รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕64 เวลา 13.3๐ น.
การประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
************************************
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสาเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม
(แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1))
2. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
3. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง)
4. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน)
5. นางสาววราศิณี สุนทร
(แทน) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
6. นางสาวพรรณี การะกัน
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
7. นายพิเดช จันทร์ศิริ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
8. นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์
คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
9. นายสุภชัย ไวยาวัจมัย
อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
10. นางสาวภาวิไล ชลามาตย์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
11. นายบดินทร์ อินตายวง
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
12. นายเจริญฐานรักษ์ รีเรียบ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13. นางสาววันเพ็ญ สิงห์สุพรรณ (แทน) พาณิชย์จังหวัดลาปาง
14. นายณัฐชัย ชีวะศิริ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
15. นายวันชัย ตามเพิ่ม
(แทน) ปลัดจังหวัดลาพูน
16. นางสาวจันทร์เพ็ญ อินต๊ะปวง นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
17. นายสมพร วะเท
นายกเทศมนตรีตาบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลาปาง
18. นางกรรณิการ์ นิรัติศยกุล
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
19. นางสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
20. นางสาวอ้อมนภา ยะโอ๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
21. นายชัยรัตน์ ทองใบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ จังหวัดลาปาง
22. นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงกานต์ จังหวัดลาพูน
23. นางมนัสนันท์ วิทยาธมนันท์ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
24. นายอินสม ปัญญาโสภา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
25. นางสาวทัศนีย์ ยะจา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
26. นายสถาพร ศรีวันชื่น
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
27. ร้อยตรี ชัย วงศ์ตระกูล
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
28. นางทิพวารี คีรีวรรณ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
29. นายปรีชา สมบูรณ์ชัย
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
30. นางอรพินธ์ อิกาเหนิด
(แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
31. นายบุญส่ง ไชยมณี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาพูน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32. นางสาวอาพัน ใจอินตา
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
33. นายอนันต์ จิตจง
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
34. นายธีระพงษ์ คาวี
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/คณะกรรมการ…

-๒คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดภารกิจ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
5. นางอาภรณ์ แสงโชติ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวีระชัย ประเสริฐโส
2. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
3. นางสาวอัจฉรา คามูล
4. นางสาวสุวลี ทองทัพ
5. นางสาวรฐณ์ชนกภ์ สาธุเม
6. นางสาวสุภามาศ ใจวงค์
7. นางสาวพลอยไพลิน ค้าชัยภูมิ
8. นางสาวกุลริศา ใจลังการ์
9. นายดนัย วรรณตัน
10. นางสาวกนกจันทร์ ชวานนท์
11. นางสาวทัศน์ลักษณ์ สิริรุจีกุล
12. นายภานุวัฒน์ คานินทะ
13. นางสาวอมรรัตน์ พลเหิม
14. นางศันสนีย์ ไชยชนะ
15. นางสาววิภารัตน์ ธนิศร
16. นายฉัตรชัย จอมเดช
17. นายประเทือง จันทคลักษณ์
18. นางพนิดา วานิชรัตน์
19. นายอิสระ ศิริไสยาสน์
20. นายนิทัศน์ ปัญโญ
21. นายสงกรานต์ มูลวิจิตร
22. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์
23. นางกัลยา ชาติดี
24. นางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ
25. นางสาวปริศนา กันชิวเท
26. นายพิชิตชัย เกลอดู
27. นางธนาภรณ์ เจริญสุข
28. นายธีระศักดิ์ คาห้าง
29. นางจุฑามาส เขื่อนสอน
30. นางสาวนุจรินทร์ อินธิยะ
31. นางสาวกมลชนก ตั้งตัว
32. นายทศพล พรหมแปง
33. นางนิยดา หมื่นอนันต์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง
สานักงานจังหวัดลาปาง
สานักงานจังหวัดลาปาง
สานักงานจังหวัดลาปาง
สานักงานจังหวัดลาพูน
สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาพูน
/34. นายธรภัทร…

-๓34. นายธรภัทร คหินทพงษ์
35. นางธารารักษ์ ฟูอ้าย
36. นายธณัท ปภพธนานนท์

สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาพูน
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาพูน

