จ่ า ยไม่ ทั น จะมี
งบประมาณที่ถูกพับไปจานวน 200,000 บาท การนางบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน
หรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชยตามจานวนที่พับไป คือ 200,000 บาท ยังคง
ถือว่ารายการครุภัณฑ์ดังกล่าว เป็นรายการที่มีวงเงิน 1,000,000 บาท
2) หน่วยรับงบประมาณมีอานาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลง
เงิน จัดสรร จากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันไปชดเชยงบประมาณที่พับไปได้
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 26
และข้อ 28 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 ข้อ 8
3) การน าเงิ น นอกงบประมาณไปชดเชยงบประมาณที่ พั บ ไป
ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณด าเนิ น การตามระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของหน่ ว ยรั บ
งบประมาณ โดยไม่ ต้ อ งขออนุ มั ติ จ ากส านั ก งบประมาณ เว้ น แต่ ร ะเบี ย บหรื อ
ข้อบังคับนั้นกาหนดว่าเป็นกรณีที่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ
4) การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรหรือการนา
เงินนอกงบประมาณ ไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป ที่มิได้อยู่ในอานาจ
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณ ตามที่กล่าวในข้อ 2.2 และข้อ 2.3 หน่วยรับงบประมาณ
จะต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ สาหรับกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ส่ง
เรื่ อ งขออนุ มั ติ ต่ อ ส านั ก งบประมาณ หากส านั ก งบประมาณตรวจสอบแล้ ว ว่ า
เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจของหน่วยรับงบประมาณ สานักงบประมาณจะส่งเรื่องคืน
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการตามข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ต่อไป
5) ขอให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณให้ ค วามส าคั ญ กั บ การน าเงิ น
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือเงินนอกงบประมาณไปชดเชยรายการที่พับไป
เพื่ อให้ ส ามารถเบิก จ่า ยเงิน ตามที่ ได้ ก่อ หนี้ ผู ก พัน ไว้ แล้ ว โดยขอให้ ด าเนิน การ
ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2564 และขอความร่วมมือหน่วยรับงบประมาณ
สรุ ป รายการโอนเงิ น จัด สรรหรือ เปลี่ ย นแปลงเงิน จั ดสรร และการน าเงิ นนอก
งบประมาณไปชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไปทุกกรณีให้สานักงบประมาณทราบ
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ทั้ง นี้ กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ได้มี ห นั ง สื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (ชม)/ว 130 ลงวันที่ 30 มีนาคม
2564 เพื่อขอให้สารวจและโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปี
/งบประมาณ…

-๙งบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่หน่วยดาเนินโครงการได้ก่อหนี้ผูกพันและกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแต่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นพับไป โดยมีความประสงค์
ขอนาเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือเงินนอกงบประมาณไปใช้จ่าย ชดเชย
งบประมาณที่พับไป โดยขอให้ นาส่ งข้อมูล ให้ ก ลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบซ้อมความเข้าใจการนาเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ
ไปจ่ายชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณีการดาเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดาเนินการ
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้
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4.1.1 กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ได้ รับแจ้งจากส านักบริหาร
พื้นที่อนุ รั กษ์ที่ 16 ว่ า ขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการภายใต้ แผนปฏิบั ติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เนื่องจากพื้นที่การดาเนินงานบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ จึงทาให้
หน่ วยงานต้องขออนุญาตการใช้พื้นที่ มาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่ งชาติ ซึ่ งขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ ดาเนินกิจกรรมจากกรมป่าไม้ ดังกล่ าว
จึ ง ขอยกเลิ ก โครงการ/กิ จกรรมที่ ท าในพื้ น ที่ ก รมป่ า ไม้ พ ร้ อ มทั้ ง คื นเงิ น ในการ
ดาเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ป่าต้นน้าป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน งบประมาณที่ขอยกเลิก จานวน 4,387,575 บาท
2) โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่ งเสริมการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ได้แก่ (1) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มให้ มี ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น ลดปั ญ หาไฟป่ า และหมอกควั น
งบประมาณที่ขอยกเลิก จานวน 8,540,000 บาท (2) กิจกรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน งบประมาณ
ที่ขอยกเลิก 3,580,000 บาท
4.2.2 กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ได้ รับแจ้งจากส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 สาขาลาปาง ว่า ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากพื้นที่การดาเนินงานบางส่วนอยู่ในพื้นที่ของกรม
ป่ า ไม้ จึ ง ท าให้ ห น่ ว ยงานต้ อ งขออนุ ญ าตการใช้ พื้ น ที่ มาตรา 19 แห่ ง
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจกรรม
จากกรมป่าไม้ดังกล่าว จึงขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ทาในพื้นที่กรมป่าไม้พร้อม
ทั้งคืนเงินในการดาเนินงานดังกล่าว ดังนี้
/1) โครงการ…

