รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 5/๒๕63
วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕63 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
************************************
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสาเริง ไชยเสน

(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
4. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล
(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
5. นางสาวทัศนีย์ สมซาง
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
6. นางสาวพรรณี การะกัน
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาปาง
7. นางสุดสงวน จักร์คา
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
8. นางปริษา ปานพรหม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
9. นายพีระ ช่วยบารุง
ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
10.นายภาคภูมิ ธาวงค์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
11. นายเจริญฐานรักษ์ รีเรียบ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
12.นางสาวชุลีพร โยธาวุฒิ
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลาปาง
13.นางสุกัลณี เสนานุช
(แทน) พาณิชย์จังหวัดลาปาง
14.นายวันชัย ตามเพิ่ม
(แทน) ปลัดจังหวัดลาพูน
15.นางกรรณิการ์ นิรัติศยกุล
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
16.นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
17.นายชัยวัฒน์ ประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงกานต์ จังหวัดลาพูน
18.นางสาวณิชากานต์ เป่าป่า
(แทน) นายกเทศมนตรีตาบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลาปาง
19.นางสาวดารุณี ศรีนุภาพ
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่
20.นางศิริพร ตันติพงษ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
21.นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์
(แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
22.นายอินสม ปัญญาโสภา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
23.นางสาวทัศนีย์ ยะจา
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่
24.นางอาภรณ์ แสงโชติ
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25.นายสถาพร ศรีวันชื่น
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
26.นางทิพวารี คีรีวรรณ์
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
27.นายปรีชา สมบูรณ์ชัย
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
28.นางอรพินธ์ อิกาเหนิด
(แทน) ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาพูน
29.นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
30.นายโกสินทร์ นิยะกิจ
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาพูน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
31.นายอนันต์ จิตจง
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32.นางสาวสาวิตรี วงศ์ฝั้น
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาปาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/คณะกรรมการ...

-๒คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ติดภารกิจ
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6. นายชัยรัตน์ ทองใบ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลร่องเคาะ จังหวัดลาปาง
7. ร้อยตรี ชัย วงศ์ตระกูล
ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลาปาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวีระชัย ประเสริฐโส
2. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
3. นางสาวอัจฉรา คามูล
4. นางสาวสุวลี ทองทัพ
5. นางสาวจีรนุช สีทา
6. นางสาวสุภามาศ ใจวงค์
7. นางสาวพลอยไพลิน ค้าชัยภูมิ
8. นางสาวกนกจันทร์ ชวานนท์
9. นายภานุวัฒน์ คานินทะ
10.นายดนัย วรรณตัน
11. นายวิศรุต หลิมศิริวงษ์
12. นางศันสนีย์ ไชยชนะ
13. นางสาวแพรวนภา คาประกอบ
14. นายธีระพงษ์ คาวี
15. นางพนิดา วานิชรัตน์
16. นายฉัตรชัย จอมเดช
17. นางสาวภาวิไล ชลามาตย์
18. นางธนาภรณ์ เจริญสุข
19. นางสาวนันทวดี วงศ์มาดิษฐ์
20. นางสาวพิมพิมล บุญยานา
21. นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล
22. นางสาวทิพวรรณ ปันธิ
23. นางสาวอุไร สมภารจันทร์
24. นางนันทนา อินหลี
25. นายเชาว์ ดีพิน
26. นายบัณฑูร พงศ์ศิริ
27. นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา
28. นางสาวณัชชา มนต์ชัยวนะกิจ
29. นายวุฒิกร โคจรรุ่งโรจน์
30. นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร
31. นายณัฐชัย ชีวะศิริ
32. 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
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลาปาง
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดลาปาง
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
สานักงานพาณิชย์จังหวัดลาพูน
/เริ่มประชุม…

-๓เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง

นายสาเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 5/2563 มีระเบียบ
วาระการประชุมสาคัญ ดังนี้
1) สรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ง บประมาณ โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 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) แนวทางการพิจ ารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
4) การเปลี่ ยนแปลงรายละเอียด โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕63

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้จัดทารายงาน
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/๒๕63 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานการประชุม
จ านวน 22 หน้ า โดยมี หนั งสื อแจ้ งไปยั งคณะกรรมการบริ หารงานกลุ่ มจั งหวั ด
แบบบู รณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕63

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง

เพื่อทราบ

3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจาก
การเงินจังหวัด ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

1.โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หน่ว ย
ดาเนินการส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ หมวดงบเนินงาน
เงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี จ านวน 21,319,630 บาท (ยี่ สิ บเอ็ ดล้ า นสามแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายเงินกัน จานวน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) และคงเหลือ จานวน 20,319,630 บาท (ยี่สิบล้านสามแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)
/2. โครงการ...