เริ่มการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เวลา 13.30 น.
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การประชุมวันนี้จึงเป็น การประชุมด้วย
ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) อาศัยระเบียบตามพระราช
กาหนดว่าด้ว ยการประชุมผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรา 9 (1)
กาหนดว่ า ในการประชุ ม ผ่ านสื่ อ อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ ผู้ มี ห น้ า ที่ จัด การประชุม ต้ อ ง
จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วม
การประชุม โดยมีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครบองค์ประชุม มีรายละเอียด ดังนี้
1.จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 8 คน
2.จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 7 คน
3.จังหวัดแม่ลาปาง มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 9 คน
4.จังหวัดลาพูน มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 9 คน

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสาเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
ประธานการประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ติดภารกิจ
การประชุ ม คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จึ ง ได้ ม อบหมายให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) เป็นประธานการประชุมฯ
กล่ า วต้ อ นรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และเปิ ด การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงาน
กลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ๑ ครั้ ง ที่
4/2564 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การประชุมวันนี้จึงเป็นการประชุมด้วย
ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) มีระเบียบวาระการประชุม
สาคัญ ดังนี้
1) สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ของคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาร่ าง
พระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3) สรุปยอดเงินงบประมาณที่หมดความจาเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
4) ขอรับการสนับสนุนชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K)
5) การพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการสารอง (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564
/6) การพิจารณา…

-๔6) การพิจารณานาเงินงบประมาณที่หมดความจาเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เพื่ อน าไปด าเนิ น โครงการส ารอง (Y2) ภายใต้ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7) การโอนทรั พ ย์ สิ น ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2563
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕64

กลุ่ มงานบริห ารยุทธศาสตร์กลุ่ มจัง หวัด ภาคเหนือ ตอนบน 1 ได้ จัดท า
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 3/๒๕64 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงาน
การประชุม จานวน 23 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 3/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ๒๕64

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

เพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจา
งบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๔ แผนงานยุทธศาสตร์ส่ งเสริมการพั ฒ นาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จานวน 11 โครงการ งบประมาณ 281,179,500 บาท
(รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) จาแนกเป็น
- งบลงทุน จานวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 223,856,500 บาท
ร้อยละ 79.61
- งบดาเนินงาน จานวน 18 กิจกรรม งบประมาณ 52,323,000 บาท
ร้อยละ 18.61
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ
5,000,000 บาท ร้อยละ 1.78
โดยมีผ ลการเบิกจ่ าย จานวน 11,646,320.75 บาท คงเหลื อ
จ านวน 225,803,763.17 บาท (ข้ อ มู ล จากระบบ GFMIS เมื่ อ วั น ที่ 16
มิถุนายน 2564)
/ทั้งนี้…

-๕ทั้งนี้ มีการอนุมัติโครงการแล้ว จานวน 10 โครงการ และอยู่ระหว่าง
รอเสนอขออนุ มั ติโ ครงการ จ านวน 1 โครงการ ได้แ ก่ โครงการซ่อ มทางผิ ว
แอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1266 ตอนแม่ ลาน้ อย - ละอุบ ระหว่า ง
กม. 15+450 กม. 33+000 (เป็นช่วงๆ) งบประมาณ 50,000,000 บาท
ด าเนิน การโดยแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการที่ คณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
มีมติเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
29 มี นาคม 2564 ในการนี้ กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อ ตอนบน 1 ได้ รั บ แจ้ ง จาก
สานักงบประมาณแล้วว่า สานักงบประมาณได้พิจารณาแล้ว อนุมัติให้ กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรดังกล่าว ตามที่ขอทาความตกลง
กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่
สิ บ ล้ านบาทขึ้นไป โดยกลุ่ มจังหวัด ภาคเหนื อตอนบน 1 จะด าเนินการแจ้งให้
จังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม

รั บ ทราบสรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3.2 ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่า ยประจ าปีง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และได้พิจารณาตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 8 โครงการ งบประมาณ 88,126,600 บาท ดังนี้
- งบลงทุน จานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 66,293,800 บาท
ร้อยละ 75
- งบดาเนินงาน จานวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 16,832,800 บาท
ร้อยละ 19
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ
5,000,000 บาท ร้อยละ 6

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness

งบประมาณ
(บาท)
702,500

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก

สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
2.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft 50,000,000 สานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
3.โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022
6,000,000 สานักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่
4.โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขัน 577,000 สานักงานปศุสตั ว์ เขต 5
ด้านการตลาด
5.โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1
897,600 สานักงานปศุสตั ว์ เขต 5

/6.โครงการ...