-๑๐1) โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ป่าต้นน้าป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน งบประมาณที่ขอยกเลิก จานวน600,000 บาท
2) โครงการอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู และส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จาก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า ได้ แ ก่ (1) กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
งบประมาณที่ขอยกเลิก จานวน 1,960,000 บาท
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เป็นกรณี
การด าเนิน โครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรื อพื้นที่ดาเนินการ
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงต้องนาเสนอ เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาคต่อไป โดยงบประมาณ
ที่ หน่ วยด าเนิ นโครงการขอคื นเงิ นจากการยกเลิ กโครงการ/กิ จกรรมบางส่ ว น
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 19,067,575 บาท ทั้งนี้ หากที่ประชุมเห็นชอบก็จะ
นาไปพิจารณาการใช้เงินเหลือจ่าย/ยกเลิกโครงการในวาระต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี
การดาเนิ นโครงการเดิม แต่มี การเปลี่ ย นแปลงกิ จกรรม หรือ พื้น ที่ด าเนิน การ
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่
1. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ป่าต้นน้าป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
2. โครงการอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู และส่ งเสริ มการใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากร
ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ได้แก่ (1) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อมให้ มีค วามสมดุล และยั่ งยื น ลดปั ญ หาไฟป่า และหมอกควั น ในพื้ น ที่
ป่าต้นน้าป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (2) กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน พร้อมทั้ง
ให้สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 สาขาลาปาง
คืน เงิน จากการยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินงานในพื้น ที่ของกรมป่า ไม้
เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พิจารณาไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป
4.2 การพิจารณาใช้เงินที่ได้จากการยกเลิกโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไป

กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ได้ รั บ แจ้ ง จากจั ง หวั ด ล าพู น ว่ า
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ จังหวัดลาพูน มีโครงการ/รายการ/กิจกรรมที่ถูกพับ ไป ตามแผนปฏิบั ติร าชการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จานวน
1 โครงการ/กิ จ กรรม ได้ แ ก่ โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วพื้ น ที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมยกระดับ ความปลอดภัยทางแยกขนาด
ใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนท่าจักร – อุโมงค์ กับถนนอ้อมเมืองบริเวณ
แยกเหมืองง่า งบประมาณ 11,550,000 บาท ดาเนินการโดยแขวงทางหลวงลาพูน
/โดยมีการ…

-๑๑โดยมีการเบิกจ่ายแล้ว จานวน 4,535,855.42 บาท คงเหลืองบประมาณที่ไม่ได้
เบิกจ่ายและถูกพับไป จานวน 7,014,144.58 บาท จังหวัดลาพูนจึงเสนอโครงการ
ดังกล่าว เพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย/เงินจากการยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อชดเชย
งบประมาณโครงการดังกล่าว
มติที่ประชุม