-๔นางปริษา ปานพรหม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

อยู่ระหว่างการดาเนินกิจกรรมที่เหลืออีก 2 กิจกรรมหลัก และผู้รับจ้าง
จะส่งมอบงานภายในปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าและบริการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,589,400 บาท
(สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
1.1 กิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เวทีแลกเปลี่ยนการส่งเสริม
พัฒ นาสร้ างความรู้ค วามเข้า ใจให้ กับ บุค ลากรด้า นการท่อ งเที่ย ว งบประมาณ
7,626,800 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง คือ
บริษัท เอ็มเอเอฟ เอ็กเซลเลนท์ จากัด สัญญาจ้างเลขที่ 5/2563 ลงนามสัญญา
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินในสัญญาจ้าง
7,259,395 บาท (เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
1.2 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาตลาดออนไลน์
แบบมืออาชีพ งบประมาณ 2,962,600 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพัน
หกร้อยบาทถ้วน) ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ลูปเปอร์ ออร์แกไนเซอร์ สัญญาจ้าง
เลขที่ 2/2563 ลงนามสัญญาวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 14 มกราคม
2564 วงเงินในสัญญาจ้าง 2,757,575 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
2) กิจกรรมการพัฒนาตลาดและประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และสร้างสรรค์ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,648,200 บาท (สิบล้านหกแสนสี่หมื่น
แปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
2.1 กิ จกรรมส่ งเสริ มการท่ องเที่ ยวเชิ งสร้ างสรรค์ วั ฒนธรรม
วิถีชีวิต และกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา กิจกรรม 2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์และฟื้นฟู
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมสร้ า งสรรค์ งบประมาณกิ จ กรรมที่ 2.1 - 2.2
รวมทั้งสิ้น 7,548,200 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
ผู้รับจ้าง คือ บริษัท แบรนด์ยัง จากัด สัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 ลงนามสัญญา
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินในสัญญาจ้าง
7,295,595 บาท (เจ็ดล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
2.3 กิจกรรมสร้างแบรนด์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว งบประมาณ 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ครีเอทีฟ คลาวด์จากัด สัญญาจ้างเลขที่ 4/2563 ลงนาม
สัญญาวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 13 กุมภาพันธ์ 2563 วงเงินในสัญญา
จ้าง 3,007,065 บาท (สามล้านเจ็ดพันหกสิบห้าบาทถ้วน)

นางศิริพร ตันติพงษ์
ประธานสภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

โครงการนี้มีงบประมาณมากพอสมควร ขอให้คานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการ และกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกิจกรรมควรจะไม่ซ้าซ้อนกิจกรรม/
โครงการอื่น ที่มีลักษณะการดาเนินงานคล้ายคลึงกัน
2.โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หน่วยดาเนินการ
แขวงทางหลวงชนบทเชี ยงใหม่ หมวดงบลงทุ น เงิ นกั นไว้ เบิ กเหลื่ อมปี จ านวน
39,975,000 บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และคงเหลือ
จานวน 39,975,000 บาท (สามสิบเก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
/3.โครงการ...

-๕3.โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่ายสินค้า Lanna Expo 2020
หน่วยดาเนินการสานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมวดงบดาเนินงาน เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี จานวน 3,794,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เบิกจ่ายเงินกัน จานวน 3,794,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4.โครงการอนุรักษ์ ฟื้น ฟู ป้องกันและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
หน่วยดาเนินการสานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน หมวดงบลงทุน
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จานวน 6,735,500 บาท (หกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายเงินกัน จานวน 6,069,000 บาท (หกล้านหกหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) คงเหลือ จานวน 666,500 บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
และจะดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดภายในปีงบประมาณ 2564
5.โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ชม.4067
แยกทางหลวงหมายเลข 1349-บ้านป่าแป๋ อ.สะเมิง , แม่แตง จ.เชียงใหม่
หน่ วยดาเนินการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ หมวดงบลงทุน เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี จานวน 10,720,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เบิกจ่าย
เงิน กั น จ านวน 1,608,000 บาท (หนึ่งล้ านหกแสนแปดพั นบาทถ้ว น) และ
คงเหลือ จานวน 9,112,000 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

รับทราบสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ โครงการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.2 สรุ ปผลการเบิ กจ่ ายตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสถานะการอนุมัติโครงการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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
แบบบูรณาการ จานวน 11 โครงการ งบประมาณ 281,179,500 บาท (สองร้อย
แปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) จาแนกเป็น
- งบลงทุน จานวน 10 กิจกรรม งบประมาณ 223,856,500 บาท
(สองร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ร้อยละ 79.61
- งบดาเนินงาน จานวน 18 กิจกรรม งบประมาณ 52,323,000 บาท
(ห้าสิบสองล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ร้อยละ 18.61
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ร้อยละ 1.78
ซึ่งกลุ่มจังหวัดได้ดาเนินการ ดังนี้
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แจ้งให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 แจ้งให้หน่วยดาเนินการตามโครงการกลุ่มจังหวัด ฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
/2. มีหนังสือ…

-๖2. มีหนังสือแจ้งจังหวัดเชียงใหม่ จัง หวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง
และจังหวัดลาพูนทราบ เพื่อขอให้จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง
และจั งหวัดลาพูน แจ้งหน่วยดาเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี
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/กิจกรรมที่ดาเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดใด
จังหวัดหนึ่ง ขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยดาเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดทารายละเอียด
และเสนอโครงการที่รับผิดชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ เพื่อขออนุมัติโครงการ
- กรณีเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการในเขตพื้นที่มากกว่า
1 จั งหวัด ในกลุ่ ม จังหวั ดภาคเหนือ ตอนบน 1 ขอให้ จังหวั ดแจ้ง หน่ว ยดาเนิ น
โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดทารายละเอียดโครงการที่รับผิดชอบ เพื่อขอ
อนุมัติโครงการที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สถานะการอนุ มั ติ โ ครงการกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563)
การเสนอขออนุมัติโครงการ มีการเสนอขออนุมัติที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ตอนบน 1 จานวน 6 โครงการ เสนอขออนุมัติที่จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 4 โครงการ
และเสนอขออนุมัติที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 1 โครงการ มีสถานะการอนุมัติ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
โครงการ ดังนี้
1) อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร จานวน 7 โครงการ
ได้แก่ 1. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพล้านนา 2. โครงการท่องเที่ยว
ธรรมชาติ วิถีล้านนา 3. โครงการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต (Food Innovation for Future Food) 4. โครงการ
จัดแสดงนวัตกรรมและจาหน่ายสินค้า Lanna Expo 2021 5. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตเพื่อการค้าชายแดน เส้นทาง มส.3007 แยกทาง
หลวงหมายเลข 108 - บ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม, แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
ผิวจราจร กว้าง 6 ม. ระยะทาง 7.835 กม. 6. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 7. โครงการพัฒนาศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค (Lanna coffee Hub)
2) อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ จานวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ
ส่ งเสริ มและพั ฒนาศักยภาพสิ นค้าและบริการกลุ่ มจังหวั ดภาคเหนือตอนบน 1
สู่สากล 2. โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 3. โครงการ
สร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด
3) อนุมัติโครงการแล้ว จานวน 1 โครงการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
/นายสาเริง...

-๗นายสาเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม

หากหน่วยรับประมาณสามารถดาเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจางบประมาณ พ ศ. ๒๕6๔ ที่กาหนดไว้
แต่ต่ากว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณข้างต้น ให้ถือว่ าได้ดาเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว และให้หน่วยรับงบประมาณดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ หน่ วยรั บงบประมาณเร่ งรั ดการเบิ กจ่ ายค่ าใช้ จ่ ายด้ านการ
ฝึ กอบรม ประชุ ม สั มมนา ประจ าปี งบประมาณ พ ศ. ๒๕๖4 ให้ สามารถเบิ กจ่ าย
งบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มากที่สุด
หรื อไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๕o ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้พิจารณา
สนั บสนุ นโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก ในเมื อ งท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ
โดยเฉพาะเมืองรองเป็นลาดับแรก ทั้งนี้การจัดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้องอยู่
ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสาคัญ
2.กรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ขอให้
ประสานหน่วยงานดาเนินการกิจกรรม/โครงการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินและ
แผนการปฏิ บั ติ ง าน โดยก่ อ หนี้ ผู ก พั น ได้ ตั้ ง แต่ ไ ตรมาสที่ ๑ และก่ อ หนี้ ผู ก พั น
ให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

มติที่ประชุม

รับทราบสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสถานะการอนุมัติโครงการกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.3 แนวทางการพิจารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อพิ จารณากลั่ น กรองแผนปฏิ บั ติ
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของทีมบูรณาการกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
1. กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ได้ เสนอขอความเห็ นชอบ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมคณะกรรมการ
ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
โดยได้ เสนอโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่ ว นที่ 1 จ านวน 9 โครงการ 47 กิ จ กรรม (รวมงบบริ ห ารจั ดการ)
งบประมาณ 529,502,070 บาท (ห้ าร้ อยยี่ สิ บเก้ าล้ านห้ าแสนสองพั นเจ็ ดสิ บ
บาทถ้ วน) และโครงการส่ วนที่ 2 จ านวน 2 โครงการ 9 กิ จกรรม งบประมาณ
340,155,200 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
2. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.)
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และ
คณะอนุกรรมการบู รณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) ทั้ง 5 ภาค ได้จัด
ให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด
/ข้อมูล...