-๖งบประมาณ
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก
(บาท)
6.โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
22,858,900 สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
7.โครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก และหัต ถ 2,090,600 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
อุตสาหกรรมสู่สากล
8.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
5,000,000 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
รวมงบประมาณ 8 โครงการ
88,126,600
โครงการ/กิจกรรม

มติที่ประชุม

รับทราบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3.3 สรุปยอดเงินงบประมาณที่หมดความจาเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

3.3.1 เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีเงิ นเหลื อจ่ายจากการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 จานวน 7
โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 4,795,210 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลา
ได้รับจัดสรร เงินที่หมดความจาเป็น
กิจกรรม
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
ดับ
(บาท)
1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด
141,395
1.1 กิ จ กรรมสร้ า งการรั บ รู้ ก ารเสริ ม สร้ า งนวั ต กรรมการผลิ ต นม สานักประชาสัมพันธ์เขต 3
558,000
59,250
คุณภาพสูงล้านนา
1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจากการแปรรูป สานักงานปศุสตั ว์เขต 5
118,800
79,400
ผลิตภัณฑ์นมขั้นพื้นฐานสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมขั้นอุตสาหกรรม
1.3 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนามาตรฐานนม สานักงานปศุสตั ว์จังหวัด
271,250
2,745
คุณภาพสูงล้านนาส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับฟาร์มโคนม ลาพูน
(GAP) สู่มาตรฐานฟาร์มผลิตนมดิบคุณภาพสูงล้านนา และตรวจรับรอง
มาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนา
2 โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถลี า้ นนา
613,270
2.1 กิจกรรมสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ประชาสัมพันธ์ สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 1,125,000
364,870
ผ่านสื่อวิทยุ/โทรทัศน์)
2.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนากิจกรรม สานักงานการท่องเที่ยวและ 3,500,000
111,000
ย่อยที่ 1.1 จัดกิจกรรส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้านนา กีฬาจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณี
ล้านนา
2.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวบนถนนสายหลักและ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 30,000,000
137,400
สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

/3.โครงการ…

-๗ลา
ได้รับจัดสรร เงินที่หมดความจาเป็น
กิจกรรม
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
ดับ
(บาท)
2,943,300
3 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สานักประชาสัมพันธ์เขต 3
817,400
96,300
ตอนบน 1
3.2 กิจกรรมป้องกั นและแก้ ไขปั ญหาฝุ่ นควั นอย่ างมีส่ วนร่ วมในเขต สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6,682,000
2,827,000
ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่ 1
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 5,923,000
20,000
ที่ 3
4 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
484,901
4.1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย สร้างความชุ่มชื้น สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 7,940,400
36,400
และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ 3
อย่างยั่งยืน
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2,100,000
273,000
ที่ 1
สาขาแม่ฮ่องสอน
4.2 กิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดาริ สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2,175,600
175,501
เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
ตอนบน 1 อย่างยั่งยืน
5 โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสูก่ ารพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation for
920
Future Food)
กิ จ กรรมสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ แ ละร้ อ ยเรี ย งเรื่ อ งราวด้ ว ยมั ล ติ มี เ ดี ย ใน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
2,000,900
920
อุตสาหกรรมอาหาร (Northern Food Storytelling Multimedia)
ภาคที่ 1
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล
385,824
กิจกรรมการส่งเสริมสิ่งทอพื้นเมื องและผลิตภัณฑ์ต่ อเนื่องภาคเหนื อ สานักงานพาณิชย์จังหวัด
2,122,100
385,824
ตอนบน 1 สู่ตลาดแฟชั่นสากล
ลาพูน
7 โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค (Lanna Coffee Hub)
225,600
7.1 กิ จ กรรมพั ฒ นาขี ด ความสามารถเชิ ง ธุ ร กิ จ ของเกษตรและ สานักงานอุตสาหกรรม
2,292,600
112,600
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ (Coffee Entrepreneurs จังหวัดเชียงใหม่
Dexelopment)
7.2 กิ จ กรรมพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มส าหรั บ สานักงานอุตสาหกรรม
1,563,000
113,000
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งภายใต้ BCG MODEL จังหวัดเชียงใหม่
(Green Packaging for Coffee Trade & Industry)

รวมเงินเหลือจ่าย จานวน 7 โครงการ 13 กิจกรรม

4,795,210

3.3.2 เงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ จ ากการยกเลิ ก กิ จ กรรม/โครงการ
ภายใต้ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีเงินที่ได้จากการยกเลิก
กิ จ กรรม/โครงการ โดยเป็ น การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีการดาเนิ น โครงการเดิม แต่มี การเปลี่ ยนแปลง
กิจกรรม หรือพื้นที่ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
/โครงการ...