เห็นชอบการใช้เงินจากการยกเลิ กกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่ อ ไปใช้ จ่ า ยชดเชยงบประมาณที่ พั บ ไป ได้ แ ก่ โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ
การท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัย
ทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนท่าจักร – อุโมงค์ ก่อสร้างทางเชื่อม
ถนนทางหลวงหมายเลข 106 กับถนนอ้อมเมือง บริเวณแยกเหมืองง่า จานวน 1 แห่ง
โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ (ส่วนที่ 2) ทางหลวงหมายเลข
1136 ตอน เหมื อ งง่ า – ล าพู น ระหว่ า ง กม.1+715 – กม.2+029 และ
ทางหลวงโยธาธิการและผังเมืองอ้อมเมืองลาพูน ระหว่าง กม.0+000 – กม.0+110
จานวน 1 แห่ง งบประมาณ 7,014,200 บาท ดาเนินการโดย แขวงทางหลวงลาพูน
4.3 การพิจารณาขอความเห็น ชอบโครงการใหม่ ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ได้ รั บแจ้ งจากหน่ ว ยงานในพื้ นที่
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขอเสนอโครงการใหม่ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 เพื่ อขอรั บการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย (ถ้ามี) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จานวน 5 หน่วยงาน จานวน 8 โครงการ/
กิจกรรม มีรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณ
หน่วย
หมายเหตุ
(ล้านบาท) ดาเนินงาน
1.โครงการงานปรั บ ปรุ ง ทางเท้ า และตกแต่ ง ไฟฟ้ า
12
แขวงทาง
เส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ,สนามกีฬา
แสงสว่างประดับประติมากรรมรวมทั้งงานปรับปรุงภูมิ
หลวงเชียงใหม่ สมโภชเชี ย งใหม่ 700 ปี และเป็ น อีก ทางที่ ไ ปสู่ ศู น ย์
ทัศน์บริเวณถนนด้านข้างศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
ทางหลวงหมายเลข 1365 ตอนสนามกี ฬ าสมโภช
เชียงใหม่ 700 ปี – ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.
o+000 - กม. 0+876 (เป็นแห่ง ๆ)
กิจกรรมงานปรับปรุงทางเท้าและตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่าง
ประดับประติมากรรมรวมทั้งงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถนนด้านข้างศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทางหลวงหมายเลข
1365 ตอนสนามกี ฬาสมโภชเชี ยงใหม่ 700 ปี - ศาล
จังหวั ดเชีย งใหม่ ระหว่า ง กม. o+000 - กม. 0+876
(เป็นแห่ง ๆ)
โครงการ/กิจจกรม (ใหม่)

/โครงการ…

-๑๒งบประมาณ
หน่วย
(ล้านบาท) ดาเนินงาน
2.โครงการพั ฒ นาความปลอดภั ย เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
2.1
แขวงทาง
ทางหลวงหมายเลข 108 กม. 63+850 - 64+600
หลวงเชียงใหม่
กิ จ กรรมงานติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ อ านวยความปลอดภั ย บน
ที่ 1
ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแม่กลาง – บ้า น
บ่ อ แก้ ว ระหว่ า ง กม.63+850 - กม.64+600 ต าบล
สบเตี๊ยะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
3.โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออานวยความ
50
แขวงทาง
สะดวกด้านการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 108
หลวงเชียงใหม่
กม.64+600 - 66+600
ที่ 1
กิ จ กรรมบู ร ณะและปรั บ ปรุ ง ทางหลวงบนทางหลวง
หมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ช่วง
ระหว่ า ง กม.64+600 - กม.66+600 ต าบลสบเตี๊ ย ะ
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
4.โครงการงานติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูงเส้นทาง
15
แขวงทาง
ขึ้นดอยสุเทพ-พระตาหนักภูพิงคราชนิเวศน์ (ระยะที่ 2)
หลวงเชียงใหม่
ในทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว – พระตาหนัก
ที่ 2
ภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม. 94568 - กม. 13+037
(เป็นแห่งๆ)
กิจกรรมงานติดตั้งราวกันอันตรายมาตรฐานสูงเส้นทางขึ้น
ดอยสุ เ ทพ-พระต าหนั ก ภู พิ ง คราชนิ เ วศน์ (ระยะที่ 2)
ในทางหลวงหมายเลข 1004 ตอนห้วยแก้ว – พระตาหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์ ระหว่าง กม. 94568 - กม. 13+037
(เป็นแห่งๆ)
5.โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
30
แขวงทาง
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน – ห้วยน้าดัง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
หลวงชนบท
และบ้านเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (ระยะที่ 2
เชียงใหม่
เพิ่มเติม) ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร
กิ จ กรรมโครงการปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางเพื่ อ เชื่ อ มโยงแหล่ ง
ท่องเที่ยว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน – ห้วยน้าดัง อ.แม่แตง จ.
เชียงใหม่ และบ้านเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
(ระยะที่ 2 เพิ่มเติม) ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร
โครงการ/กิจจกรม (ใหม่)