-๘ข้ อมู ลแผนงานโครงการส าคั ญตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของกลุ่ มจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖3
เวลา 09.0๐ น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกต ดังนี้
1. โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ต้ องมี เอกสารหลั กฐานที่ แสดงให้ เห็ นถึ งความพร้ อมของโครงการ
หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ต้องดาเนินการได้ทันที
2. โครงการต้องไม่มีความซ้าซ้อนกับงบประมาณจากแหล่งอื่น
(งบประมาณจังหวัด งบประมาณกระทรวง/กรม (Function) งบประมาณส่วนท้องถิ่น)
3. รายละเอียดโครงการต้องมีความครบถ้วน โดยกิจกรรมหลัก/
โครงการใดที่มีรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แนบเอกสารการอนุมัติให้ใช้พื้นที่
ดาเนินการก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณการราคา และแบบรูปรายการ
มาพร้อม (ปร.4,ปร.5)
4. กิจกรรมใดมีรายการงบจ้างเหมา ให้จัดทา TOR ของกิจกรรม
ให้ครบทุกรายการ
5. ให้ ค านึ งถึ งการโอนทรั พย์ สิ น/แนวทางการดู แลสิ นทรั พ ย์
หลังจากการดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
6. งานจ้างที่ปรึกษา การแจกรางวัล/สิ่งของ การจัดทา Platform
และกิจกรรมที่เป็นภารกิจของกระทรวง/กรม (Function) ไม่เห็ นควรสนับสนุน
งบประมาณ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม เดอะแคนนาสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เชิญหน่วยดาเนินโครงการตาม
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 เลขานุการคณะทางานกลุ่ มภารกิจ (Cluster) 4 ด้าน และส่วนราชการ
ที่เกี่ ยวข้ อง เข้ าร่ วมประชุ มเชิ งปฏิบั ติ การฯ ดังกล่ าว ณ โรงแรม เดอะแคนนาส
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่คณะทางานช่วยอานวยการพิจารณาและกลั่นกรอง
แผนงานโครงการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรองนายกรัฐมนตรี ประธาน อ.ก.บ.ภ. ภาค
พร้ อมทั้ งที มบู รณาการกลางจากส านั กงาน ก.พ.ร. ส านั กงบประมาณ และกระทรวง
มหาดไทย ได้มีข้อสังเกตตามข้อ 3.3. จึงได้มีการจัดประชุมฯ ดังกล่าว เพื่อหารือแนว
ทางการจัดทางบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามข้อสังเกต โดยได้บทสรุป ดังนี้
1. ให้ เพิ่ มเติ มรายละเอี ยดแผนงานโครงการตามข้ อหารื อ โดยให้
หน่ วยด าเนิ น การจั ดส่ งมายั งกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 ภายในวั นที่ 26
พฤศจิกายน 2563
2. ให้ปรับกิจกรรมการปรับปรุงและขยายถนนทางเข้ากองบิน 41
(รวมถนนศรีวิชัย) พื้นที่กองบิน 41 ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ วัฒนธรรมและธรรมชาติ ย้อนรอยตามเส้นทางพระนเรศวร ไปยังโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture & Craft เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตของคณะทางานช่วยอานวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการ
/ที่ได้รับ...

-๙ที่ได้ รั บการแต่ งตั้ งจากรองนายกรั ฐมนตรี ประธาน อ.ก.บ.ภ. ภาค พร้ อมทั้ งที ม
บูรณาการกลางจากสานักงาน ก.พ.ร. สานักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม

รับทราบแนวทางการพิจารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง

เพื่อพิจารณา

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1) ข้อระเบียบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงการ
1.1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อ 15 การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่สานักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กระทาได้ในกรณี ดังนี้
1.1.1 กรณีที่มี ความจาเป็นต้ องเปลี่ ยนแปลงเป้า หมายหรื อ
ตัวชี้วัดของแผนงานผลผลิตหรือโครงการให้แตกต่างไปจากที่สานักงบประมาณ
ได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
1.1.๒ มีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปให้หน่วยรับงบประมาณอื่น
ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด
1.1.๓ เมื่อคณะรัฐมนตรีห รือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐ มนตรี
ที่กากับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณมีนโยบายใหม่ และมี
ความจาเป็นต้องปรับปรุงเป้าหมายของแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการให้สอดคล้อง
กับนโยบายที่กาหนดขึ้น
ข้อ ๑๖ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ดาเนินการ ดังนี้ กรณีที่ต้องมีการโอนงบประมาณรายจ่าย โอนเงินจัดสรร และหรือ
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและมีผลทาให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของแผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ
เปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยรับงบประมาณเสนอต่อผู้มีอานาจกากับแผนงานบูรณาการ
โดยเสนอผ่านหน่วยรับงบประมาณ ที่เป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อผู้มีอานาจกากับแผนงาน
บูรณาการให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักส่งแผนงาน
ดังกล่าวให้สานักงบประมาณพิจารณา
ข้อ ๒๘ การใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรจากผลผลิต
หรือโครงการใดๆ ไปตั้งจ่ายในผลผลิต หรือโครงการอื่นๆ ภายในแผนงานเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงินจัดสรร
สาหรับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่สานักงบประมาณกาหนด
1.2 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร
หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562
/ข้อ 8...

-๑๐ข้อ 8 กรณีมีความจาเป็นเพื่อจัดทาผลผลิตหรือโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หัวหน้าหน่วยรับ
งบประมาณอาจโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ภายใต้แผนงาน ผลผลิต
หรือโครงการเดียวกันได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสานักงบประมาณ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ต้องมิใช่การโอนเงินจัดสรร หรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรจาก
รายจ่ายในงบบุคลากรรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
รายการค่าที่ดิน รายการสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
หรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
(๒) ต้องไม่นาไปกาหนดเป็นอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่า
จัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาท
ขึ้นไปรายการค่าที่ดินรายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป
หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และต้องไม่เป็นการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ
1.3 ระเบี ยบว่ าด้ วยการโอนงบประมาณรายจ่ ายบู รณาการ และ
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ 8 (๒) กรณีงบประมาณเหลือจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณ
ชี้แจงความประสงค์ที่จะนางบประมาณไปใช้จ่ายโดยให้ชี้แจงเหตุผล ความจาเป็น
และรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานเจ้าภาพ และให้ส่งสาเนารายงานดังกล่าว
ให้สานักงบประมาณทราบ
2) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการ
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่ายของ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
๑. เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดดาเนินโครงการตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
ที่รัฐบาลกาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
อย่างเคร่งครัด หากมีความจาเป็น อย่างยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้อง
ดาเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผลความจาเป็น
เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
๒. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โ อนเปลี่ยนแปลง
โครงการทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลื อจ่ าย ให้ ดาเนิน การได้
เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
๒.๑ การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ดาเนินโครงการที่ ก.บ.ภ.
ให้ ความเห็นชอบ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน (โครงการที่ได้รับ
ความเห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน)
ทั้งนี้ สามารถดาเนินกิจกรรมบางส่วนของโครงการดังกล่าวเท่าที่มีงบประมาณอยู่ได้
ส่ ว นกิ จ กรรมที่ เ หลื อ ของโครงการสามารถนาไปด าเนิ น การในปี ถั ด ไป โดยให้
ประสานหารือกับสานักงบประมาณก่อนดาเนินการ
/๒.๒ การขอ…

-๑๑๒.๒ 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 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. ในกรณีที่ดาเนินโครงการ ตามข้อ ๒.๑ ทั้งหมดแล้ว จึงจะสามารถขอโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย
ไปดาเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดได้ โดยให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
๕. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๓ และ ๔ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนการปฏิบัติ
/ราชการ...

-๑๒ราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดแผนพัฒนา
จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
จัดส่งคาขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณา
กลั่นกรอง 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. การเปลี่ ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัดหรื อ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดาเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
3) ข้อเท็จจริง
ส่วนราชการได้เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไม่กระทบต่อเป้าหมายและสาระสาคัญ
ของโครงการ จานวน 4 โครงการ 3 กิจกรรม ซึง่ เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมหรือรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่ายของ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงิน
จัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถี ล้ านนา กิจกรรมหลั กที่ 7
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ สร้างการรับรู้ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ/โทรทัศน์)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
งบประมาณ 1,125,000 บาท (หนึ่ งล้ านหนึ่ งแสนสองหมื่ นห้ าพั น บาทถ้ วน)
หน่ วยด าเนินการ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากสานักประชาสัมพันธ์เขต 3 สามารถดาเนินการได้เอง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
จานวนเงิน
จานวนเงิน
รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่
(บาท)
(บาท)
งบดาเนินงาน
1,125,000 งบดาเนินงาน
1,125,000
1.ค่าใช้สอย
1,125,000 1.ค่าใช้สอย
1,111,570
2.ค่าตอบแทน
- 2.ค่าตอบแทน
3.ค่าวัสดุ
- 3.ค่าวัสดุ
13,430
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดาเนินงาน เช่น สถานที่จัด จานวนผู้เข้าร่วม จานวนรุ่น ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ทาให้จานวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง
รายละเอียดเดิม

/วัตถุประสงค์...