-๘โครงการ และได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ประธานอนุ ก รรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาคเหนื อ ตามหนั ง สื อ หนั ง สื อ
ส านั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ นร
1120/2945 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม
งบประมาณ 12,053,375 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลา
ได้รับจัดสรร เงินที่หมดความจาเป็น
กิจกรรม
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
ดับ
(บาท)
4,987,575
1 โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1.1 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ป่าต้นน้าป่าอนุรักษ์ สานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 16 5,437,575
4,387,575
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน
สานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 13 7,526,925
600,000
2 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
7,065,800
2.1 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ สานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 16 13,300,000
1,525,800
สมดุลและยั่งยืนลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าต้นน้าป่าอนุรักษ์ สานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 13 13,300,000
1,960,000
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2.2 กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วม สานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ 16 10,280,000
3,580,000
จากทุกภาคส่วน

รวมเงินยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จานวน 2 โครงการ 3 กิจกรรม

12,053,375

3.3.3 เงิ น งบประมาณจากการแจ้ ง ยกเลิ ก กิ จ กรรม/โครงการ
ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 มี เ งิ น จากการยกเลิ ก
กิ จ กรรม/โครงการ โดยเป็ น การเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการภายใต้
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 โครงการ 4 กิ จ กรรม งบประมาณ
11,088,900 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.3.3.1 ส านั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ 13 แจ้ ง ขอยกเลิ ก
โครงการ/กิ จกรรมและขอคื น เงิ น รวมงบประมาณ 4,640,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่ป่าต้นน้าป่าอนุรักษ์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างยั่งยืน งบประมาณที่ขอยกเลิก 2,400,000 บาท
(2) โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู และส่ ง เสริ มการใช้
ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติ อย่ างคุ้ มค่ า กิ จกรรมอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู ทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้น ที่ป่ าต้นน้าป่าอนุรักษ์กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณที่ขอ
ยกเลิก 2,240,000 บาท
/3.3.3.2 สานัก…

-๙3.3.3.2 ส านั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่ 16 แจ้ ง ขอยกเลิ ก
โครงการ/กิ จ กรรมและขอคื น เงิ น โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และส่ ง เสริ ม การใช้
ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติ อย่ างคุ้ มค่ า กิ จกรรม อนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู ทรั พยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ในพื้น ที่ป่ าต้ นน้ าป่ าอนุรั กษ์กลุ่ มจังหวั ดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณที่ ขอ
ยกเลิก 3,990,000 บาท
3.3.3.3 สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งขอยกเลิก
โครงการ/กิจกรรมและขอคืนเงิน โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจ
กาแฟในภู มิภ าค (Lanna Coffee Hub) กิ จกรรมพั ฒ นาและยกระดั บผลิ ตภั ณฑ์
กาแฟคุ ณภาพล้ านนา (Lanna Premium Coffee Development) งบประมาณ
ที่ขอยกเลิก 2,458,900 บาท
ดั งนั้ น สรุ ปงบประมาณที่ หมดความจ าเป็ น ภายใต้ แผน
ปฏิบัติ ร าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 จานวน 27,937,485 บาท ทั้งนี้
จะนาไปพิจารณาในวาระต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบสรุปยอดเงินงบประมาณที่หมดความจาเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 ขอรับการสนับสนุนชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K)

สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งว่า
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ตามมติคณะกรรมการบู รณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เป็นประธาน เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส านั กงานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ในฐานะฝ่ ายเลขานุการ
ก.บ.ภ. ขอแจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดาเนินการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
1.กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่า K ให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการดาเนิน
โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นลาดับแรก และจากงบบริหารจัดการเป็น
ลาดับต่อมา
๑.๑ กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้นาเงินเหลือจ่ายหรืองบบริหาร
จั ด การ ไปจ่ า ยเงิ น ชดเชยค่ า งานก่ อ สร้ า งฯ (ค่ า K) ได้ โดยให้ จั ด ท าค าขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับ
ดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
/1.2 กรณี...