6.โครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์
อ านวยความปลอดภั ย ภายในทางปลอด 3 แห่ ง ใน
ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนอุ โ มงค์ - กองบิ น 41
บริเวณ กม. 554+143 (ทางลอดหนองประทีป), กม.
556+576 (ทางลอดศาลเด็ ก ) และ กม. 560+463
(ทางลอดช่วงสิงห์)
กิ จกรรมงานปรั บปรุ งระบบไฟฟ้ าส่ องสว่ างและอุ ปกรณ์
อานวยความปลอดภัยภายในทางปลอด 3 แห่งในทางหลวง
หมายเลข 11 ตอนอุ โ มงค์ – กองบิ น 41 บริ เ วณ กม.
554+143 (ทางลอดหนองประที ป ), กม. 556+576
(ทางลอดศาลเด็ก) และ กม. 560+463 (ทางลอดช่วงสิงห์)
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แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่
ที่ 2

หมายเหตุ
ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งชนิ ด กิ่ ง เดี่ ย ว จ านวน 44 ต้ น
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

1.ก่อสร้างบูรณะปรับปรุงผิวทางเดิมโดยวิธี Pavement
In-Place Recycling
2. ก่อสร้างขยายความกว้างคันทางและผิวทาง
3. ก่อสร้าง Concrete Barrier
4. ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าเดิม
5. ติดตั้งอุปกรณ์อานวยความปลอดภัย
เส้นทางขึ้นสู่สถานเที่ยวหลายแห่ง อาทิ น้าตกห้วยแก้ว,
น้าตกวังบัวบาน,น้าตกมณฑาธาร,วัดศรีโสดา,วัดผาสาด,
วัดพระธาตุดอยสุเทพ,หอดูดาวสีรินธร,พระตาหนักภูพิง
คราชนิเวศน์,บ้านแล้วดอยปุยและหมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน

ได้ขอรับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่ม จั งหวั ดภาคเหนื อ
ตอนบน 1 ระยะทางทั้งสิ้น 11.5 กม. โดยได้รับงบประมาณ
25 ลบ. ระยะทาง 5.5 กม. และยั ง คงพื้ น ที่ ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการปรับปรุงอีก 6 กม. ประกอบกับปัจจุบันเส้นทาง
ดังกล่าวได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
มีจานวนนัก ท่อ งเที่ยวที่เ พิ่มมากขึ้น แต่ เส้ นทางเชื่อ ม
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยั งไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ต้ อ งเร่ งด าเนิ น การ
เพื่ อ เป็ น การกระตุ้ น และส่ งเสริ ม ให้ เ กิ ด เส้ น ทางการ
ท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นโดยเร็ว
เส้นทางสายหลักที่มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่