-๑๓วัตถุประสงค์
1.เพื่อเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
2.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นเศรษฐกิจและให้เกิดรายได้กับชุมชน
3.เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่องเที่ย วของกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน 1 เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
1 มากขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ
4.เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดท่องเที่ยวและการบริการให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น
ประชาสัมพันธ์จุดเด่นด้านการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการ บุคลากรบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
2.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นเศรษฐกิจและให้เกิดรายได้กับชุมชน
3.เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดการท่ องเที่ยวของกลุ่ม จังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน 1 เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
1 มากขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ
4.เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ตลาดท่องเที่ยวและการบริการให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น
ประชาสัมพันธ์จุดเด่นด้านการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ได้รับประโยชน์ : ผู้ประกอบการ บุคลากรบริการ
ด้านการท่องเที่ยว

นางสาวอุไร สมภารจันทร์
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณรายจ่ายจากรายการค่าจ้างเหมา
มาเป็นดาเนินการเอง เนื่องจากสานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นหน่วยงานที่ผลิต
และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ซึง่ สามารถดาเนินการได้เอง

ที่ประชุม

การเปลี่ยนวิธีดาเนินการมาดาเนินการเอง ขอให้คานึงถึงศักยภาพ
บุคลากรในสังกัด เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ ว่าสามารถดาเนินการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ถ้าสามารถดาเนินการได้ตามที่ที่ประชุม
ได้มีข้อสังเกต ที่ประชุมก็จะเห็นชอบให้เปลี่ยนวิธีดาเนินการดังกล่าว

นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การเสนอขอโอนเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดกิ จกรรมดั ง กล่ า ว
ขอให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลผลิตเดิม

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย เนื่องจากสานักประชาสัมพันธ์
เขต 3 สามารถดาเนินการได้เอง ภายใต้โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา
กิจกรรมสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ/
โทรทัศน์) งบประมาณ 1,125,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยสานักประชาสัมพันธ์เขต 3

2. โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตโคนมคุณภาพสูงล้านนา
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ สู่การแข่งขันด้านการตลาด กิจกรรมหลักที่ 4 สร้างการรับรู้การเสริมสร้างนวัตกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
การผลิตนมคุณภาพสูงล้านนาตามโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมคุณภาพสูง
ล้านนา งบประมาณ 558,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) หน่วยดาเนินการ
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย เนื่องจาก
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 สามารถดาเนินการได้เอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จานวนเงิน
จานวนเงิน
รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่
(บาท)
(บาท)
งบดาเนินงาน
558,000 งบดาเนินงาน
558,000
1.ค่าใช้สอย
558,000 1.ค่าใช้สอย
546,800
2.ค่าตอบแทน
- 2.ค่าตอบแทน
5,400
3.ค่าวัสดุ
- 3.ค่าวัสดุ
5,800
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดาเนินงาน เช่น สถานที่จัด จานวนผู้เข้าร่วม จานวนรุ่น ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ทาให้จานวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง
รายละเอียดเดิม

/วัตถุประสงค์ :...