-๑๐1.2 กรณีกลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K)
จากเงินเหลือจ่ายหรืองบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน
(กลุ่ มจั ง หวั ด ใหม่ ) โดยให้ จั ด ทาค าขอโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการเสนอขอความ
เห็ น ชอบจาก ก.บ.ก. ทั้ ง นี้ ให้ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว ให้
อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาคทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
2.กรณี ก ารเรี ย กเงิ น คื น จากผู้ รั บ จ้ า ง จากการด าเนิ น โครงการของ
กลุ่มจังหวัดเดิม ให้ส่งคืนกลุ่มจังหวัดใหม่ที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน
กลุ่ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า
แขวงทางหลวงชนบทเชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยด าเนิ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมหลักปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมย่อย
ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว – บ้านเมืองคอง อาเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าจ้างห้างหุ้ นส่วนจากัดเชียงใหม่
ศรี สุ น ทร ด าเนิ น การตามสั ญ ญาจ้ า งเลขที่ ขทช.ชม./๗๖/๒๕๖๓ ลงวั น ที่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๓9,9๗๕,000 บาท และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
ได้ดาเนินการตรวจสอบค่า K ของงานโครงการดังกล่าวตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ของสานักงบประมาณ และได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “CUCEM – K VERSION 3.0”
ของสานักงบประมาณเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
(ค่า K) เป็นจานวนเงิน ๒,๖๒๖,๖๓๘.๔๒ บาท
ดั ง นั้ น จึ ง ขอน างบประมาณที่ ห มดความจ าเป็ น ภายใต้ แ ผน
ปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ
ตอนบน 1 จากกรณี ง บประมาณเหลื อ จ่ า ยจากการด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรม
จานวน 4,795,210 บาท มาชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) จานวน 2,626,638.42 บาท (คงเหลืองบประมาณที่หมดความจาเป็นจาก
กรณีงบประมาณเหลือจ่าย จานวน 2,168,571.58 บาท)
ข้อเสนอต่ อที่ ประชุ ม เพื่อ พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบดั งกล่ า ว
ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) กรณีการจ่ายเงินชดเชย
ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่า K
ให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการดาเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เป็นลาดับแรก และจากงบบริหารจัดการเป็นลาดับต่อมา โดยในกรณีจังหวัดและ
กลุ่ มจั งหวัด ให้ นาเงินเหลื อจ่ายหรืองบบริห ารจัดการ ไปจ่ายเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างฯ (ค่า K) ได้ โดยให้จัดทาคาขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเสนอขอความ
เห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงาน
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ กากั บ ดู แ ลภาคทราบภายใน ๑๕ วั น
นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
/มติที่ประชุม…

-๑๑มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่ า K) ในโครงการพั ฒ นาศัก ยภาพการท่ อ งเที่ย วเชิ ง ธรรมชาติ กิจ กรรมหลั ก
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมย่อยปรับปรุงเส้ นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ดอยหลวงเชียงดาว – บ้านเมืองคอง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการนางบประมาณที่หมดความจาเป็น ภายใต้แผน
ปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จากกรณีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม และเงินที่ได้จาก
การยกเลิกกิจกรรม/โครงการ จานวน 4,795,210 บาท มาชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จานวน 2,626,638.42 บาท
4.2 การพิ จารณาขอความเห็ นชอบโครงการส ารอง (Y2) ภายใต้แผน
ปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ตามที่ ส านั กงานพาณิ ชย์ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ในฐานะหน่ วยงานหลั ก
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ รั บผิ ดชอบโครงการจั ดแสดงนวั ตกรรมและจ าหน่ ายสิ นค้ า Lanna Expo 2021
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโครงการจัดแสดงนวัตกรรม
และจ าหน่ ายสิ นค้า Lanna Expo 2021 จ านวน 11 กิจกรรม งบประมาณรวม
35,000,000 บาท

โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 13,183,500 บาท ในกิจกรรมหลัก
ที่ 1 ได้แก่ กิจกรรมการจัดงาน Lanna Expo 2021 (การบริหารจัดการภาพรวม)
โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยดาเนินงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ กิจกรรมหลักภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่าย
สินค้า Lanna Expo 2021 ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 10 กิจกรรม
งบประมาณ 20,000,000 บาท ได้ ผ่ านการพิ จารณากลั่ นกรองจาก อ.ก.บ.ภ.
ที่กากับดูแลภาค เห็นชอบให้เป็นโครงการที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2)
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในการนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้รับแจ้งจากสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบโครงการฯ และสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยร่วมดาเนินโครงการ) ว่า ขอเสนอรับการจัดสรร
งบประมาณที่หมดความจาเป็น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อไปดาเนินกิจกรรมที่เห็นควร
สนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2) ในโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่ายสินค้า
Lanna Expo 2021 จานวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 17,500,000 บาท
/พร้อมทั้ง...