/โครงการ…

-๑๓งบประมาณ
หน่วย
(ล้านบาท) ดาเนินงาน
7.โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
14
แขวงทาง
สุขภาพและธรรมชาติย้อนรอยตามเส้นทางพระนเรศวร
หลวงเชียงใหม่
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน ขี้เหล็กหลวง – แม่ทะลาย –
ที่ 3
หัวโท ระหว่าง กม. 30+893 กม. 110+475
กิจกรรมพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
ธรรมชาติ ย้ อ นรอยตามเส้ น ทางพระนเรศวรทางหลวง
หมายเลข 107 ตอน ขี้เหล็กหลวง – แม่ทะลาย -หัวโท
ระหว่าง กม. 30+893 กม. 110+476
8.โครงก ารยก ระดั บมาตรฐานความปล อดภั ย
5
ตารวจภูธร
นั ก ท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมด้ ว ย
ภาค 5
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนักท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV)
โครงการ/กิจจกรม (ใหม่)

รวมทั้งสิ้น จานวน 8 โครงการ/กิจกรรม
มติที่ประชุม

หมายเหตุ
ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนขี้เหล็กหลวง – แม่ทะลาย
– หั ว โท ระหว่ า ง กม. 30+893 - กม. 110+475
เป็ น เส้ น ทางสายหลั ก ที่ เ ชื่ อ มต่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แม่ ฮ่ อ งสอน-เชี ย งราย ผ่ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ
ถ้าเชียงดาว ดอยอ่างขาง น้าพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้าดัง และไปสู่ด่านชายแดนบ้านหลักแต่ง เพื่อเป็น
การอานวยความสะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่
ประชาชนจึงเห็นควรดาเนินการติดตั้งราวกันอันตราย
โครงการดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ ข องกระทรวง
มหาดไทย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

156.1

เห็นชอบโครงการใหม่ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 8 โครงการ ซึ่งดาเนินการ
โดยหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 5 หน่วยงาน
4.4 การพิจารณาใช้เงินที่ได้จากการยกเลิกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อไปดาเนินโครงการใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

จากที่ประชุม ได้ ให้ ความเห็ นชอบโครงการใหม่ ภายใต้แผนปฏิบัติ
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ราชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ประจ าปี ง บประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
พ.ศ. 2564 จานวน 11 โครงการ/กิจกรรม โดยเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงาน
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน 3 โครงการ /กิ จ กรรม จากมติ เ ห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริ ห ารงานกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน ๑ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม๒๕
64 และโครงการที่ เสนอโดยหน่ ว ยงานในพื้ นที่ จัง หวั ด เชี ยงใหม่ 8 โครงการ/
กิจ กรรม ซึ่ง ที่ป ระชุม ฯ เห็ น ชอบวาระการพิจ ารที่ 4.3 นั้ น ฝ่ า ยเลขานุ การได้
พิจารณาถึงความสาคัญและความพร้อมของโครงการเมื่อได้รับงบประมาณสามารถ
ดาเนินการได้ทันที ตามวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ คือ โครงการปรับปรุงทางเท้าและ
ตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างประดับประติมากรรม รวมทั้งงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถนนด้านข้างศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทางหลวงหมายเลข 1365 ตอนสนาม
กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี – ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.
0+876 (เป็นแห่งๆ) งบประมาณ 12,000,000 บาท ดาเนินการโดย แขวงทาง
หลวงเชียงใหม่ที่ 2
/นายชัยวัฒน์...