-๑๔วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่ ให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ
เหมาะสมต่อการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพการผลิตน้านมโค
ให้สามารผลิตน้านมดิบในปริมาณเหมาะสมตรงตามสายพันธุ์ คุณภาพน้านมดิบ
สม่าเสมอ มีความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร
ได้รับรู้และนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าการผลิตน้านมโคสู่มาตรฐาน มีความปลอดภัยและ
เพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้เกษตรกร
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อาชีพโคนมเป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
อย่างยั่งยืน
4.เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้านมโคคุณภาพสูงสู่ระดับอุตสาหกรรม
โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต พร้อมการสร้างแบรนด์สินค้าให้กับ
ผลิตภัณฑ์
5.เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติของผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
กลุ่ ม เป้ า หมาย : เกษตรกร กลุ่ ม เกษตรกร สหกรณ์ สถาบั น เกษตรกร
วิ สาหกิ จชุ มชน ผู้ ป ระกอบการด้ า นโคนมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ หน่ ว ยงานหรื อ
ภาคเอกชนที่มสี ่วนร่วมดาเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ได้รับประโยชน์ : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์
สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์
หน่ ว ยงานหรื อ ภาคเอกชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มด าเนิ น งาน ตลอดจนผู้ ซื้ อ
ผู้จาหน่าย และผู้บริโภค ในพื้นที่ ต่างพื้นที่ และนักท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ในพื้นที่ ให้มีปริมาณและคุณภาพ
เพียงพอ เหมาะสมต่อการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพการ
ผลิตน้านมโค ให้สามารผลิตน้านมดิบในปริมาณเหมาะสมตรงตามสาย
พันธุ์ คุ ณภาพน้ านมดิ บสม่าเสมอ มี ค วามต่อ เนื่ อ งอย่ า งยั่ งยื น และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรได้รับรู้และนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่ อยกระดั บและเพิ่ มมู ลค่ าการผลิ ตน้ านมโคสู่ มาตรฐาน มี ความ
ปลอดภัยและเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค และเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในตลาดโลก
3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น อาชีพโคนมเป็นอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร อย่างยั่งยืน
4.เพื่ อ ยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากน้ านมโคคุ ณ ภาพสู งสู่ ร ะดั บ
อุตสาหกรรม โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต พร้อมการสร้าง
แบรนด์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์
5.เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดสู่ ระดับชาติและระดับนานาชาติของ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
กลุ่ มเป้ าหมาย : เกษตรกร กลุ่ มเกษตรกร สหกรณ์ สถาบั นเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์ หน่วยงานหรือ
ภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมดาเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ได้รับประโยชน์ : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์
สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์
หน่ ว ยงานหรื อ ภาคเอกชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มด าเนิ น งาน ตลอดจนผู้ ซื้ อ
ผู้จาหน่าย และผู้บริโภค ในพื้นที่ ต่างพื้นที่ และนักท่องเที่ยว

นางสาวอุไร สมภารจันทร์
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ขอเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณรายจ่ายจากรายการค่าจ้างเหมา
มาเป็นดาเนินการเอง เนื่องจากสานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นหน่วยงานที่ผลิตและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งสามารถดาเนินการได้เอง

นายสาเริง ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานการประชุม

การขอโอนเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่ายของกิจกรรมดังกล่าว
จะต้องไม่มีผลทาให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของรายการตามที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย เนื่องจากสานักประชาสัมพันธ์
เขต 3 สามารถดาเนินการได้เอง ภายใต้โครงการสร้างเสริมนวัตกรรมการผลิตโคนม
คุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด กิจกรรมสร้างการรับรู้การเสริมสร้าง
นวัตกรรมการผลิตนมคุณภาพสูงล้านนาตามโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิต
นมคุณภาพสูงล้านนา งบประมาณ 558,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
โดยสานักประชาสัมพันธ์เขต 3

3. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ ธรรมชาติอย่างคุ้มค่า งบประมาณ 61,312,000 บาท (หกสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่น
สองพันบาทถ้วน) หน่วยดาเนินการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เชียงใหม่ โดยขอเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพหลัก จาก สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็น สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 เชียงใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
/หน่วยดาเนินการเดิม…

-๑๕หน่วยดาเนินการเดิม
หน่วยดาเนินการใหม่
หน่วยงานเจ้าภาพหลักโครงการ ได้แก่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
หน่วยงานเจ้าภาพหลักโครงการ ได้แก่ สานักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่
หน่วยงานร่วมดาเนินกิจกรรม ได้แก่
หน่วยงานร่วมดาเนินกิจกรรม ได้แก่
2. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง
2.สานักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง
3. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
3.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่
4. สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
4.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลาปาง
6. สานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3
7. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
8. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
9. สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง
10. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่
11. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลาปาง
12. สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : การเปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินงานโดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม พื้นที่ดาเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ด้ ว ยหลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พอเพียง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผ่านการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับ
(Eco village)
สิ่งแวดล้อม (Eco village)
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความสมดุล ในการป้องกัน ดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความสมดุล
ในระบบนิเวศด้วยตนเอง
ในระบบนิเวศด้วยตนเอง
3.ลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 3.ลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็นรูปธรรม
อย่างเป็นรูปธรรม
4.เพื่อสร้างจิตสานึกหวงแหนและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 4.เพื่อสร้างจิตสานึกหวงแหนและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนอย่างรู้ค่า
ในชุมชนอย่างรู้ค่า
5.อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้าเพื่อเป็นต้นทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 5.อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้าเพื่อเป็นต้นทุนด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
เชิงสร้างสรรค์
พื้นที่ดาเนินการ : ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน และแม่ฮ่องสอน พื้นที่ดาเนินการ : ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน และแม่ฮ่องสอน
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑)
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑)
กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน กลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่
ในพื้นที่

นายเจริญฐานรักษ์ รีเรียบ
(แทน) ผู้อานวยการ
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ขอเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพหลักโครงการดังกล่าว เนื่องจาก
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้โครงการดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพหลักเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ
ในการดาเนินงาน เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน

มติที่ประชุม

เห็นชอบการขอเปลี่ยนหน่วยงานเจ้าภาพหลัก จาก สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็น สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในการดาเนินงาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า งบประมาณ
61,312,000 บาท (หกสิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยสานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
/นางสาว...