-๑๒พร้อมทั้งขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการให้ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ปั จ จุ บั น ที่ มี การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 เพื่ อมาด าเนิ น
กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าออนไลน์ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และขอเพิ่มเป้าหมายโครงการ (ตัวชี้วัด) ได้แก่ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
ธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมจาหน่ายสินค้าทางออนไลน์ จานวนไม่น้อยกว่า 750 ราย
ข้อโดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบประมาณ
(บาท)
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
15,500,000
1.1 กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า OTOP
สนง.พัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 3,000,000
1.2 กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าธุรกิจบริการที่มี สนง.สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและ 2,000,000
ภารกิจในการดาเนินงาน
ศักยภาพ (กิจกรรม Lanna Health Fair)
1.3 กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า Lanna Handicraft สนง.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่
2,000,000
1.4 กิจกรรส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารล้านนา สร้างมูลค่าสู่สากล สนง.อุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่
3,000,000
1.5 กิจกรรมงาน Lanna Travel mart
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา
2,000,000
จ.เชียงใหม่
1.6 กิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ สนง.เกษตรและสหกรณ์
500,000
ภาคเหนือ
จ.เชียงใหม่
1.7 กิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าเพื่อเพิ่มช่องทาง สนง.เกษตร จ.เชียงใหม่
3,000,000
การตลาดใหม่และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริโภค/ผู้ประกอบการ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
2,000,000
1.8 กิจกรรมฟื้นผญาล้านนา นาคุณค่าสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ สนง.วัฒนธรรม จ.เชียงใหม่
2,000,000
รวมเงินงบประมาณเพื่อขอดาเนินโครงการฯ Y2 จานวน 8 กิจกรรม
17,500,000
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานเดิม

หน่วยดาเนินการใหม่

1) ข้อระเบียบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงการ
1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 15 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่สานักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระทาได้ในกรณี ดังนี้
1.1.1 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
ให้ดาเนินการ ดังนี้ กรณีที่ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร และหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
/งบประมาณ...

-๑๓งบประมาณและมีผลทาให้ เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ
เปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ
โดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอานาจกากับแผนงาน
บูรณาการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งแผนงาน
ดังกล่าวให้สานักงบประมาณพิจารณา
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 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
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด และการใช้ เงินเหลื อจ่ าย
ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
๑. เมื่อจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดดาเนินโครงการตามที่
/ได้รับจัดสรร…

-๑๔ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงานและการเบิกจ่ายที่
รัฐบาลกาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
อย่ างเคร่ งครั ด หากมี ความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งยวดที่ จั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดจะต้ อง
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 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…

-๑๕ทั้งนี้ 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
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อ ๓ และ ๔ ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ให้จังหวัดและกลุ่ มจังหวัดเสนอคาขอโอน
เปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖4
มติที่ประชุม

เห็นชอบโครงการสารอง (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไปดาเนินกิจกรรมที่
เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน (Y2) ในโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่าย
สินค้า Lanna Expo 2021 จานวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 17,500,000 บาท
และเห็นชอบการขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดของกิจกรรม โดยขอเปลี่ ยนหน่วย
ด าเนิ น การในกิ จกรรมที่ 1-7 เป็ น ส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในการดาเนินงาน

/4.3 การพิจารณา...

-๑๖4.3 การพิ จารณาน าเงิ นงบประมาณที่ หมดความจ าเป็ น ภายใต้ แผน
ปฏิบัติร าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 เพื่อนาไปดาเนินโครงการสารอง (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 มี โ ครงการที่ เ ห็ น ควรสนั บ สนุ น
เกินกรอบวงเงิน (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 8 โครงการ งบประมาณ
122,198,560 บาท (รวมโครงการจั ด แสดงนวั ต กรรมและจ าหน่ า ยสิ น ค้ า
Lanna Expo 2021)