-๑๔-

นายชัยวัฒน์ กระแสร์สินธุ์
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

เหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดทาโครงการ คือ
1. ทางหลวงหมายเลข 1365 เป็ น เส้ น ทางที่ เ ข้ า สู่ ศู น ย์ ร าชการ
จังหวัดเชียงใหม่ และยังเป็นเส้ นทางที่ไปสู่ ส นามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
รวมทั้ งศู นย์ ป ระชุม และแสดงสิ น ค้ านานาชาติ จั งหวัด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ นสถานที่
สาหรับจัดงาน Lanna Expo ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมรองรับ
การประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าระดับประเทศ ระดับอนุภูมิภาค
และระดับนานาชาติ โดยรองรับผู้ชมได้มากกว่า 10,000 คน นอกจากนี้จังหวัด
ต่างๆ ไม่ใช่เพียงเฉพาะจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เท่านั้น แต่ยังมี
จังหวัดอื่นๆ ที่มาใช้บริการของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
ตลอดจนเป็นเส้นทางที่เดินทางได้สะดวกจากการที่มีอุโมงค์ทางลอดของทางหลวงชนบท
เชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวง ทาให้มีผู้ใช้บริการเส้นทางนี้จานวนมากเพื่อหลีกเลี่ยง
การจราจรในเขตเมืองที่มีปริมาณการจราจรสูง
2. เส้ นทางเดินเท้าตลอดแนวสองข้างทางมีส ภาพชารุดทรุดโทรม
ทาให้ประชาชน/นักท่องเที่ยว/กลุ่มคนรักสุขภาพที่ต้องการเดินออกกาลังกายมาใช้
บริ ก ารทางเดิน เท้า ไม่ไ ด้ รับ ความสะดวกในการเดิ นทาง และไม่เ อื้ อต่ อ ผู้ พิ ก าร
รวมทั้ ง มองดู ไ ม่ ส วยงาม ดั ง นั้ น กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ในการด าเนิ น
โครงการเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทาง
รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้มีความสวยงาม รวมทั้งประดับตกแต่งงาน
ประติมากรรมบนเสาไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ มาใช้บิการ
และยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่นๆ
ทั้ งนี้ โครงการที่ ได้ รั บความเห็ นชอบเกิ นกรอบวงเงิ น (Y2) ในแผน
ปฏิบัติราชการประจาปี 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม

เห็นชอบการใช้เงินจากการยกเลิ กกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อไปดาเนินโครงการใหม่ จานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงทางเท้า
และตกแต่งไฟฟ้า แสงสว่า งประดับ ประติมากรรม รวมทั้งงานปรับปรุ งภูมิทัศ น์
บริ เ วณถนนด้ า นข้ า งศาลากลางจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ทางหลวงหมายเลข 1365
ตอนสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี – ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง กม.
0+000 - กม.0+876 (เป็นแห่งๆ) งบประมาณ 12,000,000 บาท ดาเนินการโดย
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
4.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่ ว นราชการได้ เ สนอขอโอนเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดกิ จ กรรม
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณีการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณที่ ไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระส าคั ญ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ของโครงการ จานวน 1 โครงการ 1 กิจกรรม ดังนี้
/1. โครงการ…

-๑๕1. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสู งล้านนา
สู่ ก ารแข่ ง ขั นด้ า นการตลาด กิ จ กรรมหลั ก ที่ 1 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต
และพัฒนามาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับ
ฟาร์มโคนม (GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และตรวจรับรอง
มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ 1,623,900 บาท หน่วยดาเนินกิจกรรม
ได้ แ ก่ ส านั ก งานปศุ สั ตว์ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ และมีห น่ ว ยงานร่ ว มด าเนิ นกิ จ กรรม
4 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ เ ขต 5 ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ล าพู น
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน
โดยศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการสั ต วแพทย์ ภ าคเหนื อ ตอนบน ได้ รั บ
งบประมาณ ในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว จานวน 463,600 บาท ซึ่งได้ขอแก้ไข
ข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ให้ถูกต้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดเดิมที่ได้รับการจัดสรร
รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่
งบดาเนินงาน 463,600 บาท
งบดาเนินงาน 463,600 บาท
รายการ/รายละเอียดกิจกรรมย่อย :
รายการ/รายละเอียดกิจกรรมย่อย :
1.4 การควบคุมคุณภาพน้านมดิบ
1.4 การควบคุมคุณภาพน้านมดิบ
- ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทน
(1. ค่าอาหารทาการนอกเวลา)
(1. ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ)
- ค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพ - ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพน้านม
น้านมทางห้องปฏิบัติการ งบประมาณ 30,000 บาท
ทางห้องปฏิบัติการ งบประมาณ 30,000 บาท
เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง : เนื่องจากข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
ราชการนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 คือ “ค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ” ให้ใช้คาที่ถูกต้อง “ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการ”
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : ๒.๒.1 การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์ หน่วยงานหรือ
ภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมดาเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่ ให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ เหมาะสมต่อการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพ
การผลิต น้านมโค ให้ สามารผลิ ตน้ านมดิบ ในปริ ม าณเหมาะสมตรงตามสายพัน ธุ์ คุณ ภาพน้านมดิบ สม่าเสมอ มี ค วามต่ อเนื่อ งอย่ างยั่งยื น
และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรได้รับรู้และนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตน้านมโคสู่มาตรฐาน มีความปลอดภัย และเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ในตลาดโลก
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อาชีพโคนมเป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างรา ยได้
ให้แก่เกษตรกร อย่างยั่งยืน
4.เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้านมโคคุณภาพสูงสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต พร้อมการสร้างแบรนด์
สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์
5.เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