-๑๖4. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพสิ น ค้ า และบริ ก าร
นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล กิจกรรมหลักที่ 2 การส่งเสริมสิ่งทอพื้นเมือง
และผลิ ต ภั ณฑ์ ต่ อเนื่ องภาคเหนื อตอนบน 1 สู่ ตลาดแฟชั่ น สากล งบประมาณ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2,122,100 บาท (สองล้ า นหนึ่ ง แสนสองหมื่ น สองพั น หนึ่ ง ร้ อ ยบาทถ้ ว น)
หน่วยดาเนินการสานักงานพาณิชย์จังหวัดลาพูน โดยขอปรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ให้สอดคล้องกับวิธีการดาเนินงานจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดเดิม

จานวนเงิน
(บาท)
2,122,100
2,081,700
38,400
2,000

รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่

จานวนเงิน
(บาท)
2,122,100
2,055,300
64,800
2,000

งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน
1.ค่าใช้สอย
1.ค่าใช้สอย
2.ค่าตอบแทน
2.ค่าตอบแทน
3.ค่าวัสดุ
3.ค่าวัสดุ
รายละเอียดกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
๑.กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของคลัสเตอร์สิ่งทอและ
๑.กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของคลัสเตอร์สิ่งทอและ
แฟชั่น
แฟชั่น
๑.๑ กิ จ กรรมสรางเครื อ ขายทางการค้ า ระหว่ า งผู
๑.๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมกับ
ประกอบการกลุมสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น (Textile & Fashion
ทีมนักออกแบบ
Cluster) ในพื้ น ที่ ก ลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ๑ กั บ
๑.๒ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การทาตลาดจาก
ผูประกอบการค้าภายใน ประเทศ
ออฟไลน์สู่ออนไลน์
๑.๒ การบรรยายใหความรูดานการพัฒนาตลาดและ
๒.กิจกรรมขยายช่องทางการตลาดสู่สากล
ผลิตภัณฑ การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
๒.๑ งานแถลงข่าวและการแสดงแฟชั่นโชว์
๒.กิจกรรมยกระดับสิ่งทอพื้นเมืองภาคเหนือตอนบน ๑
๒.๒ งานจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สู่ตลาดแฟชั่น
๒.๓ การเข้ าร่ วมงานแสดงสิ นค้ าไลฟสไตล์ /สิ นค้ า
๒.๑ ฝึกปฏิบัติการ (Workshop) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(เครื่องแต่งกายและสินค้าแฟชั่น) ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
3. กิจกรรมบริหารจัดการและประเมินผล
ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย จานวน ๒๐ คอลเลกชั่น
๒.๑ การจัดแถลงข่าวและการเดินแฟชั่นโชว์
๓.การขยายช่องทางการตลาดสู่สากล
๓.๑ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดออนไลน์
ให้แก่ผู้ประกอบการจานวน ๑๐๐ ราย
๓.๒ เข้าร่วมงาน/จัดแสดงและจาหน่ายสินค้า โดยเข้าร่วม
งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในประเทศไทย
๔.กิจกรรมบริหารจัดการและประเมินผล
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงฯ : กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบดาเนินงาน เช่น สถานที่จัด จานวนผู้เข้าร่วม จานวนรุ่น ค่าวัสดุ
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ทาให้จานวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง
วัตถุประสงค์ :
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการ 1.เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถานประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP)
สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
ขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) นาเทคโนโลยีและดิจิทัล และขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) นาเทคโนโลยีและดิจิทัล
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
3.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายธุรกิจและการรวมกลุ่มธุรกิจ 3.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายธุรกิจและการรวมกลุ่มธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้อง (Cluster)
ที่เกี่ยวข้อง (Cluster)
4.เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและ 4.เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและ
การบริการในกลุ่มประเทศอาเซียน/ประเทศในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การบริการในกลุ่มประเทศอาเซียน/ประเทศในกลุม่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

/กลุ่มเป้าหมาย :…

-๑๘ภาพถ่ายการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ครั้งที่ 5/๒๕63
วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕63 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
***************************************

-๑๙-