นางธนาภรณ์ เจริญสุข
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 มีความพร้อมที่จะดาเนินโครงการสารอง Y2
ภายใต้โ ครงการยกระดับนวั ตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่ การพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์
อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation for Future Food) ในกรอบวงเงินงบประมาณ
ที่ ห มดความจ าเป็ น ที่ ค งเหลื อ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่ ม จั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 จ านวน 7,000,000 บาท
โดยจะนาไปดาเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมหลักที่ 1 ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตและการตลาด (Food Shelf Life Extension for Commercialization)
งบประมาณ 3,000,000 บาท
กิ จ กรรมหลั ก ที่ 2 ส่ ง เสริ ม การตลาดและสร้ า งโอกาสทางการตลาด
(New North - Food) งบประมาณ 4,000,000 บาท
ทั้ ง นี้ หากที่ ป ระชุ ม ฯ เห็ น ชอบ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมภาคที่ 1
จะประสานการปฏิบัติกับกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เพื่อนาส่งรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้นางบประมาณที่หมดความจาเป็นภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่คงเหลือเพื่อนาไป
ดาเนินโครงการสารอง (Y2) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ มี ค วามพร้ อ มและ
สามารถดาเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติโครงการและรับการจัดสรรงบประมาณ
ได้ แก่ โครงการยกระดั บ นวั ตกรรมอุ ตสาหกรรมอาหารสู่ ก ารพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์
อาหารแห่งอนาคต (Food Innovation for Future food) ดาเนินการโดยศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 งบประมาณ 7,000,000 บาท โดยให้ศูนย์ส่งเสริม
อุ ต สาหกรรมภาคที่ 1 ประสานกั บ กลุ่ ม งานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนื อตอนบน 1 เพื่อดาเนินการต่อ ไป ทั้งนี้ กลุ่ มจังหวั ด ฯ จะดาเนินการ
ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณต่อไป

/4.4 การโอน…

-๑๗4.4 การโอนทรั พย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2563
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/25542 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ เรื่อง การขอขยายเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอน
ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้แก่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดี และยังสามารถใช้งานได้ให้กับหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เป็นกรณีเฉพาะราย
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บารุงรักษาใช้
และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 6 ในกรณีที่ผู้ใช้ที่ราชพัสดุใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ไม่ว่าจะปลูกสร้างในที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่น ให้แจ้ง
กรมธนารั ก ษ์ ห รื อ ส านั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ ทะเบี ย น
ที่ราชพัสดุนั้นตามแบบที่กรมธนารักษ์กาหนด ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปลูก
สร้างเสร็จ เพื่อดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
ข้อ 34 ให้ผู้ใช้ที่ราชพัสดุส่งคืนที่ราชพัสดุ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เลิกใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
(2) มิได้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุตามที่ได้รับอนุญาต
(3) ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับอนุญาต
(4) ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต
(5) เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุโดยมิได้รับอนุญาตก่อน
(6) มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กรมธนารักษ์กาหนด
(7) เมื่อกรมธนารักษ์ได้แจ้งส่งคืนตามเหตุผลจากการตรวจสอบ
สภาพที่ราชพัสดุตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง หรือจากการพิจารณารายงานตามข้อ 18
วรรคสามของผู้ใช้ที่ราชพัสดุแล้วเห็นว่ามีที่ว่าง หรือมีการใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม
หรือไม่คุ้มค่ากับสภาพทาเลหรือภารกิจ และที่ดินนั้นสามารถนามาใช้ประโยชน์
ตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจอื่นที่เหมาะสมและมีความคุ้มค่ากว่า
หนั งสื อกรมธนารั กษ์ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค 0304/5584 ลงวั นที่ 23
เมษายน 2555 เรื่ อ ง ขอหารื อ การโอนที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งซึ่ ง เป็ น ทรั พ ย์ สิ น
ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ทรั พ ย์ สิ นของจั งหวั ดหรื อ กลุ่ มจั ง หวั ด ซึ่ งได้ จั ดหา
มาโดยเงินงบประมาณและใช้เพื่อประโยชน์ ราชการ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนี้จึงเป็น
อสังหาริมทรัพย์อันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์แ ละ
เป็นที่ราชพัสดุซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 4 และมาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมี สถานะ
/ทางกฎหมาย...