1) ข้อระเบียบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงการ
1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 15 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่สานักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระทาได้ในกรณี ดังนี้
/1.1.1 กรณี...

-๑๖1.1.1 กรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือตัวชี้วัด
ของแผนงานผลผลิตหรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่สานักงบประมาณได้ให้ความ
เห็นชอบไว้แล้ว
1.1.๒ มีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่น
ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
1.1.๓ เมื่อ คณะรั ฐ มนตรีห รื อ รัฐ มนตรี เ จ้า สั งกั ด หรือ รั ฐ มนตรี
ที่กากับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณมีนโยบายใหม่ และมีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมายของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้องกับ
นโยบายที่กาหนดขึ้น
ข้อ ๑๖ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ ดาเนิ นการ ดังนี้ กรณีที่ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร และ
หรื อเปลี่ ยนแปลงเงิ น จั ด สรรให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการ
ใช้ จ่ า ยงบประมาณและมี ผ ลท าให้ เป้ าหมายหรื อตั วชี้ วั ดของแผนงาน ผลผลิ ต
หรือโครงการเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อผู้มีอานาจกากับแผน
งานบูรณาการ โดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอานาจ
กากับแผนงานบูรณาการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
ส่งแผนงานดังกล่าวให้สานักงบประมาณพิจารณา
ข้อ ๒๘ การใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต
หรือโครงการใดๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่นๆ ภายในแผนงานเดียวกัน
การเปลี่ ยนแปลงเงินจัดสรรรวมถึงการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร
สาหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่สานักงบประมาณกาหนด
1.2 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
ข้อ 8 กรณีมีความจาเป็นเพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต
หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
จากรายจ่ายในงบบุคลากรรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาท
ขึ้นไป รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
(๒) ต้องไม่นาไปกาหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการ
ค่าจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาท
ขึ้นไปรายการค่าที่ดินรายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ
/1.3 ระเบียบ…