-๑๘ทางกฎหมายเป็น เพีย งผู้ ใ ช้ป ระโยชน์ ในที่ ดิน และสิ่ ง ก่ อสร้า งที่จั ด หามาเท่า นั้ น
การที่จัง หวัด และกลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปให้ส่ว นราชการอื่น
หน่ว ยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสากิจ
จึงต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และการโอน จะกระทาได้ในลักษณะ
เปลี่ยนแปลงผู้ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเท่านั้น โดยถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจะโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เป็น
ที่ ร าชพั ส ดุ ใ ห้ แ ก่ ห น่ ว ยงานอื่ น ถื อ ว่ า จั ง หวั ด หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด เลิ ก ใช้ ป ระโยชน์
ที่ ร าชพั ส ดุ ซึ่ ง จะต้ อ งส่ ง คื น ให้ ก รมธนารั ก ษ์ ตามข้ อ 34 (1) ของกฎกระทรวง
ว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์
เกี่ย วกับ ที่ราชพัส ดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยในการส่ งคืนให้แสดง
เหตุผลว่าประสงค์จะส่งคืนเพื่อให้หน่วยงานใดเป็นผู้ใช้ประโยชน์
(2) ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะรั บ โอนที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จะต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ 14
ของกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บารุงรักษา ใช้ และ
จั ด หาประโยชน์ เ กี่ ยวกั บ ที่ ราชพั ส ดุ พ.ศ. 2545 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยยื่ น
ความประสงค์ ข อใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ นั้ น ต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง เหตุ ผ ล
และความจาเป็นในการขอใช้ที่ราชพัสดุนั้น เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้ว ให้ทาความตกลงกับกรมธนารักษ์ เมื่อได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้ว
จึงจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้
ค าสั่ ง กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ที่ 4/2562 ลงวั น ที่ 16
สิงหาคม 2562 เรื่อง มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการแจ้งสานักงานธนารักษ์
พื้นที่ดาเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการส่งคืนที่ราชพัสดุ โดยการดาเนินการ
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการส่งคืนที่ราชพัสดุ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ว ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 2 การยืม
ข้อ 208 การยืมพัส ดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ ยืมทาหลักฐานการยืม
เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลและกาหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) การยื ม ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอก
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 209 ผู้ยืมพัส ดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนาพัส ดุนั้นมาส่งคืนให้
ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป
ให้ผู้ ยืมจั ดการแก้ไขซ่ อมแซมให้ คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือ
ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้
เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
/(1) ราชการ…

-๑๙(1) ราชการส่ ว นกลาง และราชการส่ ว นภูมิภ าค ให้ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(2) ราชการส่ ว นท้ องถิ่ น ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ระทรวง
มหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กาหนด
(3) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของ
รัฐนั้นกาหนด
ข้อ 211 เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่
ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกาหนด
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/028463 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม
2561 เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนพัสดุและการยืมพัสดุ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ
ภาครั ฐ พิ จารณาแล้ ว มีความเห็ นว่า กรณีการยืม พัส ดุประเภทใช้คงรู ปไปใช้ ใ น
ราชการนั้น กระทรวงมหาดไทยประสงค์จะให้กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ซึ่ ง มิ ใช่
ส่วนราชการยืมพัสดุสภาพดีไปใช้ในโครงการที่รัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็ง
และยั่ ง ยื น และเน้ น การลดต้ น ทุ น การผลิ ต โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและ
เทคโนโลยีเข้ามาช่ว ยในการสนับสนุนอาชีพให้กับบุคคลเหล่านั้น โดยการให้ยืม
ครุภัณฑ์ที่ได้จากการจัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งหากการ
ให้ ยืมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการก็สามารถกระทาได้ วิธีการ
ดาเนินการในการนาครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐไปให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์
ยืมไปใช้ โดยเป็นการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปนั้น หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมและผู้ยืม
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 208 ข้อ 209 และ ข้อ 211
หน่วยงานที่ดาเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน 1
ได้แจ้งความประสงค์ที่จะรับโอนทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่จัดหาจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดังนี้
1.ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 - 2562
จานวน 63 รายการ (เอกสารแนบ 1)
2.ประเภทสิ่งปลูกสร้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2563
จานวน 29 รายการ (เอกสารแนบ 2)
3.ยืมใช้ครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 จานวน
3 รายการ (เอกสารแนบ 3)
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จึงขอความ
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐรับโอน/ยืมทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์ และดาเนินการ
ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุและการส่งคืนที่ราชพัสดุ เพื่อให้หน่วยงานใช้ประโยชน์
มติที่ประชุม

เห็ น ชอบการขอโอนทรั พ ย์ สิ น ของกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2563 ดังนี้
/1. ประเภทครุภัณฑ์...

-๒๑ภาพถ่ายการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕64 เวลา 13.3๐ น.
การประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
***************************************
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