-๑๗1.3 ระเบียบว่า ด้วยการโอนงบประมาณรายจ่า ยบูร ณาการ และ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ 8 (๒) กรณีงบประมาณเหลือจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจง
ความประสงค์ ที่ จ ะน างบประมาณไปใช้ จ่ า ยโดยให้ ชี้ แ จงเหตุ ผ ล ความจ าเป็ น
และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ต่อหน่วยงานเจ้าภาพ และให้ส่งสาเนารายงานดังกล่าว
ให้สานักงบประมาณทราบ
2) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการ
หลั ก เกณฑ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือ
จ่ายของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
๑. เมื่อจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดดาเนินโครงการตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่
รัฐบาลกาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
อย่ างเคร่ งครั ด หากมี ความจาเป็น อย่ างยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุ่ มจั งหวัดจะต้อง
ดาเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผลความจาเป็น
เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
๒. ในกรณี ที่ จั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดมี ความประสงค์ โอนเปลี่ ยนแปลง
โครงการทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ดาเนินการได้เฉพาะ
กรณีดังต่อไปนี้
๒.๑ การขอโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการ ให้ ด าเนิ นโครงการที่ ก.บ.ภ.
ให้ความเห็ นชอบ แต่ ยังไม่ได้รั บการจั ดสรรงบประมาณก่อน (โครงการที่ได้ รับความ
เห็ นชอบในกรอบวงเงิ น และโครงการที่ ได้ รั บความเห็ นชอบเกิ นกรอบวงเงิ น) ทั้ งนี้
สามารถด าเนิ นกิ จกรรมบางส่ วนของโครงการดั งกล่ าวเท่ าที่ มี งบประมาณอยู่ ได้
ส่วนกิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถนาไปดาเนินการในปีถัดไป โดยให้ประสาน
หารือกับสานักงบประมาณก่อนดาเนินการ
๒.๒ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
๒.๒.๑ การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้อง
ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
๒.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลทาให้
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม
๒.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินงานโดยที่วัตถุประสงค์
ของโครงการ กิจกรรมพื้นที่ดาเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง
๒.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดาเนินการที่ไม่กระทบ
ต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๒.5 การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดของแบบรู ป รายการ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพที่ที่จะดาเนินการก่อสร้าง
/๒.๒.6 การเปลี่ยนแปลง…

-๑๘๒.๒.6 การเปลี่ ยนแปลงรายละเอีย ดครุ ภัณ ฑ์ ชนิด จานวน
คุณลั กษณะเฉพาะ (Specification) ที่ไม่มีผ ลกระทบต่อการใช้งาน (Capacity)
หรือไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ
๒.๒.7 กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดาเนินงาน
เช่น สถานที่จัด จานวนผู้เข้าร่วม จานวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และ
ระยะเวลาที่ไม่ทาให้จานวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ ๒.๒.๑ - ๒.๒.7
ต้องไม่มีผลทาให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร
๒.๓ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถนาไปขยายผลโครงการ
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จเพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มาก
ยิ่งขึ้นได้
2.4 การนาเงินเหลือจ่ายไปจ่ายตามคาพิพากษาของศาล เฉพาะกรณี
งบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ
ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๒ ให้เป็นอานาจของ
ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ทราบภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
๓. สาหรับกรณีการดาเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
หรือพื้นที่ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
ให้นาเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
๔. ในกรณีที่ ด าเนิ นโครงการ ตามข้ อ ๒.๑ ทั้งหมดแล้ ว จึงจะสามารถ
ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณ
เหลือจ่าย ไปดาเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดได้ โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
๕. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๓ และ ๔ ให้ผู้ว่าราชการ
จั งหวั ดหรื อหั วหน้ากลุ่ มจั งหวั ด นาเสนอเพื่ อขอความเห็ นชอบจาก ก.บ.จ. หรื อ
ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนการ
ปฏิบัติ ราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวั ดหรื อกลุ่ มจังหวั ดแล้ ว ให้ ผู้ ว่ าราชการจังหวั ดหรื อ
หั วหน้ ากลุ่ มจั งหวัดจัดส่ ง คาขอโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการมายังฝ่ า ยเลขานุการ
ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ.
ที่กากับดูแลภาค
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเน้นให้ดาเนิน
โครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y๒) ก่อน จึงกาหนดกรอบ
ระยะเวลาในการส่ ง ค าขอเปลี่ ย นแปลงโครงการและ/หรื อ โอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อ ๓ และ ๔ ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ให้จังหวัดและกลุ่ มจังหวัดเสนอคาขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖4
/๖. การเปลี่ยนแปลง...

ภาพถ่ายการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 23 เมษายน ๒๕64 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
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